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СПИСЪ К НА  ИЗП ОЛ ЗВАН ИТ Е СЪ КРАЩЕНИ Я  

АЗ Агенция по заетостта 

БВД Брутен външен дълг 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БДС Брутна добавена стойност  

БНБ Българска народна банка 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕСС Европейска система от сметки 

ЕЦБ Европейска централна банка 

ЗПФ Закон за публичните финанси 

КФП Консолидирана фискална програма 

МИП Международна инвестиционна позиция 

МФ Министерство на финансите 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НОИ Национален осигурителен институт  

НРС Наблюдение на работната сила 

НСИ Национален статистически институт 

НФП Нефинансово предприятие  

ОП Оперативна програма 

пр.п. процентен пункт 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

РЕВК Реален ефективен валутен курс 

РТЕП Разходи за труд на единица продукция 

СБ Световна банка 

СНС Система за национални сметки 

ХИПЦ Хармонизиран индекс на потребителските цени
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РЕЗЮМЕ 

2021 г. беше година на икономическо възстановяване, след като предходната премина под 

знака на безпрецедентна световна пандемия и икономическа криза, предизвикана от ви-

руса SARS-CoV-2 и причиняваната от него болест COVID-19. През 2021 г. световната иконо-

мика се възстанови от спада през 2020 г. и БВП по постоянни цени надмина предкризис-

ното равнище от 2019 г. В САЩ растежът на БВП също напълно компенсира загубеното през 

2020 г., докато за ЕС и еврозоната нивото не беше достигнато и беше по-ниско съответно 

с 0.8 и 1.3%. Активизирането на ваксинационния процес спомогна за облекчаване на огра-

ниченията в много от развитите държави и за нарастване на икономическата активност. 

Предлагането остана по-ниско от търсенето в глобален план, което заедно със затрудне-

нията в международния транспорт предизвикаха проблеми по веригите на доставки и про-

изводство. Международните цени на суровините съществено се увеличиха, което се от-

рази по веригата към цените на производител и потребител и доведе до ускорение на ин-

флационните процеси.   

При всички основни търговски партньори на България бе наблюдавано икономическо въз-

становяване, което се отрази положително на българския износ. С най-голям принос за 

повишението на индикатора за външното търсене на България имаха „старите“ страни от 

ЕС, а от тези, които се присъединиха след 2004 г., по-съществено беше влиянието на Румъ-

ния. При търговията с трети страни повишението на износа на стоки беше по-високо, от-

колкото предполагаше нарастването на външното търсене.   

През 2021 г. икономическият растеж на България беше 4.2%, с което нивото на БВП по пос-

тоянни цени почти се възстанови от предкризисната 2019 г. (по-ниско с 0.4%). По основни 

компоненти на БВП по метода на крайното използване, частното потребление и износът 

на стоки надхвърлиха нивата си в сравнение с 2019 г. Износът на услуги бе компонентът, 

който не възстанови нивото си от преди две години след отчетения спад през 2020 г.,  а 

при инвестициите в основен капитал спадът се задълбочи и през 2021 г. 

Публичното потребление допринесе за растежа на икономиката с 0.8 пр.п., а отразявайки 

по-ниските капиталови разходи, правителствените инвестиции имаха отрицателен принос 

за динамиката на БВП от 0.5 пр.п.  

Растежът на потреблението на домакинствата бе 8%, най-високата стойност от 2007 г. на-

сам, който беше подкрепен в най-голяма степен от нарастването на реалния разполагаем 

доход. Компенсациите в частния сектор имаха основен принос за увеличение на заплаща-

нето на труда, като нарастването на заплатите в публичния сектор, както и социалните пла-

щания за пенсии, помощи и обезщетения на домакинствата, също допринесоха за по-ви-

соките доходи и за възстановяване на потреблението и растежа на БВП през 2021 г. 

Нарастването на компенсацията на един нает беше резултат от повишаването на икономи-

ческата активност, както и продължаващо въздействие на мерките за задържане на ра-

ботни места. Развитието през 2021 г. отразяваше увеличението както на отработените ча-

сове на един нает, така и на възнаграждението на един отработен час. Увеличението на 

отработените часове беше знак за нормализиране на ситуацията на пазара на труда. 

През 2021 г. спадът на заетостта, наблюдаван през предходната година в следствие на ог-

раничителните мерки против разпространението на COVID-19, бе преустановен. Средно-

годишният брой заети в икономиката се задържа на нивото си от 2020 г. (ръст от 0.2%). В 
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почти всички икономически сектори бе наблюдавано увеличение на работните места. До-

пълнителен фактор, който повлия на динамиката на заетостта през 2021 г., бе изпълнени-

ето на краткосрочните мерки за запазване на работните места по време на пандемията. 

Най-мащабната от тези програми бе мярката известна с името „60/40“. Общият брой на 

защитените работни места през 2021 г. бе около 220 хиляди. Основната част от тях бяха в 

преработващата промишленост (над 40%) и хотелиерство и ресторантьорство (над 20%). 

През 2021 г. безработицата в страната остана относително ниска. Средногодишният кое-

фициент на безработица бе 5.3% - с 1.7 пр.п. по-нисък от стойността на показателя за ЕС 

27. България остана сред десетте страни от Съюза с най-ниска стойност на показателя. На 

практика, коефициентът на безработица в България се завърна на равнището регистри-

рано през последната година преди COVID-19. 

Годишният темп на инфлация в страната следваше тенденция на ускорение от началото на 

2021 г. Натрупаното повишение на потребителските цени, измерено с ХИПЦ, в края на го-

дината достигна 6.6%, а средногодишната инфлация бе 2.8%. Същественото поскъпване на 

суровините на международните пазари и най-вече на енергоносителите бе основната при-

чина за инфлацията в страната. Също така затрудненията в глобалните вериги на доставки 

доведе до допълнително поскъпване при редица нехранителни стоки. В допълнение към 

факторите от страна на предлагането, с проинфлационно влияние през годината бе и за-

силването на вътрешното търсене, подкрепено от ускорението на растежа на доходите от 

труд в икономиката. 

Външната позиция на България остана стабилна през 2021 г. Салдото по текущата сметка 

се понижи, но относително малкият дефицит от 0.4% от БВП не представлява притеснение 

за устойчивостта. Въпреки по-ниския растеж на износа на стоки спрямо вноса, износът ос-

тана конкурентоспособен, с нарастващи търговските дялове на страната в световната и ев-

ропейската търговия. 

През 2021 г. банковата система осъществяваше дейността си в ситуация на продължаваща 

пандемия от COVID-19, започнало икономическо възстановяване, но и продължаваща не-

сигурност. Предвид и продължаващите макропруденциални мерки на Българска народна 

банка, в т.ч. и тези във връзка с COVID-19, банковата система запази стабилна капиталова 

позиция и буфери, и продължи да функционира при високи нива на ликвидност. Подобре-

ната икономическа среда и доверие подкрепиха по-високото търсене на заемни ресурси 

през годината.  

Фискалната политика бе насочена към преодоляване на последствията от разпростране-

нието на COVID-19 и от нарастването на цените на енергоносителите през 2021 г. Общият 

бюджетен ефект от мерките в отговор на пандемията бе в размер на около 5.3% от БВП за 

2021 г., включващ както ресурса за финансиране, така и нереализирани приходи от про-

вежданите политики.  

Бюджетният дефицит на касова основа през 2021 г. бе в размер 2.9% от БВП. Ако се изк-

лючи фискалният пакет от мерки, свързани с COVID-19, салдото би било положително. На 

начислена основа дефицитът бе в размер на 4.1% от БВП. Този резултат обаче няма да бъде 

разглеждан като нарушение на европейските фискални правила, тъй като през март 2020 

г. Европейският съвет взе решение за активиране на "общата клауза за дерогация" от пра-

вилата в превантивната част на Пакта за стабилност и растеж.   
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ВЪНШНА СРЕДА 

ОСНОВНИ  ТЪРГОВС КИ П АР ТНЬ ОРИ  

През 2021 г. бе наблюдавано нормализиране на икономическата активност в глобален 

план след началото на кризата, причинена от пандемията от COVID-19. Постепенното ак-

тивизиране на ваксинационния процес се отрази в облекчаване на ограниченията от вто-

рото тримесечие на годината в много от развитите държави и съответно в съществено на-

растване на БВП. Същевременно търсенето на стоки се възстанови по-динамично спрямо 

процесите на производство и доставки. Липсата на някои суровини, наред с рязкото уве-

личение на търсенето на работна сила и затруднения в международния транспорт, се от-

разиха в изостряне на проблемите по веригите на доставки и производство. Това доведе 

до съществено нарастване на цените на суровините, което постепенно се прехвърли и 

върху цените на производител и върху тези за крайните потребители. В секторно отноше-

ние възстановяването в промишлеността бе водещо за общото ускорение на икономичес-

ката активност през първото полугодие, но проблемите с доставките ограничиха растежа 

през трето и четвърто тримесечие. Отпадането на много от свързаните с пандемията огра-

ничения активизира услугите. Възстановяването бе ясно изразено през летните месеци, 

поради увеличението на международния туризъм, но темповете на растеж останаха ви-

соки и през есента.  В края на годината икономическата активност бе ограничена от поя-

вата на нов вирусен щам и породената от това вълна от мерки срещу разпространението 

му. 

Граф. 1:  Затруднения във веригите за доставки 

Източник: ФЕД Ню Йорк 

Икономическо възстановяване бе наблюдавано сред всички основни търговски парт-

ньори на България. Икономиката на Европейския съюз и еврозоната отчетоха двуцифрено 

нарастване през второто тримесечие, след което темповете се забавиха и годишните рас-

тежи достигнаха 5.4%. В САЩ растежът на БВП напълно компенсира загубеното през 2020 г. 

и бе движен основно от потребителските разходи на домакинствата както за стоки, така и 

за услуги. Разходите на правителството и частните инвестиции също допринесоха за рас-

тежа. В Китай растежът на БВП достигна 8.1%, движен от износа и индустриалното произ-

водство. Същевременно, правителството сви фискалната си подкрепа за икономиката, а 

частното потребление и инвестициите в недвижими имоти останаха потиснати. Турската 

икономика нарасна с 11% през 2021 г., подкрепена от силен растеж на износа и частното 

потребление. Последното бе повлияно от нарастване на заетостта и експанзивната па-

рична политика на централната банка.  
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Наред с подобрението на външната среда бе отчетено и покачване на износа на Бълга-

рия през 2021 г. Индикаторът за външно търсене1 от основни търговски партньори очак-

вано се повиши. Най-голям принос за възходящата динамика имаха т.нар. стари страни 

членки на ЕС, основно Италия, Германия и Гърция, последван от покачване в търсенето от 

страните, присъединили се след 2004 г. (основно Румъния). По отношение на търговията с 

трети страни, покачването в износа на стоки бе по-съществено отколкото предполагаше 

повишението във външното търсене. Износът към Китай нарасна с над 20% в номинално 

изражение и делът на страната в износа на България се запази над 3%. Съществен поло-

жителен принос имаше и търговията с Турция с нарастване от около 18% в номинално из-

ражение. 

Граф. 2: Приноси към изменението на външното търсене* (пр.п.) и динамика на износа (%) 

 
Източник: Евростат, Бюро за анализи на САЩ, РОССТАТ, собствени изчисления 

 

МЕЖ ДУНАРОДНИ ЦЕНИ И В АЛ УТЕН КУРС  

Цените на суровините, търгувани на международните пазари, се повишиха значително 

през 2021 г. под влияние на комбинация от фактори по линия на търсенето и предлага-

нето. Сред тях бяха неравномерното възстановяване на световната икономика от панде-

мията от COVID-19 и прекъсванията на веригите на доставки, както и неблагоприятните 

климатични условия през годината, които доведоха не само до по-високо потребление на 

енергоресурси, но също и до по-ограничено предлагане на някои селскостопански суро-

вини, метали и въглища.  

Енергийните суровини отчетоха значително поскъпване от 81% средно за годината, след 

като търсенето им нарасна във връзка със засилване на глобалната икономическа 

активност. Цените на петрола сорт Брент се възстановиха почти напълно още през първото 

тримесечие на 2021 г., след спада през предходната година, след което продължиха да се 

ускоряват до средна цена от 83.7 щ.д./барел през октомври, което бе и най-високата им 

средномесечна стойност от октомври 2014 г. За това до голяма степен допринесе 

споразумението за ограничаване на производството от страните от ОПЕК+, както и 

прекъсвания на производството на петрол в някои региони. Темпът на нарастване на 

цените на природния газ и въглищата дори изпревари този на петрола и те достигнаха 

исторически най-високи стойности. Растежът на цените на природния газ за европейския 

                                                           
1  Индикаторът за външно търсене е изчислен като претеглена средно-аритметична между реалните растежи на вноса на 

стоки и услуги в основните търговски партньори на България и дела на тези страни в българския износ. Индикаторът 
покрива около 80% от износа на страната, като обхваща всички държави, членки на ЕС, и около 50% от износа към трети 
страни. 
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пазар бе най-осезаем, като средната цена за 2021 г. се повиши пет пъти в сравнение с 

предходната година. Определящи за повишението им бяха ниските нива на запасите в 

условията на засилено търсене за отопление през зимния сезон, както и за нуждите на 

индустрията. 

Табл. 1:  Международни цени и ценови индекси на суровини, в щатски долари 

  

Индекс на цените (2010=100) 

Средногодишно  

изменение  

( %) 

Изменение към  

декември  

(на год. база, %) 

2018 2019 2020 2021 2020 2021 2019 2020 

Петрол, сорт Брент (щ.д./б.) 71.1 64.0 42.3 70.4 -33.9 66.5 -23.1 49.5 

Енергийни суровини 89.4 78.3 52.7 95.4 -32.7 81.0 -19.4 76.3 

Неенергийни суровини 85.2 81.7 84.4 112.0 3.3 32.7 17.0 20.7 

Селскостопански суровини 86.7 83.3 87.5 108.7 5.1 24.2 12.4 16.1 

Напитки 79.1 76.1 80.4 93.5 5.6 16.3 0.1 31.6 

Храни 90.4 87.0 93.1 121.8 7.1 30.8 16.5 18.6 

Суровини 81.4 78.0 77.6 84.5 -0.6 9.0 7.4 0.6 

Торове 82.5 81.4 73.2 132.2 -10.1 80.5 8.5 163.9 

Метали 82.5 78.4 79.1 116.4 1.0 47.1 28.6 17.1 

Благородни метали 97.2 105.4 133.5 140.2 26.6 5.0 28.3 -4.7 

Източник: СБ, собствени изчисления 

Неенергийните суровини отчетоха средно поскъпване от 32.7% през 2021 г. със значителни 

различия в темповете между основните подгрупи. С най-съществен ръст бяха торове, след-

вани от металите, като освен от растящата глобална активност, техните цени бяха косвено 

повлияни и от покачващите се цени на природния газ и въглищата. Ускореното поскъпване 

на енергоресурсите доведе и до съществено повишение на разходите за производство на 

селскостопански суровини, в т.ч. и торовете, вследствие на което нараснаха и цените на 

храните, търгувани на международните пазари. 

Единната европейска валута (и респективно българският лев) поскъпна средногодишно 

с 3.5% спрямо щатския долар през 2021 г., но в края на периода поевтиня със 7.7% 

спрямо края на предходната година. Доларът поскъпваше през по-голямата част от 

годината, с изключение на април и май, а през декември валутният курс нямаше ясна 

посока. Перспективите пред икономиките на САЩ и еврозоната, в процеса на 

възстановяване от пика на пандемията от COVID-19 в края на 2020 г. и началото на 2021 г., 

имаха основно влияние върху динамиката на курса долар/евро през първото полугодие, 

докато при двете централни банки все още липсваше решителност в посока нормализация 

на паричната политика. През втората половина на годината тонът на комуникацията на 

двете централни банки започна да се раздалечава. Ускореното нарастване на 

международните цени на енергийните суровини и храните започна да се пренася и в 

потребителските цени и темповете на инфлация в глобален план се ускориха. Това постави 

на дневен ред евентуално преразглеждане на действащите парични политики. От 

Федералния резерв започнаха по-агресивно да сигнализират за предстоящо затягане на 

паричната политика и вероятни лихвени повишения още през 2022 г., докато ЕЦБ остана в 

позиция на изчакване с аргумента, че инфлационният натиск е временен и не са 

необходими действия. Това допринесе за поскъпване на щатския долар, който беше 

подкрепен и от разпространението на поредния щам на COVID-19, което увеличи 

търсенето на долари като валута убежище.   
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БВП – КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ  

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нарасна в реално изражение 

с 4.2%, което се дължеше на значително увеличение на потреблението. Износът на услуги 

бе компонентът, който не възстанови нивото си от 2019 г. след отчетения спад през 2020 г. 

В същото време при инвестициите в основен капитал спадът се задълбочи. В номинално 

изражение БВП се увеличи с 10.7% и достигна 132.7 млрд. лв. Дефлаторът на БВП бе 6.2% 

и основно бе движен от този на потреблението. 

Граф. 3:  Приноси към реалния растеж на БВП (пр.п.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

Граф. 4:  Възстановяване на БВП по компоненти спрямо 2019 г. (2019=100) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

ПОТРЕБ ЛЕНИЕ  

Растежът на потреблението на домакинствата бе 8%, най-високата стойност от 2007 г. 

насам. В голяма степен това възстановяване се дължеше на потреблението на услуги и 

дълготрайни стоки след спада през 2020 г., като всички фундаментални фактори 

допринесоха за това развитие, най-вече нарастването на реалния разполагаем доход. 

Подобрението на доверието на потребителите и ускореното нарастване на потребителс-

ките кредити се отрази във възстановяване на потреблението на дълготрайни стоки през 

2021 г. след спадове през 2019 г. и 2020 г. Въпреки предприемането на ограничителни 
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мерки срещу разпространението на COVID-19 и въвеждане на зелени сертификати, потреб-

лението на услуги се увеличи. 

По-високото търсене от страна на домакинствата бе подкрепено от растежа на реалния 

разполагаем доход, който достигна 7.1%. В номинално изражение нарастването бе 11%. С 

основен принос бе растежа на компенсациите в частния сектор. Нарастването на заплатите 

в публичния сектор, както и социалните плащания за пенсии, помощи и обезщетения на 

домакинствата, също допринесоха за по-високите доходи и за възстановяване на 

потреблението и растежа на БВП през 2021 г. Приносът на компенсациите на наетите в 

сектор държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 

към номиналния растеж на разполагаемия доход се увеличи до 3 пр.п., при 2.6 пр.п. през 

2020 г. Увеличи се и приносът на пенсиите - от 2 пр.п. през 2020 г. на 3.4 пр.п. през 2021 г. 

Това нарастване се дължеше на извършено осъвременяване на всички пенсии с 5% от 1 

юли 2021 г., увеличението от 1 януари 2021 г. на минималната пенсия от 250 на 300 лв. и 

на максималната от 1 200 на 1 440 лв., плащането на месечна добавка към всички пенсии 

по 50 лв. в периода януари-септември и по 120 лв. в периода октомври-декември 2021 г. 

Граф. 5:  Приноси към реалния растеж на потреблението на домакинствата (пр.п.)* 

 
* Нетният туризъм представлява разликата между разходи на резиденти в чужбина и на нерезиденти в страната 

Източник: Евростат 

 

Граф. 6: Фактори оказващи влияние върху потреблението на домакинствата (изменение в %) 

Източник: НСИ,БНБ, собствени изчисления 
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Граф. 7: Приноси към номиналния растеж на разполагаемия доход на домакинствата (пр.п.) 

 
Източник: НСИ, БНБ, МФ, собствени изчисления 

Реалното нарастване на правителственото потребление бе 4% и бе движено основно от 

нарастването на компенсацията на наетите в сектор държавно управление. Основната 

причина за това е нарастването на възнагражденията в обществения сектор, в т.ч. реали-

зираното през годината нарастване на средствата за персонал на заетите в бюджетния сек-

тор, на възнагражденията на педагогическия персонал в средните училища,  целогодиш-

ното изплащане на допълнителни суми към възнагражденията на лекарите и медицинс-

ките специалисти на първа линия в борбата с пандемията от COVID-19 и др. 

Граф. 8:  Приноси към номиналния растеж на публичното потребление (пр.п) 

 
Източник: Евростат 
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циите с основен принос за намалението бяха частните инвестиции, чийто спад се задъл-

бочи и достигна 10.7%. Фундаменталните фактори, които влияят върху частните инвести-

ции, се развиваха в положителна посока. Бе отчетено повишение на крайното търсене и 

съответно увеличение на натоварването на мощностите в промишлеността. Повишението 

на печалбите на предприятията, измерени чрез брутния опериращ излишък, както и уско-

реното нарастване на кредитите за нефинансовите предприятия и на жилищните кредити 

на домакинствата, предполагаха увеличение на инвестиционната активност. Най-вероятно 

предприемачите са били още под влияние на спада на търсенето през 2020 г. и все още 

високата несигурност и това е довело до отлагане на инвестиционни планове и през 2021 г.  

Публичните инвестиции се свиха с 12% в реално изражение. Бе отчетено намаление на 

публичните капиталови разходи както от национални, така и от европейски средства. В 

Конвергентната програма на Република България 2022-2025 г. е посочено, че намалението 

на капиталовите разходи се обуславя от промените в икономическата ситуация в страната 

и в резултат на това променените приоритети в бюджетната политика през годината. 

Възникналата необходимост от допълнителни средства за борбата с пандемията от COVID-

19 и за компенсиране на бизнеса за нарасналите цени на електроенергията е довело до 

преструктуриране на разходите към сфери в които е възникнала спешна нужда от 

допълнително финансиране.  

Граф. 9:  Приноси към реалния растеж на брутообразуване на основен капитал (пр.п.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
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намиката на БВП. Въпреки възходящата динамика, нивата както на износа, така и на вноса 

на услуги останаха под реализираните преди пандемията.  

Динамиката на износа на стоки отразяваше подобрението във външното търсене, като 

стоковата разбивка очаквано показа повишение в по-голяма част от групите за износ 

през 2021 г. Износът на стоки възстанови и превиши предкризисните си нива. Най-

съществен положителен принос за годишния растеж имаха машини и съоръжения, чиято 

динамика е силно зависима от промишленото производство в ЕС и най-вече в Германия. 
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Нарастването на износа от групата започна още в края на 2020 г. и достигна най-големи 

стойности през второ тримесечие на 2021 г., след което бе отчетено леко забавяне в 

унисон с изострянето на проблемите във веригите на доставки и по-умерената 

икономическа активност в Западна Европа, където са основните страни-вносителки. 

Положителният принос на готови продукти отрази нарастване на износа на прецизни и 

оптични уреди. При търговията със зърнени и маслодайни култури бяха отчетени 

противоположни тенденции през първото и второто полугодие. Слабата реколта през 

2020 г. бе причина за ограничен износ през пролетта на 2021 г., но добрите добиви през 

2021 г. се отразиха в съществени реални растежи през есенните месеци. В резултат 

приносът на група храни към растежа на износа за годината бе положителен. Търговията с 

минерални горива и артикули според вида на материала2 бе ограничена, въпреки 

активизирането на икономическата активност. И при двете групи бе наблюдаван 

значителен номинален растеж на износа, който се дължеше на покачване на цените на 

стоките и минимален растеж (или спад) в изтъргуваните количества.  

Граф. 10:  Приноси на основни стокови групи към изменението на износа в  
реално изражение (пр.п.) 

 
Източник: собствени изчисления по данни на НСИ 

 

Вносът на стоки се повиши с по-висок темп, движен от нарастването на вътрешното тър-

сене и нуждата от суровини за експортно-ориентираните отрасли. Динамиката през от-

делните тримесечия и по стокови групи бе сходна с тази на износа – значително нараст-

ване през второ тримесечие и основен принос от групата на машини и съоръжения. Съ-

щевременно, поради по-равномерното нарастване на потреблението през отделните пе-

риоди и натрупването на запаси през второто полугодие, вносът на стоки започна да на-

раства още от началото на годината и темповете му бяха по-високи и по-балансирани по 

тримесечия спрямо тези на износа на стоки.   

                                                           
2  Разнообразни стоки, използвани основно за междинно потребление, групирани според материала на изработка. 
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БВП – ПРЕДЛАГАНЕ 

Темпът на нарастване на брутната добавена стойност през 2021 г. бе 3.6% и нивото 

достигна 99% от предкризисната 2019 г. Растежът бе формиран от услугите, следвани от 

индустрия без строителство. БДС в сектор селско стопанство нарасна с 6.1% и допринесе 

с 0.2 пр.п. за растежа на икономиката. С основен принос за доброто представяне на 

селското стопанство бяха зърнените култури, чиято продукция нарасна с 35.3%, най-

високият растеж от 2013 г. насам. 

Граф. 11:  Приноси към реалния растеж на БДС (пр.п.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

УСЛУГИ  

През 2021 г. добавената стойност в сектор услуги нарасна с 2.6%. С най-голям принос за 

растежа бяха подсектори като държавно управление; образование; здравеопазване и 

създаване и разпространение на информация, а отраслите, засегнати от породената от 

COVID-19 криза, не се възстановиха до нивата си от 2019 г 

Граф. 12:  Възстановяване спрямо 2019 г. на БДС в сектор услуги (2019=100) 

Източник: НСИ 

Добавената стойност в сектор създаване и разпространение на информация нарасна с 
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влияние за положителната динамика в сектора.  

2.6
3.3 3.5 3.7

-4.5

3.6

-6

-4

-2

0

2

4

6

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Селско и горско стопанство, лов и 
риболов

Добивна и преработваща 
промишленост; Производство и 
разпределение на 
електроенергия, газ и вода
Строителство

Услуги

84.9

91.2

98.0

98.2

106.4
107.4

110.6

75

85

95

105

115

2019 2020 2021

Култура, спорт и развлечения

Търговия ; транспорт; хотелиерство 
и ресторантьорство
Операции с недвижими имоти

Професионални и  
административни  дейности 
Държавно управление; 
образование; здравеопазване 
Финансови и застрахователни 
дейности
Създаване и разпространение на 
информация 



 

16 

Агрегираният отрасъл търговия; транспорт; хотелиерство и ресторантьорство 

отчете спад на добавената стойност от 2.5% и при него не бе наблюдавано възстановяване. 

Тези резултати противоречат на положителното развитие на други индикатори като 

повишение на потреблението на домакинствата и най-вече това на услуги. Данните от 

краткосрочната статистика за продукцията и оборота в услугите също сочат положителна 

динамика през годината, която не би могла да обясни спада в БДС. По данни от Евростат 

бе отчетен растеж в продукцията в ресторантьорството от 25% и възстановяване до 91% 

от нивото от 2019 г. Регистриран бе също така и растеж от 55% в хотелиерството и 

възстановяване до 77.7% от нивото от 2019 г. Оборотът по съпоставими цени в 

търговията на едро и търговията на дребно също се повиши, съответно с 8.2% и 12.2%. 

При транспорт и складиране растежът на продукцията бе 5.3%, като при сухопътния 

транспорт бе отчетено възстановяване до нивата от 2019 г., а въздушният бе на 48.8% от 

предкризисното си ниво. 

Туризъм  

Ограниченията при пътуване и рисковете от разпространение на COVID-19 продължиха 

да оказват отрицателно влияние върху туризма и през 2021 г. В резултат на въведените 

ваксини,  условията за пътуване в значителна степен бяха облекчени, но възстановява-

нето на транспортните услуги, и най-вече на въздушния транспорт остана значително 

под предкризистните нива.  

Броят на пренощувалите лица нарастна с 40.4% спрямо 2020 г. като положителен при-

нос имаха както българските туристи (31.8%), така и посещенията на чужденци (61%). 

За цялата 2021 г. пренощувалите лица в местата за настаняване бяха едва 69% от ни-

вото през 2019 г. При посещенията на български граждани се наблюдава по-бързо въз-

становяване започнало още през 2020 г. Общо за 2021 г. броят на българските граж-

дани в местата за настаняване е 91.1% от нивото през 2019 г. Следва да се отбележи, 

че през юли и август посещенията на български граждани достигнаха 130.8% и 122.5% 

спрямо съответния месец на 2019 г. Същевременно, броят на чужденците пренощу-

вали в местата за настаняване достигна 46.5% спрямо предкризистните нива, като пи-

кът на посещенията бе през август 2021 г. По отношение на географската структура се 

наблюдаваше растеж на чуждестранните посетители спрямо 2020 г., но единствено по-

сетителите от Румъния успяха да над-

сточат нивата от 2019 г. с 8.5%. Посе-

тителите с цел туризъм от други наши 

традиционни дестинации като Герма-

ния (35.3% спрямо 2019 г.), Р. Северна 

Македония (21.8%), Турция (34.4%), 

Украйна (46.4%) и Руската Федерация 

(24.7%) бяха съществено по-малко 

спрямо предкризистната 2019 г. 

Приходите от нощувки се увеличиха с 

66% спрямо 2020 г., достигайки 70.4% 

от приходите за 2019 г. Същевре-

менно, приходите от български граж-

дани надвишиха с 14.8% нивото от 

предкризистната година. 

Пренощували лица в местата за настаняване,  
индекс 2019 = 100 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

0

40

80

120

160

3 6 9 12 3 6 9 12 3

2020 2021 2022

Приходи от нощувки  в места за 
настаняване - общо
Приходи от нощувки на български граждани 
в места за настаняване
Приходи от нощувки на чужди граждани в 
места за настаняване



 

17 

ПРОМИ ШЛЕН ОС Т  

През 2021 г. за пръв път от 2016 г. бе отчетено нарастване на добавената стойност в 

добивната промишленост и производството и разпределение на електроенергия. В 

същото време добавената стойност в преработващата промишленост се възстанови 

на 96.6% до нивото от 2019 г. след отчетения спад през 2020 г., свързан с наложените 

мерки срещу разпространението на COVID-19 и свитото търсене. 

Граф. 13:  Приноси към реалния растеж на БДС в сектор индустрия без строителство (пр.п.) 

 
Източник: Евростат, собствени изчисления 

Добавената стойност в преработващата промишленост нарасна с 10.4%, а индексът на 

производство със 7.4%. Един от секторите с основен принос за растежа на производството 

в промишлеността бе производство на компютърна и комуникационна техника, 

електронни и оптични продукти, където нарастването бе 43.8% и се свързва с 

повишеното търсене на електронни компоненти в глобален мащаб. Следващият сектор с 

принос за развитието в промишлеността бе производството на машини и оборудване, 

който с растеж от 16% почти напълно възстанови загубите от 2020 г., дължащи се на по-

ниско търсене и спиране на някои производства в чужбина. Секторът производство на 

изделия от други неметални минерални суровини също бе сред водещите за растежа на 

промишлеността през годината с нарастване от 11.1%. Към този сектор се причислява 

производството на стъкло и изделия от стъкло, което през последните години се 

развива динамично и делът му в промишлеността се увеличава3. Производство на 

напитки бе секторът с най-голям спад през годината (-33.1%), дължащ се на свитото 

търсене поради ограничаването на работата на някои заведения от мерките срещу 

разпространението на COVID-19. 

СТРОИ ТЕЛСТВО  

Брутната добавена стойност в строителството задълбочи спада си през 2021 г. при възс-

тановяване на добавената стойност в икономиката. Общата стойност създадена от сек-

тора отчете реален спад от 7.8% при намаление от 1% през 2020 г. Съответно делът на сек-

тора в общата БДС за икономиката също намаля до 4.4%, при 4.9% година по-рано. Принос 

за по-ниската икономическа активност в строителството оказа наблюдаваното повишение 

в цените на строителните материали, което бе отчетено и в оценките на предприемачите 

в строителството в месечните бизнес анкети на НСИ.  

                                                           
3  По данни от структурна бизнес статистика, Евростат. 
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Строителната продукция нарасна с 2.6%, отчитайки и базовия ефект от спада през 2020 г. 

Гражданското строителство имаше по-голям положителен принос, докато този на 

сградното беше 0.4 пр.п. В същото време динамиката на пазара на имоти и жилищни 

кредити се развиваше във възходяща посока в условия на утежнена пандемична 

обстановка.  

Граф. 14:  БДС в строителството и приноси към растежа на строителната продукция (%, пр.п.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

Търсенето на жилища и на кредити за закупуване на жилища от домакинствата се ускори 

значително през годината в синхрон с ускорението на нарастването на цените на 

жилищата. Пандемичната обстановка, в комбинация с ниските лихвени проценти, 

продължаващото стабилно нарастване на доходите и на спестяванията в банкови 

депозити, както и очакванията за постепенно икономическо възстановяване запази 

покупката на жилища като алтернативна форма на инвестиция и средство за съхранение 

на стойността в условия на ускоряваща се инфлация. 

Търсенето на кредити за покупка на жилища от домакинствата се ускори спрямо 2020 г., 

като броят вписани продажби и ипотеки за 2021 г. беше съответно с 28.1% и 22.1% по-

голям спрямо предходната година.4 

Граф. 15: Вписани продажби и ипотеки и динамика на новите жилищни кредити 

 
Източник: Агенция по вписванията, БНБ, собствени изчисления 

                                                           
4  Отнася се за договорни и законни ипотеки по данни на Агенция по вписванията. 
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Броят на новите кредити за покупка на жилище5 за 2021 г. беше с 38.7% по-висок спрямо 

година по-рано и възлезе на почти 5.5 млрд. лв. Претегленият лихвен процент на разхо-

дите по жилищни кредити продължи плавно да се понижава, като в края на годината дос-

тигна 3%, при 3.2% в края на 2020 г.  

Година по-рано пандемията предизвика забавяне от страна на предлагането, но през 

2021 г. то се повиши в отговор на засиленото търсене. Издадените разрешителни за строеж 

на нови жилищни сгради (измерени чрез разгънатата застроена площ) нараснаха с 25.1%, 

при спад от 9% година по-рано. При общия размер издадени разрешителни6 също имаше 

съществено увеличение през годината както като брой сгради (19.5%), така и като застро-

ена площ (27.2%), докато през 2020 г. те отчетоха намаление. Започнатото строителство на 

нови сгради също преодоля спада от 2020 г., като броят на сградите бе с 15.8% по-голям 

спрямо предходната година, а измерено чрез разгърната площ нарастването беше 11.9%.  

Граф. 16:  Индекс на цените на жилищата (ИЦЖ) и претеглен годишен процент на разходите 
(ГПР) по жилищни кредити (изменение, %)  

 
Източник: НСИ, БНБ 

При въведените в експлоатация новопостроени жилища продължи тенденцията на 

забавяне. Годишното им увеличение бе 15.8% при 28% през 2020 г. и 48.3% през 2019 г. 

Най-голямо увеличение беше регистрирано при четиристайните жилища и тези с шест и 

повече стаи. По-високата икономическа активност в сектора през 2021 г. съответстваше и 

на по-голямото нарастване от 7.4% на размера на кредитите за строителния сектор в края 

на годината, докато размерът на депозитите на нефинансовите предприятия в сектора за 

разлика от 2020 г. се сви с 10.3%. Възможно е част от по-голямата активност и завишени 

разходи за дейността да са финансирани не само за сметка на кредити, но и на депозити. 

Нарастването на цените на жилищата през годината се ускори при осезаема възходяща 

динамика на темпа на растеж на кредитите за покупка на жилища и стабилно нарастване 

доходите. Средно за годината нарастването беше 8.7%, при 4.6% за 2020 г., като бе по-го-

лямо при цените на съществуващите жилища. Сред шестте града с население над 120 хил. 

жители, цените на жилищата отчетоха най-голямо нарастване в София (10.6%), Стара За-

гора (7.8%) и Пловдив (7.8%).  

                                                           
5  Отнася се до категорията „нов бизнес“ и вкл. всяко ново споразумение или предоговаряне, за повече информация виж: 

https://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_m_instr_irs_bg.pdf 
6  Включват се жилищни сгради, административни сгради и други сгради. 
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Производствените разходи в строителството ускориха значително темпа си на нарастване, 

който достигна 12.2% и изпревари нарастването на цените на нови жилища, което е пред-

поставка за ограничаване на печалбата в сектора. Брутният опериращ излишък в сектора 

отбеляза спад от 15.1% през 2021 г., при отчетен ръст от 18.4% през 2020 г., докато компен-

сацията на наетите в сектора се увеличи с 14%, при 5.9% година по-рано. Разходите за ма-

териали се повишиха с 11.6%, при 0.6% през 2020 г., а тези за труд нараснаха с 13.2%, при 

5.8% за 2020 г.  

Граф. 17:  Индекс на разходите за строителство на нови жилищни сгради (изменение, %) 

 
Източник: Евростат 
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През 2021 г. спадът на заетостта, наблюдаван през предходната година вследствие на ог-

раничителните мерки против разпространението на COVID-19, бе преустановен. Средно-

годишният брой заети в икономиката практически се задържа на нивото си от 2020 г. (го-

дишен ръст от 0.2%), като в почти всички икономически сектори (с изключение на аграрния 

сектор и операции с недвижимо имущество) бе наблюдавано увеличение на работните 

места. 

В над половината от икономическите сектори в страната заетостта през 2021 г. се е възста-

новила и вече е надхвърлила нивото си от 2019 г., но съвкупно те представляват под 40% 

от общата заетост в българската икономика. От своя страна, тези шест сектора могат да 

бъдат разделени на две групи. Първата група са сектори, чиято заетост не бе засегната не-

гативно от мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. Тук попадат секто-

рите създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъоб-

щения“ и „държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална ра-

бота“. Заетостта се увеличи и в двата сектора през 2020 и 2021 г., като създаване и разп-

ространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения регистрира и най-

високи растежи на заетостта през този период. В резултат на това там броят на заетите 

през 2021 г. бе с над 15% по-висок от този през предкризисната 2019 г. Това е секторът, 

който се характеризира с най-високо търсене на труд през последните години, в резултат 

на което средната работна заплата в него е и най-високата за страната. Работодателите в 
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създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 

постоянно отчитат, че потенциалът за растеж на сектора остава висок и търсенето на ра-

ботна сила с подходяща квалификация остава много високо. Другият сектор, чиято заетост 

също се увеличава също през тези две години, въпреки кризата, държавно управление; 

образование; хуманно здравеопазване и социална работа, включва дейности, които са 

преимуществено финансирани през държавния бюджет. Трябва да се изтъкне, че в основ-

ната част от тях (образование и хуманно здравеопазване) съществуват дефицити, обусло-

вени от възрастовата структура на заетите в тях. Голям дял от заетите са в предпенсионна 

възраст, които не се заместват в пълна степен от входящия поток лица, напускащи образо-

вателната система. Остротата на проблема допълнително се засили и от усложнената епи-

демиологична обстановка, която изкара на преден план съществуващите дефицити на ква-

лифицирани кадри в здравеопазването и недостига както на лекари с необходимата спе-

циализация, но така също и на медицински специалисти с по-ниска степен на образование 

(медицински сестри, санитари и др.). 

Граф. 18:  Изменение на броя на заетите по икономически сектори спрямо 2019 г. (%) 

 
Източник: НСИ 

Втората група икономически сектори са тези, които регистрираха спад на заетостта през 

2020 г., но през 2021 г. успяха да го компенсират и да се върнат отново на равнището си от 

2019 г. и дори да го надхвърлят. В тази група са секторите строителство, финансови и 

застрахователни дейности, професионални дейности и научни изследвания; админис-

тративни и спомагателни дейности и култура, спорт и развлечения; други дейности. 

Това са сектори, които отбелязват ръст на БДС през последните няколко години, въпреки 

ограничителните мерки (всички сектори в групата без строителство). Друг фактор, който 

вероятно е повлиял на запазването и възстановяването на заетостта в тези сектори (тук се 

включват и основната част от икономическите дейности в секторите от първата група) е, 

възможността за промяна на организацията на труда и въвеждането на по-гъвкави форми 
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от сферата на услугите като търговия на дребно) бяха силно засегнати от ограничителните 

мерки и в някои от тях заетостта все още не е възстановена на нивата от 2019 г. 

В Строителството заетостта също вече се възстанови на нивото си от 2019 г., въпреки че 

през последните две години секторът отбелязва съществени спадове на БДС. В същото 

време обаче строителната продукция бележи ръст, а търсенето на жилища съществено се 

увеличи през 2021 г., което предизвика както ръст на цените на недвижимите имоти, така 

и на кредитите за жилища. Това са индикатори, че секторът продължава да расте през пос-

ледната година, а спадът на БДС в строителството се обуславя от бързия ръст на цените на 

използваните в производствения процес материали, които не успяват да се трансферират 

в крайните цени на строителната продукция и водят до намаление на оперативната пе-

чалба. Ръстът на строителното производство от своя страна обяснява и засиленото търсене 

на работна сила. Строителството е и традиционно сред секторите, отбелязващи най-голям 

недостиг на работна сила. И ако в началото на пандемията делът на строителните предп-

риемачи отчитащи недостига на работници като сериозен проблем за развитието на тех-

ния бизнес, намаля от около 45-50% до около 30-35%, то от средата на 2021 г. този дял 

отново нарасна и се движи в диапазона от 40-45%. 

Секторите, чиято заетост през 2021 г. все още не е достигнала предкризисните си нива от 

2019 г. са селско, горско и рибно стопанство, промишленост, търговия, ремонт на ав-

томобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторан-

тьорство и операции с недвижими имоти. С изключение на операции с недвижими 

имоти това са сектори, които имат висока тежест в общата заетост в страната и техният 

дял надхвърля 60% от броя заети в българската икономика. Като цяло това са сектори, тър-

сенето на чиито продукти и услуги бяха силно засегнати от ограничаването на движението 

на хора по време на пандемията (някои дейности от търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство и 

по-специално хотелиерство и ресторантьорство и транспорт)7 или чиято производс-

твена дейност изисква присъствие на работното място и възпрепятства въвеждането на 

гъвкави форми на заетост (повечето дейности от промишленост, както и аграрен сектор). 

При тези сектори (с изключение на аграрния) намалението на заетостта бе преустановено 

през 2021 г., но наблюдаваното увеличение през последната година не бе достатъчно да 

възстанови спада от предходната година. В Селско, горско и рибно стопанство продъл-

жаващият спад на общия брой заети изцяло се дължеше на намалението на самонаетите 

лица, докато наетите лица отчетоха увеличение от 0.5%. Трябва да се отбележи, че аграр-

ният сектор регистрира годишен ръст на БДС от 6.1% в постоянни цени и това бе секторът 

(спрямо индустрия и услуги) с най-висок ръст на производителността на труда през 2021 г. 

Допълнителен фактор, който повлия на динамиката на заетостта през 2021 г., бе изпълне-

нието на краткосрочните мерки за запазване на работните места по време на пандемията. 

Най-мащабната от тези програми бе мярката за изплащане на субсидии за трудовото въз-

награждение и други плащания, свързани с работната заплата, на работници и служители 

в предприятия, чиито приходи са намалели поради прилагането на ограничителни мерки 

срещу разпространението на вируса, която бе известна най-вече като мярката „60/40“. 

Действието на мярката бе удължавано неколкократно през 2021 г., както и бяха изменяни 

някои от условията, даващи право на фирмите да кандидатстват по нея, но същността ѝ 

                                                           
7  Тук може да се добави и дейността на туроператорите и туристическите агенции, но те попадат в сектор „Култура, спорт 

и развлечения; други дейности“ и спадът в тяхната дейност и заетост е компенсирана от ръста на останалите дейности в 
сектора. 
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като цяло не бе променена. В крайна сметка действието на мярката последно бе удължено 

до края на юни 2022 г. 

Граф. 19:  Средномесечен брой на работните места, субсидирани по програма "60/40" през 
2021 г. по икономически сектори (%) 

 
Източник: НОИ, собствени изчисления 

Разходите по мярката „60/40“ през цялата 2021 г.8 бяха в размер на 907.4 млн. лв. Средно-

месечният брой на работните места, покрити по програмата, са били около 97.7 хиляди. 

Най-голям бе обхватът на програмата през зимните месеци на 2021 г. (периода януари-

март), когато средномесечно по нея са били изплащани средства за субсидиране на 150-

160 хиляди работни места. Това бе и периодът, когато програмата е имала най-голям обх-

ват от началото на прилагането ѝ през март 2020 г., като разходите по нея са надхвърляли 

120 млн. лв. за всеки месец от периода януари-март 2021 г. 

През следващите месеци обхватът на програмата намалява, като през периода август-де-

кември 2021 г. средномесечно са били субсидирани около 55-60 хиляди работни места, а 

средномесечният разход по програмата намалява до около 45 млн. лв. Това съвпада с пе-

риода на отслабване на вълната на заразяване през летните месеци на 2021 г. Въпреки че 

през последните месеци на 2021 г. през страната преминаха две нови вълни на заразяване 

с вариантите „Делта“ и „Омикрон“ на вируса, ограничителните мерки за бизнеса не бяха 

усилени и поради това и обхватът на мярката „60/40“ не се увеличи съществено и не дос-

тигна нивата от втората половина на 2020 г. и началото на 2021 г.9 

Общият брой на защитените работни места през 2021 г. бе около 220 хиляди. Основната 

част от тях бяха работни места в преработващата промишленост (над 40%) и хотелиер-

ство и ресторантьорство (над 20%). Други икономически сектори, които имахат относи-

телно голямо участие в програмата са търговия“ и транспорт, складиране и пощи с от-

носителен дял в общия брой на субсидираните от мярката работни места между 8 и 11%. 

До голяма степен структурата на покритите от програмата работни места бе повлияна от 

структурата на наетите лица по икономически дейности. Отраслите с най-голям брой наети 

лица биха имали по-голям дял на участие в програмата, при равни други условия. Ако се 

сравни обаче броят субсидирани работни места със средния списъчен броя на лицата на 

трудово и служебно правоотношение от съответната икономическа дейност за 2021 г., ще 

                                                           
8  Данните по мярката за 2020 и 2021 г. са според публикувани данни в НОИ за плащания, направени не по-късно от 4 

април 2022 г. 
9  Един от аргументите за това бе, че в страната вече се провеждаше ваксинационна кампания и част от населението бе 

защитено срещу тежко протичане на болестта. Все пак, България остава сред страните с най-ниско ваксинационно пок-
ритие срещу COVID-19 сред страните от ЕС 27. 
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се придобие представа доколко активно е участвала въпросната дейност в мярката. В този 

случай, икономически дейности, които в най-голяма степен са били субсидирани от мяр-

ката, са били хотелиерство и ресторантьорство и добивна промишленост, където са 

били субсидирани средногодишно съответно 24% и 21% от наетите лица в дейността. Вто-

рата група дейности, където са били субсидирани работните места на между 8% и 9% от 

наетите лица, са преработваща промишленост, транспорт, складиране и пощи и кул-

тура, спорт и развлечения. 

Граф. 20:  Работни места, субсидирани по програма "60/40" през 2021 г. като дял от  
средногодишния брой на наетите лица през 2021 г. (%) 

 
Източник: НОИ, собствени изчисления 

Сравнението с 2020 г. показва, че програмата постепенно намалява своето покритие. Само 

през първата половина на 2021 г. и по специално през периода януари-март програмата 

има размах, който е съпоставим с този през повечето месеци на 2020 г. Изплатените суб-

сидии през 2020 г. са в размер на около 825 млн. лв. и са със 75 млн. лв. по-малко от 2021 г., 

но тези субсидии са изплащани за период от около девет месеца и половина, докато през 

2021 г. те са били изплащани през всичките дванадесет календарни месеца. Така средно-

месечната субсидия, изплатена през 2020 г. е около 82 млн. лв., докато през 2021 г. тя е 

около 75 млн. лв. 

През 2020 г. бяха защитени общо около 260 хиляди работни места, докато през 2021 г. тех-

ният брой намаля до около 220 хиляди. Общо през двете години общият брой защитени 

работни места (за определен брой месеци) бе малко над 300 хиляди. От икономическите 

сектори, които имат най-голямо участие в програмата, най-голямо намаление на броя за-

щитени работни места през 2021 г. в сравнение с 2020 г. имаше в търговията (намаление с 

около 45%) и преработващата промишленост (намаление с около 25% спрямо 2020 г.). В 

другите две икономически дейности, „хотелиерство и ресторантьорство“ и „транспорт, 

складиране и пощи“, също имаше намаление на субсидираните работни места (около 

10%), но то бе значително по-малко от това в промишленост и търговия. Тези два сектора 

и особено „хотелиерство и ресторантьорство“ бяха най-силно засегнати от COVID-19, както 

поради ограничителните мерки, но така също и поради психологически фактори, допъл-

нително ограничаващи движението на хора и съответно търсенето на услугите на тези дей-

ности. 

През 2021 г. безработицата в страната остана относително ниска. Средногодишният кое-

фициент на безработица бе 5.3% и бе с 1.7 пр.п. по-нисък от стойността на показателя за 

ЕС 27. България остана сред десетте страни от Съюза с най-ниска стойност на показателя. 
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На практика, коефициентът на безработица в България се завърна на равнището, регист-

рирано през последната година преди COVID-19. През 2019 г. коефициентът на безрабо-

тица за възрастовата група 15-74 години бе 5.2%. Трябва да се има предвид обаче, че в 

началото на 2021 г. бяха направени няколко промени в дефинициите на статутите на ли-

цата, участвали в Наблюдението на работната сила, което прави сравненията с предходни 

периоди до известна степен несъпоставими. Част от тези промени могат да бъдат обоб-

щени в следното: 

 лицата, които са в отпуск за гледане на дете между 1 и 2-годишна възраст, през 

който получават обезщетение във фиксиран размер, се отнасят към заетите лица 

(до края на 2020 г. са отнасяни към икономически неактивните лица); 

 лицата, които са в неплатен отпуск за гледане на дете между 2 и 8-годишна възраст, 

се считат за заети, само ако еднократната продължителност на ползване на този 

вид отпуск е най-много 3 месеца, т.е. не ползват наведнъж целия полагаем им се 

отпуск (по 6 месеца за всеки от родителите). До края на 2020 г. те са отнасяни към 

заетите лица; 

 лицата, които отсъстват от работа по причини, различни от годишен отпуск, забо-

ляване или злополука и отпуск за отглеждане на дете, се считат за заети само ако 

продължителността на отсъствието е до 3 месеца (независимо дали получават час-

тично възнаграждение); 

 лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, 

са изключени от категорията на заетите лица, дори чрез това производство да за-

доволяват основна част от потреблението в домакинството. За заети се считат само 

лицата, произвеждащи селскостопанска продукция, предназначена основно за 

продажба или за размяна; 

 лицата със сезонна работа се определят като заети извън активния за работа сезон, 

ако продължават регулярно да извършват задачи и дейности, свързани с работата 

или бизнеса, извън изпълнението на юридически или административни задълже-

ния; 

 лицата, които получават социални помощи и във връзка с това са задължени да 

извършват общополезни дейности, не се считат за заети лица. До края на 2020 г. те 

са отнасяни към заетите лица, ако са работили през наблюдаваната седмица. 

Граф. 21:  Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години (%) 

 
Източник: НСИ 
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Въпреки известната несъпоставимост в историческата серия на данните от НРС може да се 

каже, че безработицата в страната достигна много ниски стойности, въпреки че влиянието 

на COVID-19 върху трудовия пазар все още не беше отшумяло. Основания за това дават 

данните от административната статистика на Агенция по заетостта (АЗ) за броя на регист-

рираните безработни. През 2021 г. броят на регистрираните безработни съществено на-

маля и през летните месеци на годината (август-октомври) бяха отчетени най-ниския брой 

на регистрираните безработни за последните тридесет години. Броят на регистрираните 

безработни с право на обезщетение намаля до около 55-60 хиляди души през втората по-

ловина на 2021 г., отново исторически минимуми за индикатора, което е индикатор за 

доста ниска степен на съкращения на работни места в следствие на производствени зат-

руднения. 

Поддържането на ниска безработица в страната при действащи ограничения в условия на 

COVID-19 безспорно се дължи освен на търсенето на труд в икономиката, но също и на 

вече споменатите краткосрочни мерки на правителството за запазване на съществуващата 

заетост. Тези мерки спомогнаха както за запазване на работните места в най-засегнатите 

икономически дейности (респективно за задържане на нисък коефициент на безрабо-

тица), но също и за относително слаби флуктуации на пазара на труда, изразяващи се в 

относително ниски потоци на преход между групите от населението според техния статут 

на пазара на труда. Данни за потоците на преход за 2021 г. все още не са публикувани, но 

данните за 2020 г. показват, че те са били далеч по-малки в сравнение с останалите страни 

от ЕС 27. С други думи, в България населението е било по-склонно да запазва статута си на 

заетост/безработица/лица извън работната сила в сравнение с останалите страни. От една 

страна това се дължи на много голямата несигурност в някои икономически дейности, про-

изтичащи от ограничителните мерки, което намалява стимула на лицата да сменят своето 

работно място (по-ниска професионална или териториална мобилност). От друга страна, 

преди COVID-19 в България съществуваха много остри дефицити на работна сила за редица 

професии, което правеше работодателите предпазливи при освобождаването на работ-

ници и специалисти дори и в условия на бизнес затруднения и намаляло търсене. В такива 

условия краткосрочните правителствени мерки за запазване на съществуващата заетост 

спомогна както на работодателите, така и на работниците да посрещнат увеличената не-

сигурност в бизнеса, а оттук и на пазара на труда за сметка на относително по-ниска мо-

билност на работната сила, което се наблюдаваше през 2020 г. 

ЗАПЛА ТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛН ОС Т НА  ТРУДА  

През 2021 г. реалният растеж на производителността на труда достигна 4%, с което нивото 

на БВП на един зает (по постоянни цени) надхвърли предкризисната си стойност от 2019 г. 

Производителността на труда имаше водещо значение за нарастването на брутната доба-

вена стойност в икономиката и компенсира по-слабото възстановяване на заетостта (0.2%). 

Производителността на труда на един отработен час обаче се характеризираше с малко 

по-нисък растеж (3%) спрямо този, изчислен чрез броя на заетите лица, тъй като през го-

дината беше отчетено по-съществено възстановяване на отработените часове (1.2%). 

Разгледано по икономически дейности, най-съществен принос за растежа на производи-

телността на труда общо в икономиката имаше преработващата промишленост, където 

темпът на показателя беше повече от два пъти по-висок от средния за икономиката (9.4%). 

Това се дължеше на реалното нарастване на добавената стойност в сектора и беше съче-

тано с относително по-слабо нарастване на заетите лица. С висок растеж на производител-
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ността от 7.6% и подобно развитие на производствените фактори се характеризираха и фи-

нансови и застрахователни услуги. Сектор селско стопанство също имаше висок положи-

телен принос. Темпът на растеж на производителността на труда достигна 13.4%, но поло-

вината от този растеж се дължеше на спада на заетостта в сектора. Спад на производител-

ността на труда беше отчетена в три икономически дейности: строителство, агрегира-

ната дейност търговия, хотели и транспорт и информационни дейности. В строителст-

вото и търговия, хотели и транспорт брутната добавена стойност продължи да спада и през 

2021 г., а заетостта точно обратно – започва да се възстановява и отчита съществен растеж. 

В информационните дейности ситуацията беше съвсем различна. Брутната добавена 

стойност, която остана положителна дори и по време на пандемията през 2020 г., про-

дължи да се ускорява с темп от 6.3% и това бе съчетано с още по-ускорено нарастване на 

заетите от 9.4%, което отразяваше традиционно високото търсене на труд в сектора през 

последните години.  

Граф. 22:  Декомпозиция на растежа на производителността на труда 

Общо в икономиката Индустрия без строителство Услуги 

   

Източник: собствени изчисления 

Декомпозицията на реалния растеж на производителността на труда свидетелстваше за 

наличието на две положителни явления в периода след пандемията. От една страна беше 

отчетено възстановяване на производителността в самите отрасли на икономиката. Този 

ефект се наблюдаваше преди всичко в индустрия без строителство. И второ, налице е 

също положителен принос, произтичащ от наемането на заети. Такъв ефект беше оценен 

в услугите и показваше, че новозаетите лица в услугите са се характеризирали с относи-

телно по-висока производителност на труда спрямо средната за сектора.  

В съответствие с възходящата икономическа активност, стабилизирането и частичното въз-

становяване на ситуацията на пазара на труда, компенсацията на един нает възобнови въз-

ходящата си тенденция. Показателят се повиши номинално с 9.5% през 2021 г. в сравнение 

със 7.2% през 2020 г. Развитието през 2021 г. отразяваше увеличението както на отработе-

ните часове на един нает, така и на възнаграждението на един отработен час. Броят на 

отработените часове на един нает възобнови своята положителна тенденция (от -2.4% 

през 2020 г. до 0.6% през 2021 г.), докато динамиката на компенсацията на един отработен 

час леко се забави (от 9.6% през 2020 г. на 8.9% през 2021 г.). Увеличението на отработе-

ните часове беше знак за нормализиране на ситуацията на пазара на труда. В същото 

време нарастването на компенсацията на един нает беше резултат от повишаването на 

икономическата активност, както и продължаващо въздействие на мерките за задържане 

на работни места. Динамиката по икономически дейности показа, че отчетеното нараст-

ване на компенсацията на един нает в повечето от тях са близки или над средните за стра-

ната (включително селско стопанство, промишленост и повечето дейности в сектора на 
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услугите). Най-голям принос за двуцифрения темп на растеж имаха индустрията (12.6%) 

и публичната администрация, образованието и здравеопазването (12.6%).  

Граф. 23:  Декомпозиция на средствата за работна заплата по икономически дейности, 2021 г. 

 
Забележка: Декомпозицията на средствата за заплати е направена в две стъпки. Първо, динамиката на средствата 
за заплати е представена чрез тези на заплатата на един нает и наетите лица. И второ, заплатата на един нает е 
представена чрез заплатата на един отработен час и броя на отработените часове на един нает. По този начин се 
получава: ∆ средства за заплати ≈ ∆ заплата на един отработен час + ∆ отработените часове на един нает + ∆ наети 

Източник: НСИ (СНС) 

В рамките на преработващата промишленост, дейностите с най-висок номинален растеж 

на средната работна заплата10 през 2021 г. бяха производство на машини и оборудване 

(13.8%), производство на превозни средства (10.7%) и производство на електрически 

съоръжения (9.4%).Нарастването на доходите в тях беше съчетано със съществено увели-

чение на наетите лица, като броят на заетите надхвърли предкризисните нива от 2019 г. 

Висок растеж на заплатите отчетоха и производство на основни метали и изделия от тях 

(11.2%) и производство на дървен материал (10.3%), но динамиката на заетостта в тях 

остана отрицателна и през 2021 г.  

В публично-свързаните дейности нарастването на доходите отразяваше продължаващата 

тенденция, започнала още от преди настъпването на кризата, за увеличение на разходите 

за труд в приоритетни области. Това беше съчетано и с необходимостта за повишение на 

доходите в структурите от първа линия за противодействие на негативните последици от 

пандемията. Растежът на компенсацията на един нает остана най-нисък в информационни 

дейности (0.2%), финансови и застрахователни дейности (2.3%) и търговия, транс-

порт и хотели и ресторанти (4.8%). 

Прилагането на мярката за подкрепа на работните места „60/40“ също продължи да влияе 

върху динамиката на компенсациите на наетите. Динамиката на компенсациите на нае-

тите не отразява намалените разходи за труд на работодателите в резултат от използва-

нето на мярката за запазване на заетостта, тъй като средствата по нея се отразяват в статия 

други субсидии върху производството. Усвоените средства по мярката възлязоха на около 

951 млн. лв. през 2021 г. и те представляваха 1.6% от компенсациите на наетите. Разгле-

дано по икономически дейности този дял варираше в по-широки граници, като той бе най-

висок в преработващата промишленост (4%), следван от търговия, транспорт, хо-

тели и ресторанти (2.8%), добивна промишленост (2.4%), култура, спорт и развлече-

ния (2.1%). Тези дялове бяха съпоставими с оценките за 2020 г. 

                                                           
10  По данни от краткосрочната статистика на заетостта и разходите за труд. 
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RSTU – Култура, спорт и 
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Изпреварващото нарастване на доходите спрямо реалната производителност на труда 

обуслови повишението на разходите за труд на единица продукция (РТЕП), но следва да 

се отбележи, че темпът на растеж на последните беше значително по-нисък през 2021 г. 

Динамиката на номиналните РТЕП (БВП) бе силно повлияна от колебанията в производи-

телността на труда. По-специално, те се увеличиха с 9.5% през 2020 г., тъй като изменени-

ето на производителността премина на отрицателна територия с появата на COVID-19, след 

което номиналният темп на растеж на РТЕП се забави до 5.4% през 2021 г., в съответствие 

със силното увеличение на производителността. Реалните РТЕП (БВП) обаче отбелязаха 

спад от 0.8% през 2021 г., което показа, че отчитайки влиянието на цените, не само на про-

изведените количества, нарастването на брутната добавена стойност по текущи цени беше 

съпоставима с тази на компенсациите на наетите. Това означава, че както компенсациите 

на наетите, така и брутният опериращ излишък са нараснали през наблюдавания период. 

Така делът на разходите за труд в брутната добавена стойност остана почти непроменен 

на 52% през 2021 г. спрямо предходната година. В преработващата промишленост, която 

е в по-голяма степен изложена на външен конкурентен натиск, делът на труда в БДС на-

маля през 2021 г. 

Нарастването на номиналните РТЕП за България имаше изпреварващ характер в 

сравнение с ЕС-27 както общо за икономиката (5.4% спрямо 0.1%), така и по икономически 

дейности, но различията по отношение на реалните РТЕП не бяха съществени. През 2021 г. 

те се характеризираха с отрицателна динамика (-0.8% в България спрямо -2.2% в ЕС-27). 

Като цяло делът на компенсациите на наетите в брутната добавен стойност следваше 

низходящо развитие в България и ЕС-27. За България имаше съществено нарастване на 

делът на компенсациите на наетите в брутната добавена стойност в сектори 

строителство и операции с недвижими имоти. Общо за икономиката, делът на 

компенсациите на наетите в БДС както в България, така и в ЕС-27 се понижи съответно до 

52% и 53% през 2021 г. 

Граф. 24:  Изменение на реалните РТЕП за България и ЕС през 2021 г. 

 
Източник: Евростат 
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RSTU – Култура, спорт и развлечения
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Граф. 25: Дял на разходите за труд в общите разходи общо в икономиката и в дейностите на 
преработващата промишленост (%), България и ЕС, 2019 г. 

Източник: Евростат 

Оценяването на РТЕП в контекста на конкурентоспособността на страната дава индикации, 

че България би следвало да запази конкурентното си предимство спрямо по-голямата част 

от европейските страни по отношение на дела на разходите за труд в общите разходи. 

Последните актуални данни за 2019 г. показват, че в българската икономика делът на раз-

ходите за труд в общите е един от най-ниските (13.1%), след Люксембург и Ирландия. Този 

дял средно за ЕС-27 възлиза на 20.7%. Това е така, защото въпреки възходящата динамика 

на доходите от труд през последните години, предприятията в страната са успели да пони-

жат другите видове разходи и/или са успели да спечелят нови пазарни дялове. За послед-

ното свидетелства понижаващия се дял на разходите в общия оборот на предприятията. 

Данните за 2020 и 2021 г. все още не са налични, но възстановяването на българската ико-

номика през 2021 г., което доведе до силно низходяща корекция в динамиката на разхо-

дите за труд на единица продукция и запазването на дела на компенсациите на наетите в 

БДС непроменен, дава основание да очакваме, че наблюдаваната до 2019 г. благоприятна 
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ЕС 27 България

C10 – Производство на хранителни 
продукти; C11 – Производство на напитки
C12 – Производство на тютюневи 
изделия; C13 – Производство на текстил 
и изделия от текстил; C14 – Производство 
на облекло; C15 – Обработка на кожи; 
C16 – Производство на дървен материал 
и изделия от дървен материал и корк
C17 – Производство на хартия, картон и 
изделия от хартия и картон; C18 –
Печатна дейност и възпроизвеждане на 
записани носители; C20 – Производство 
на химични продукти; C22 –
Производство на изделия от каучук и 
пластмаси; C23 – Производство на 
изделия от други неметални минерални 
суровини; C24 – Производство на 
основни метали; C25 – Производство на 
метални изделия, без машини и 
оборудване; C27 – Производство на 
електрически съоръжения; C28 –
Производство на машини и оборудване, 
с общо и специално предназначение; C29 
– Производство на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета; C30 –
Производство на превозни средства, без 
автомобили; C31 – Производство на 
мебели
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тенденция, отнасяща се до относително по-ниския дял  на разходите за труд в общите раз-

ходи в страната спрямо средното за ЕС 27, ще се запази. Допълнително основание за това 

ни дават и данните за нарастващия дял на българския износ както в европейския, така и в 

световния внос през 2021 г.  

В дейностите на преработващата промишленост, чието производство е насочено преди 

всичко за износ, също се характеризираха с по-нисък дял на разходите за труд в общите 

разходи (14.9% спрямо 21.4% в ЕС 27 през 2019 г.). Това е в сила за почти всички от тях. 

Единствените дейности, при които нарастването на разходите за труд оказва по-съществен 

натиск и надхвърля средното за ЕС ниво са производство на текстилни продукти и готово 

облекло. За 2020 и 2021 г. е направена оценка на използваните отношения за да се пре-

цени как работодателите в преработващата промишленост са реагирали на промените в 

икономическата среда. За тази цел, данните от структурната бизнес статистика са допъл-

нени с подходящи данни от краткосрочната бизнес статистика и СНС. Като приближение 

за стойността на закупените стоки и услуги са използвани данни за промишленото произ-

водство по текущи цени, за разходите за труд – компенсации на наетите лица и за оборота 

– оборот на преработващата промишленост от краткосрочната бизнес статистика.  

Граф. 26:  Дял на разходите за труд в общите разходи в преработващата промишленост (%),  
България, 2011–2021 г. 

 

* Данните за 2020 и 2021 г. са оценки 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

От направените оценки може да се види, че делът на разходите за труд в общите разходи 

се понижава през 2021 г. след отчетеното повишение през 2020 г. Интересно е да се 

отбележи, че дори през 2020 г., която се характеризираше с по-съществено нарастване на 

разглежданото отношение вследствие на въведените противоепидемични мерки и 

мерките за запазване на заетостта, работодателите са успели да оптимизират общите си 

разходи по други канали. През 2021 г. номиналното нарастване на компенсациите на 

наетите беше значително по-ниско от това на промишленото производство в 

преработващата промишленост по текущи цени (10.3% спрямо 23.9%). Това следва да 

покаже, че разходите за труд не са имали водещо влияние за нарастване на общите 

разходи в производствения процес в преработващата промишленост.  
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ИНФЛАЦИЯ 

Годишният темп на инфлация в страната следваше тенденция на ускорение от началото на 

2021 г. Натрупаното повишение на потребителските цени, измерено с ХИПЦ, в края на го-

дината достигна 6.6% (при 0% през декември 2020 г.), а средногодишната инфлация бе 

2.8%.  

Инфлацията се ускори по-осезаемо през втората половина на година, като обхващаше все 

по-широк кръг от потребителски стоки и услуги. Това се потвърждава нагледно от Граф. 27, 

която представя годишното изменение на цените на основните категории от потребителс-

ката кошница по месеци за периода 2018–2021 г. Единствено телекомуникациите правеха 

изключение от тази тенденция. 

Граф. 27:  Топлинна карта на темпа на инфлация според ХИПЦ по основни групи стоки и услуги 
(цветовата скала показва интензивността на годишния темп на инфлация, в %) 

Хранителни продукти и безалкохолни напитки 
                                                                                                

Алкохолни напитки и тютюневи изделия 
                                                                                                

Облекло и обувки 
                                                                                                

Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 
                                                                                                

Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за дом.-вото 
                                                                                                

Здравеопазване 
                                                                                                

Транспорт 
                                                                                                

Съобщения 
                                                                                                

Развлечения и култура 
                                                                                                

Образование 
                                                                                                

Ресторанти и хотели 
                                                                                                

Разнообразни стоки и услуги 
                                                                                                

                                                                                                

 
2018 2019 2020 2021 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

Ускорение в инфлацията през годината имаше както в развитите, така и в развиващите се 

икономики по света. Като основен фактор за това може да се посочи същественото пос-

къпване на суровините на международните пазари и най-вече на енергоносителите и тех-

ните преки и косвени ефекти по линия на нарасналите производствени и транспортни раз-

ходи. Освен това затрудненията в глобалните вериги на доставки доведе до допълнително 

поскъпване при редица нехранителни стоки. В допълнение към факторите от страна на 

предлагането, с проинфлационно влияние през годината бе и засилването на вътрешното 

търсене, подкрепено от наблюдаваното ускорение на растежа на доходите от труд в ико-

номиката. 

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар се повиши с 38.6% на годишна база 

през декември 2021 г., като влиянието от страна на енергийните стоки и тези за междинно 

потребление беше значително.  

Енергийните стоки имаха водещ принос за повишението на общия ХИПЦ, дължащо се на 

ускореното поскъпване на петрол, природен газ и въглища на международните пазари. 

Инфлацията при транспортните горива достигна 38.2% на годишна база през декември, 

при централно газоснабдяване – 130.6%, а при твърди горива – 25.9%. Повишенията в ад-

министративните цени на електрическата и топлинната енергия бяха съответно с 4.4% и 

19% от 1 юли, а в средата на декември 2021 г. бе въведен мораториум.  
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Граф. 28: Годишен темп на инфлация към  
декември 2021 г. по  

основни компоненти на ХИПЦ (%) 

Граф. 29: Приноси по компоненти на ХИПЦ 
(пр.п.) към годишния темп на инфлация (%)  

по месеци на 2021 г. 

 

 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

По-съществен принос за ускорение на инфлацията през годината имаха и цените на хра-

нителните стоки. Именно при този компонент на ХИПЦ и най-вече при преработените 

храни инфлацията в страната бе над средното за ЕС, на което се дължи и разликата при 

общия индекс. Цените на хранителни стоки и безалкохолни напитки се повишиха средно 

с 8.4% през декември спрямо година по-рано. При преработените храни влияние имаше 

най-вече по линия на поскъпване на съответните суровини, търгувани на международните 

пазари, и на разходите за тяхното производство. В групата на непреработените храни също 

беше отчетено ускорение, като съществено значение за поскъпването им имаше нараства-

нето на цените на стоки за междинно потребление в селското стопанство, в т.ч. енергоно-

сители, торове и др. В групата алкохол и цигари бе отчетено поскъпване от 1.6% за съот-

ветния период. 

Граф. 30:  Изменение (в %) на цените на енергийните стоки и приноси (в пр.п.)  
по основни компоненти (спрямо съответен месец на предходната година) 

Източник: Евростат, собствени изчисления 
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С оглед разгръщането не само на директните, но и на косвените ефекти от по-високите 

цени на енергийните и хранителните стоки, базисната11 инфлация също се повиши – до 

3.9% на годишна база. По-високата ѝ стойност в сравнение със средното за ЕС обаче се 

дължеше изцяло на инфлацията при преработените храни, докато поскъпването на нехра-

нителни стоки и услуги в страната бе под средното за Съюза. Въпреки това при тези два 

подкомпонента на базисната инфлация беше наблюдавано ускорение, подкрепено от бла-

гоприятните икономически условия в страната и нарастването на вътрешното търсене. 

Поскъпването на нехранителните стоки бе 2.9% на годишна база, а по-високи цени бяха 

отчетени при стоките с дълготраен, както и при тези с недълготраен характер. Сред факто-

рите за това могат да се посочат не само разгледаните вече по-високи разходи за тяхното 

производство и транспорт, но също така и по-високото им потребление в сравнение с ус-

лугите в условията на пандемия. Освен това, прекъсванията в глобалните вериги на дос-

тавки доведоха до допълнително ускорение на цените на нехранителните стоки. 

Граф. 31:  Вътрешно търсене и инфлация (%) 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

Инфлацията при услугите бе 2.4% към декември спрямо същия месец на предходната го-

дина, като почти всички основни подгрупи имаха положителен принос във връзка със спо-

менатите вторични ефекти. Единствено комуникационните услуги отчетоха поевтиняване 

на годишна база, което достигна 5.2% в края на 2021 г.  

ВЪНШНА ПОЗИЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Външната позиция на България остана стабилна през 2021 г. Дефицитът по текущата 

сметка се повиши, което обаче не застрашава устойчивостта на външната позиция на стра-

ната. Въпреки по-ниския растеж на износа на стоки спрямо вноса, износът остава конку-

рентоспособен, с нарастващи търговски дялове на страната в световната и европейската 

търговия. 

ТЕКУЩА  СМЕ ТКА И  КОН КУ РЕН ТОСТ НА  ИЗН ОС А  

През 2021 г. дефицитът по текущата сметка се повиши до 0.4% от БВП, основно поради 

влошаване на салдото в търговия със стоки. Малък отрицателен принос имаше и общият 

баланс по доходните статии, докато при услуги бе наблюдавано подобрение. Статията 

                                                           
11  От общата инфлация е изключена динамиката на енергийните стоки и непреработените храни. 
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вторичен доход (вкл. трансфери с международни институции и парични преводи от нере-

зиденти) традиционно има положително салдо и принос за нарастване на баланса на те-

кущата сметка на страната. През 2021 г. средствата, получени от ЕС, се повишиха, но съ-

щевременно нараснаха изплатените трансфери (към бюджета на ЕС) и бе отчетено пони-

жение от над 50% при паричните преводи от емигранти. В резултат излишъкът по статията 

намаля с 0.4 пр.п. до 1.1% от БВП. Низходящата тенденция при преводите от емигранти 

започна през 2020 г. под влияние на пандемията и ограничената икономическа активност. 

През 2021 г., въпреки известното икономическо възстановяване, понижението при прево-

дите се запази. Средствата от емигранти възлязоха на едва 13% от направените през 

2019 г., с относително симетрично понижение в отделните страни. При статията първичен 

доход, въпреки че компенсации на краткосрочно заетите в чужбина се повишиха през из-

миналата година (4.2%), годишните потоци достигнаха под 60% от предкризисните нива. 

Същевременно, в съответствие с икономическото възстановяване през изминалата го-

дина, изплатеният доход към инвеститори-нерезиденти се увеличи (20%). Това доведе до 

влошаване на общото салдо по доходните статии. Увеличението на дефицита обаче бе по-

малко в сравнение с нарастването на БВП, което предопредели и подобрение на съотно-

шението първичен доход към БВП с 0.2 пр.п. и почти балансиран принос на доходните ста-

тии към изменението на текущата сметка. 

Граф. 32:  Текуща сметка по компоненти (млн. евро) 

 
Източник: БНБ, НСИ, собствени изчисления 

 

Граф. 33:  Приноси към изменението на текущата сметка към БВП* (пр.п.) 

 
* Изчисленията са базирани на метод, използван в разработката „External rebalancing in the euro area: Progress made and what 
remains to be done”, European Commission (септември 2014 г.)   

Източник: БНБ, НСИ, собствени изчисления 
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Външната търговия със стоки допринесе с 1.7 пр.п. за понижението на текущата сметка. 

Търговският дефицит се увеличи до 4.9% през 2021 г. Номиналният растеж на вноса (28.6%) 

бе по-висок от този на износа (25.7%). Сходна бе динамиката в количествено изражение, 

докато общият дефлатор на износа бе по-висок от този на вноса. Основен принос за пос-

ледното имаше нарастването на цените на цветни и черни метали и продукти от тях, хими-

чески продукти и зърнени растения, които имат висок дял в износа. В резултат, при износа 

спрямо вноса бе отчетено средно по-умерен растеж на изнесените количества, но на по-

високи цени. Това предопредели положителния ефект върху текущата сметка от нараства-

нето в цените, при отрицателен принос от количества в търговията със стоки. 

През 2021 г. балансът на услугите се подобри до 6.6% от БВП спрямо 5% година по-рано. 

През годината продължи нарастването на износа на информационни услуги (със 17.2%), 

които бяха и единствената по-голяма група услуги, при които не бе отчетено понижение в 

резултат от пандемията. В резултат от известно активизиране на международните пътува-

ния, постъпленията от посещения на нерезиденти в страната също започнаха да се възста-

новяват и въпреки че останаха под нивата от 2019 г., възходящата им динамика подкрепи 

подобрението в баланса на услугите.  

Граф. 34:  Дял на българския износ в международния стокообмен (%)  

 
Източник: СБ, БНБ, собствени изчисления 

Износът на стоки се повиши с 25.7% през 2021 г., изпреварвайки средния растеж на вноса 

в ЕС и света, което спомогна за подобрение на търговските дялове на страната. Износът 

към страните членки нарасна с 24.1% в номинално изражение и имаше водещ принос за 

растежа. Търговията със страните, присъединили се към ЕС след 2004 г., се повиши с 31.6%, 

но те все още заемат по-малък дял в износа. Увеличението на търговията с Балканските 

страни, Китай и САЩ се отрази в общ растеж на износа към трети страни от 21.1%. 

ФИНА НС ОВИ  П ОТОЦИ  И  ЗА ДЛЪЖН ЯЛ ОС Т  

Подобрението на външната среда оказа положителен ефект и върху Международната 

инвестиционна позиция (МИП)12 на страната. Традиционно, входящите нетни текущи и 

капиталови трансфери (в това число средства от фондовете на ЕС) и положителния баланс 

при търговията със стоки и услуги се отразиха в подобрение на МИП. Влошаване бе отбе-

лязано при трансфера на средства на българи дългосрочно пребиваващи в чужбина, който 

                                                           
12  Параграфът представя анализ на връзките на страната с останалия свят (потоци от платежния баланс) и на 

ефекта от различни преоценки на чуждестранните активи и пасиви и е базиран на Lane, Philip R., and Gian 
Maria Milesi-Ferretti, 2005, “Financial Globalization and Exchange Rates,” IMF Working Paper No. 05/03 
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намаля с 39.7% спрямо 2020 г. Въпреки, че размерът на разпределената корпоративна пе-

чалба към нерезиденти се увеличи през годината, отрицателния принос на нетния износ 

остана почти непроменен. През годината бяха отчетени и положителни ефекти от прео-

ценки на портфейла и номиналното нарастване на БВП. 

Граф. 35:  Приноси по компоненти към изменение на съотношението МИП/БВП (пр.п.) 

 

* „Други“ включва влиянието на годишните потоци по статията Грешки и пропуски (Платежен баланс) върху измене-
нието на съотношението на МИП към БВП.;  
** Тъй като МИП е отрицателна, когато изменението между две години също е отрицателно („-“), се наблюдава нарас-
тване на отрицателния баланс или влошаване на МИП. Съответно „+“ означава свиване на отрицателния баланс т.е. 
подобрение на МИП. 

Източник: БНБ, НСИ, собствени изчисления 

Съотношението на МИП към БВП се подобри през 2021 г., като отрицателното салдо се сви 

с 7.2 пр.п. до 19.8%. Изразен в евро, балансът се сви с 3.1 млрд. евро или 18.9% спрямо 

нивото от края на предходната година до около 13.5 млрд. евро. За втора поредна година 

съотношението към БВП остана под прага от -35%, заложен от ЕК като показател за липса 

на макроикономически дисбаланси и измерител на устойчивостта на външната позиция. 

Изменението на инвестиционната позиция отрази по-същественото нарастване на акти-

вите (с 12.9% до 70.4 млрд. евро) и по-слабото повишение на пасивите (с 6.2% до 

83.8 млрд. евро). Небанковите финансови предприятия проявиха съществена активност 

като увеличиха размера на притежавания от тях чуждестранен дялов капитал, акции на 

инвестиционни фондове и дългосрочни дългови ценни книжа с близо 1.2 млрд. евро. Не-

финансовите предприятия, домакинства и НТООД, също концентрираха голяма част от 

средствата си към посочените инструменти, докато търговските банки придобиха нови 

дългосрочни дългови ценни книжа в размер на 594.3 млн. евро. От страна на пасивите, 

динамиката бе движена от нарастване на Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) под 

формата на реинвестирана печалба. 

България продължи да бъде нетен кредитор на останалия свят, като Брутните външни ак-

тиви надвишиха размера на Брутния външен дълг (БВД) с близо 20 млрд. евро или 29.2% 

от БВП. Брутният външен дълг възлезе на близо 50 млрд. евро (61.8% от БВП) към декем-

ври 2021 г., което представлява нарастване от 5.4% спрямо предходната година. Основен 

принос за увеличението на дълга имаше увеличението на СПТ в баланса на БНБ с 1 млрд. 

евро. Единствено външния дълг свързан с Преки инвестиции в страната намаля с 2.4%. Ос-

таналите институционални сектори също увеличиха външните си задължения както следва 

Банков сектор с 11.4%, Държавно управление с 2.9% и Други сектори (с изкл. на посоче-

ните) с 4.8%. 
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Граф. 36:  Принос на компонентите на нетния външен дълг (в % от БВП) 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Граф. 37:  Приноси към изменението на БВД по компоненти (пр.п.) 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

Брутните външни активи нарастнаха с 10.8% до 61.8 млрд. евро, което бе движено основно 

от увеличение с 3.7 млрд. евро на Резервните активи на БНБ, част от които са и СПТ. 

Промяната във външната позиция на страната отрази способността на отделните 

институционални сектори да изплащат безпроблемно външните си задължения.  

БАНКОВ СЕКТОР 

През 2021 г. банковата система осъществяваше дейността си в ситуация на продължа-

ваща пандемия, започнало икономическо възстановяване, но и продължаваща несигур-

ност. На този фон и продължаващите мерки на Българска народна банка (БНБ) – макропру-

денциални, в т.ч. и тези във връзка с COVID-19, банковата система запази стабилна капита-

лова позиция и буфери, и продължи да функционира при високи нива на ликвидност. По-

добрената икономическа среда и доверие подкрепиха по-високото търсене на заемни ре-

сурси през годината при съществено забавяне на растежа на кредита за частния сектор, 

отчетено през предходната 2020 г. Нарастването на кредитния портфейл на банките беше 
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съпроводено и с подобрение на качеството на активите в системата. За ускореното креди-

тиране и продължаващата тенденция на намаление на необслужваните кредити допри-

несе и действието на частния Мораториум13 върху кредитните задължения към банки, ко-

ето беше удължено до края на 2021 г. 

През годината продължиха действието си и двете антикризисни правителствени програми 

в подкрепа на бизнеса и физически лица, реализирани чрез Българската банка за развитие 

(ББР)14. Ресурсът на програмата за физически лица беше увеличен със 100 млн. лв. до общо 

300 млн. лв.15, а интересът към програмата за подкрепа на засегнати компании от панде-

мията се увеличи. Към 31.12.2021 г. ББР е гарантирала експозиции по двете програми на 

обща стойност 649.7 млн. лв.16 По програмата за физически лица и домакинства в края на 

2021 г. са предоставени 52 925 бр. кредити в размер на 236.1 млн. лв., а по тази за подпо-

магане на юридически лица – в размер на 413.6 млн. лв.  

През януари 2021 г. УС на БНБ обяви, че във връзка с несигурността и предизвикателствата, 

свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19, мерките за допъл-

нително укрепване на капитала и ликвидността на банките, от март 2020 г., остават в сила, 

вкл. и капитализирането на пълния обем на печалбата на банките за 2020 г. и ограничаване 

на риска от концентрация на чуждестранни активи.  

Мораториумът и правителствените схеми за подкрепа на засегнатия бизнес през ББР про-

дължиха да подкрепят нарастването на кредита за частния сектор, което беше повлияно и 

от продажби на кредити.  

След забавянето през 2020 г. динамиката на кредита за частния сектор беше възходяща, 

като се ускори по-съществено след първото полугодие на 2021 г. Годишният му растеж към 

края на март беше 4.6%, в края на юни – 6.4%, а в края на годината се ускори до 8.7%. За 

съпоставка, преди пандемията в края на 2019 г., годишното нарастване беше 9.3%. Уско-

реното възходящо развитие се дължеше на осезаемо по-високо търсене от домакинствата 

и по-умерено от страна на фирмите. Високата конкуренция в банковия сектор също доп-

ринасяше към факторите от страна на предлагането за повишеното кредитиране през го-

дината.  

Въпреки продължаващата несигурност във връзка с COVID-19, започналото икономическо 

възстановяване през 2021 г. допринесе за повишаване на доверието и очакванията, и съ-

ответно върху склонността на домакинствата да търсят заемни средства. Растежът на до-

ходите и задържащите се исторически ниски лихвени проценти по кредитите, както и от-

рицателни реални такива по депозитите при повишаваща се инфлация, допринесоха за 

склонността за покупки и инвестиране в жилищни имоти.  

                                                           
13  Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества– финан-

сови институции“ по смисъла на Насоките на Европейския банков орган EBA/GL/2020/02. 
14  За повече информация относно условията и програмата https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/finansova-

podkrepa/bezlihveni-zaemi-za-fizicheski-lica-v-neplaten-otpusk-i-samoosiguryavashi-se/ 

 За повече информация относно условията и програмата виж: https://bbr.bg/bg/produkti-i-
uslugi/produkti/finansova-podkrepa/antikrizisna-programa-v-podkrepa-na-biznesa/ 

15  Това беше извършено чрез пренасочването на лимит от анти-КОВИД мярката за малки и средни предпри-
ятия, а параметрите по програмата бяха допълнително изменени с цел повишаване ползите в интерес на 
засегнатите от пандемията лица. 

16  Годишен индивидуален финансов отчет на ББР,  
https://bbr.bg/media/documents/FS_2021_BBD_SEPARATE_BG_less_size.pdf 

https://bbr.bg/media/documents/FS_2021_BBD_SEPARATE_BG_less_size.pdf
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Към края на декември кредитите за домакинства се увеличиха с 13.4% спрямо година по-

рано, при ускорение едновременно и на потребителските и на жилищните кредити. Пот-

ребителските кредити се увеличиха с 12.2% спрямо края на 2020 г. (5% годишен ръст в края 

на 2020 г.), а темпът на растеж на жилищните кредити достигна нов връх от 16.5%, при 

11.6% в края на 2020 г. Освен с увеличението на доходите, ниските лихвени проценти и 

нарастващите цени на жилищата, по-високото търсене на кредити от страна на домакинс-

твата може да се свърже и с нарастващи инфлационни очаквания. Годишният растеж на 

кредитите за нефинансови предприятия през декември възлезе на 4.6% при 3% в края на 

2020 г. 

Граф. 38:  Разполагаем доход, кредити и потребление на домакинствата (ном.изменение в %) 

 
Източник: БНБ, НСИ 

Като се има предвид, че частните инвестиции през 2021 г. задълбочиха спада си, въпреки 

започналото икономическо възстановяване, динамиката на кредита на нефинансовите 

предприятия се развиваше много по-оптимистично. В края на годината кредитът на НФП 

отбеляза повишение с 4.6% при 3% в края на 2020 г. Принос имаха както редовните 

кредити, които се увеличиха със 7.3% спрямо предходната година, така и възстановяването 

на овърдрафта, който се ускори през второто полугодие (5.6%). За цялата 2021 г. 

повишението на овърдрафта бе повече от средното за двете години преди пандемията 

(2018 и 2019 г.). Тази динамика на овърдрафта предполага по-скоро отговор на по-

високото търсене и необходимост от оборотни средства на фирмите при значително по-

високи цени на суровините и материалите. В същото време, лошите и преструктурирани 

кредити на НФП намаляваха устойчиво през годината, като в края на декември размерът 

им беше със 17.8% по-малък спрямо края на 2020 г.  

Сред секторите, които бяха най-силно засегнати от ефектите от пандемията, при преработ-

ващата промишленост (на агрегирано ниво) кредитната активност е нараснала минимално 

спрямо края на 2020 г. (с 0.5%), докато  акумулираните депозити на НФП в сектора са на-

малели с 3.3%. Значимо нарастване на акумулираните депозити на предприятията се наб-

людава при „операции с недвижими имоти“, като кредитите са намалели с 2.2% на го-

дишна база. Частично обяснение за тази динамика може да бъде и продължаващото на-

растване на цените на жилищата през годината, голямото търсене и броят реализирани 

сделки с имоти, както и отчетеното нарастване на брутния опериращ излишък в тази ико-

номическа дейност (с 4.2% спрямо година по-рано17), като в същото време и компенсаци-

ята на наетите лица се е повишила значително (с 14.5%). При компаниите, опериращи в 

строителството, кредитната активност се възобнови, като размерът на кредита се повиши 

                                                           
17  По предварителни данни на НСИ за БВП – метод на доходите, публикувани на 8 март 2022 г.  
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със 7.2%, при -0.2% в края на миналата година. В същото време размерът на депозитите на 

НФП в строителството се е свил с 10.3% при растеж от 9.7% в края на 2020 г. На фона на 

намаляващ брутен опериращ излишък, нарастването на компенсациите на наетите в тази 

икономическа дейност при значително повишение на цените за материали в строителст-

вото и отчетения спад в инвестициите в основен капитал (жилищни сгради), данните на 

макроикономическо ниво сочат по-скоро към финансиране на дейността чрез кредити и 

депозити, отколкото за разширяване.  

Компаниите от икономическата дейност търговия; ремонт на автомобили и мотоцик-

лети, също са повишили кредитната си активност (с 9.7%), но и натрупаните средства по 

депозити също са нараснали (8.1%) 

Други дейности, които бяха силно засегнати от пандемията, и през 2021 г. имаха по-висока 

кредитна активност бяха: транспорт, складиране и пощи (с 23.5%), хотелиерство и рес-

торантьорство“ (3.9%) и култура, спорт и развлечения (23.2%).  

Граф. 39:  Депозити и кредити на нефинансовите предприятия в някои от най-силно засегнатите 
икономически дейности от ситуацията с COVID-19 (год. изменение в %) 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

Депозитите на НФП и домакинствата забавиха растежа си в края на годината, като той беше 

по-малък спрямо този в края на 2020 г., но се запази с относително високи темпове. До 

края на първото полугодие депозитите на домакинствата се ускоряваха и бяха с 12.2% по-

вече спрямо същия период на 2020 г., след което нарастването им започна да се забавя и 

в края на декември беше 9.1% при 10.4% в края на 2020 г. При нефинансовите предприятия 

динамиката беше аналогична, в началото на годината растежът се ускоряваше, след което 

започна да се забавя. Депозитите на компаниите бяха с 8.7% повече спрямо края на 2020 г. 

при 9.8% за предходната година.  

По количествени категории намаление отбелязаха депозитите с най-малък размер. При 

НФП спад имаше само при тези със суми до 1000 лв. и спрямо края на 2020 г. той бе 1.3%. 

Нарастването бе слабо за групите от 1000 до 2500 лв. и от 2500 до 5000 лв., като с увелича-

ване на размера на депозитите годишното увеличение също бе по-високо. Най-много на-

раснаха депозитите на фирми със средства от 100 хил. до 200 хил. лв. (с 26.1%) и тези от 

200 хил. лв. до 500 хил. лв. (с 21.1%).  

При депозитите на домакинствата тенденцията на намаление на по-малките по размер 

депозити бе по-силно изразена, като обичайно това са спестяванията на по-ниско доход-

ните групи от населението, или относително малки по размер целеви депозити, заделени 

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

1 2 3 4 5 6 7

депозити  2020 депозити  2021

кредити  2020 кредити  2021

1 – Преработваща промишленост; 
2 – Строителство; 
3 – Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети; 
4 – Транспорт, складиране и пощи; 
5 – Хотелиерство и 
ресторантьорство; 
6 – Операции с недвижими имоти; 



 

42 

за покриване на нужди при извънредни обстоятелства. Спрямо предходната година депо-

зитите до 1000 лв. , от 1000 до 2500 лв. и от 2500 лв. до 5 000 лв. намаляха, съответно с 

5.2%, 0.2% и 3.7%. В групите с депозити с по-голям размер на средствата тенденцията бе 

аналогична на тази при депозитите на НФП. С нарастване на размера и годишното увели-

чение бе по-голямо.  

През 2021 г. банковата система запази стабилност и продължи да функционира при високи 

нива на ликвидност и капиталова адекватност. Печалбата на системата към 31 декември 

2021 г. отбеляза повишение и възлезе на 1.4 млрд. лв. при 693 млн. лв. за 2020 г. Основ-

ните фактори, които допринесоха за това, бяха по-големият размер на основните компо-

ненти на дохода (нетен лихвен доход, такси и комисионни) и в същото време по-ниският 

размер на разходите за обезценки по финансови активи. По-високият размер на реализи-

рания финансов резултат на банковата система допринесе за повишаването на показате-

лите за доходност.  

ФИСКАЛЕН СЕКТОР 

През 2021 г. фискалната политика бе насочена към преодоляване на последствията от 

разпространението на COVID-19 и от нарастването на цените на енергоносителите. Об-

щият бюджетен ефект от мерките в отговор на пандемията от COVID-19 бе в размер на 

около 5.3% от БВП за 2021 г., включващ както ресурса за финансиране, така и нереализи-

рани приходи от провежданите политики. С най-голяма значимост от гледна точка на раз-

мера на разходния ресурс (2% от БВП) бяха мерките в подкрепа на пенсионерите (вкл. ме-

сечни доплащания към пенсиите за всички пенсионери; добавки за пенсионери, които са 

преминали ваксинационен курс, финансова подкрепа за хранителни продукти). Допълни-

телно домакинствата бяха подпомогнати с около 0.5% от БВП чрез отпускане на средства 

за семейства с деца, при които родителите не могат да работят дистанционно, въвеждане 

на по-високи обезщетения, данъчни облекчения и др. Продължи подкрепата за бизнеса за 

изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците 

и служителите. Така наречената мярка „60 на 40“, чрез която държавата пое изплащането 

на 60 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на оси-

гурителя, бе продължена, а за сектор туризъм преформулирана като „80 на 20“, с цел по-

целенасочена подкрепа на засегнатите. Общите разходи по мярката достигнаха около 

0.7% от БВП. Подкрепата за бизнеса продължи и по линия на преференциални данъчни 

условия за определени дейности, наред с насочена финансова подкрепа за отделни сек-

тори, на обща стойност от около 0.6% от БВП. Същевременно, разходите за подкрепа на 

медицинския персонал, осъществяващ дейности, свързани с лечението, предотвратяване 

на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19, достигнаха около 

1.2% от БВП. Допълнително около 0.2% от БВП бях разходвани за закупуване на предпазно 

облекло, ваксини, лекарствени продукти и др. 

Същественото нарастване на цените на енергоносителите през второто полугодие се от-

рази и в повишение на цените на електроенергията, което засегна всички потребители из-

вън регулирания пазар. С цел ограничаване на отрицателното въздействието върху биз-

неса бяха одобрени Програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти на елект-

рическа енергия и Програма за компенсиране на операторите на електропреносната и на 

електроразпределителната мрежи за закупуване на количества електрическа енергия, 
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потребена за технологични разходи. Общият размер на разходите за 2021 г., обезпечени 

за изпълнение на посочените програми, бе 0.9 млрд. лв. (0.6% от БВП), които бяха обезпе-

чени за сметка на допълнителни приходи и преструктуриране на одобрените разходи за 

годината.  

Бюджетният резултат по Консолидираната фискална програма (т.е. на касова основа) 

през 2021 г. бе дефицит в размер на 3.8 млрд. лв. (2.9% от БВП). Ако се изключи фискал-

ният пакет от мерки, свързани с COVID-19, салдото би било положително. На начислена 

основа дефицитът бе в размер на 4.1% от БВП. Този резултат обаче няма да бъде разглеж-

дан като нарушение на европейските фискални правила, тъй като през март 2020 г. Евро-

пейският съвет взе решение за активиране на "общата клауза за дерогация" от правилата 

в превантивната част на Пакта за стабилност и растеж. 

Граф. 40:  Бюджетно салдо (% от БВП) 

 
Източник: МФ, НСИ 

Граф. 41:  Разходи за COVID-19 (млн. лв.) 

 
* Разходи за ваксини, защитно облекло, медикаменти, друга подкрепа за системата на здравеопазването и мерки за облек-
чаване ефектите от COVID-19 

Източник: МФ, собствени изчисления 

С постепенното подобрение на икономическата обстановка, бе отчетено и нарастване 

във всички основни приходни групи. Общият размер на приходите нарасна с 39.5% до 

52.5 млрд. лв. Основен принос имаха данъчните постъпления, сред които приходите от 

косвените данъци. Нетните постъпления от ДДС от внос нараснаха с 30.1%, а ДДС от сделки 

в страната и вътреобщностни придобивания – с 12%. За сравнение, частното потребление 

се повиши номинално с 11.9%, а общият внос на стоки и услуги (от трети страни и ЕС) – с 
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27.3%. По отношение на втория показател, основен дял във външната търговия има търго-

вията със стоки, съответно тя оказва и по-съществено влияние върху постъпленията от ДДС 

от внос (при търговията с трети страни) и ДДС от вътреобщностни придобивания (при тър-

говия с фирми от други държави членки на ЕС). През 2021 г. вносът на стоки от трети страни 

нарасна с 29.7%, докато вносът на стоки в рамките на ЕС – с 25.6%. Подобрението на ико-

номическата среда (изразено както в нарастване на изтъргуваните количества стоки и ус-

луги, така и в повишение на цените им) предопредели покачването на приходите. В резул-

тат от излизането на Великобритания от Европейския съюз, постъпленията от ДДС от внос 

се увеличиха за сметка на приходите от ДДС от сделки в страната и ВОП и през годината 

бе наблюдавана промяна в структурата на постъпленията от ДДС.  

Сред останалите приходни групи – по-високите постъпления от пряко облагане отразяваха 

еквивалентни приноси от корпоративен данък и данък върху доходите на физическите 

лица. Нарастването на приходите от облагане на печалбата на фирмите (26.6%) бе същес-

твено по-високо от повишението на брутния опериращ излишък18 (9.4%). Отклонението на 

реализираните приходи от съответната данъчна база се обяснява и с подобрение на съби-

раемостта. При данъка върху доходите на физическите лица, отчетеният растеж на постъп-

ления (15.7%) също леко превиши повишението в заплатите (10.1%). Растежът на прихо-

дите от общественото осигуряване (11.1%) бе близък до нарастването на средномесечния 

осигурителен доход за 2021 г. (9.3%), при запазване на броя на заетите почти без промяна. 

Граф. 42: Темп на изменение и приноси за 
растежа на данъчните приходи (пр.п.) 

Граф. 43: Темп на изменение и  
приноси за растежа на приходите  

от косвени данъци (пр.п.) 

  
Източник: МФ, собствени изчисления 

При неданъчните приходи бе отчетен значителен растеж от 38.8%, повлиян от първона-

чално плащане по концесията за Летище София и продажба на квоти за парникови га-

зове. Концесионното плащане бе в размер на 600 млн. лв. (около 7.5% от всички неда-

нъчни приходи през 2021 г.). Нарастването на постъпленията от продажба на квоти за еми-

сии на парникови газове бе обусловено от същественото нарастване на цените на квотите 

(средно за европейския пазар с около 120%), след като възстановяването на икономиката 

                                                           
18  Показателят нетен опериращ излишък е по-точен измерител за печалбата на фирмите, но тъй като офици-

ални данни за 2021 г. все още не са налични, като приближение в анализа е използван показателят брутен 
опериращ излишък. 

10.0
9.0 9.4

1.6

14.0

-5

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020 2021

Други

Социално- и здравноосигурителни вноски

Косвени данъци

Преки данъци

Данъчни приходи (%)

7.2 6.9
8.5

-0.7

13.5

-5

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020 2021

Мита и митн. такси

Данък върху застрахователните премии 

Акцизи и /пътна такса/

ДДС сделки в страната (нето)

ДДС внос

Приходи от косвени данъци (%)



 

45 

бе обвързано с ускорение на производството, съответно използване на повече квоти. Пос-

тъпилите помощи и дарения се повишиха с 28.5%, отчитайки и предоставените през ноем-

ври 450 млн. лв. от печалбата на АЕЦ Козлодуй като безвъзмездни средства в бюджета, в 

съответствие с програмата за компенсиране на небитови клиенти на електроенергия. 

Динамиката на разходите по КФП бе предопределена от отпуснатите средства за антик-

ризисни мерки. Общият размер на разходите възлезе на 56.3 млрд. лв. или повишение със 

17.6% спрямо 2020 г. до 42.4% от БВП. Най-висок принос имаха социалните и здравнооси-

гурителни плащания, които нараснаха с 21.3%. Разходите за субсидии също нараснаха зна-

чително, с 56.7%. Те отразяваха по-високи субсидии към сектор здравеопазване, плащани-

ята по схемата 60/40, въведените в края на годината компенсации за високите цени на 

електроенергия и газ и др. Съществен принос за повишението на разходната част на бю-

джета имаха и плащанията за персонал, чийто растеж бе 16.9%. Значително по-ниски в 

сравнение с 2020 г. бяха капиталовите разходи, със спад от 23.7%.  

Граф. 44: Темп на изменение и приноси за 
растежа на разходите по КФП (пр.п.) 

Граф. 45: Темп на изменение и приноси за 
растежа на номиналните разходи за  

крайно потребление на сектор  
„Държавно управление“ (пр.п.) 

  

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Приносът на публичния сектор за реалния растеж на БВП се понижи до 0.3 пр.п. през 

2021 г. Публичното потребление допринесе за растежа на икономиката с 0.8 пр.п., а отра-

зявайки по-ниските капиталови разходи, правителствените инвестиции имаха отрицате-

лен принос за динамиката на БВП от 0.5 пр.п. Номиналните разходи за крайно потребле-

ние на сектор „Държавно управление“ се увеличиха с 13.6% в сравнение с 2020 г., за което 

в най-голяма степен допринесоха компенсацията на наетите, междинното потребление и 

социалните трансфери в натура. 
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нето на бюджета бе осъществено чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар. Този процес 
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резерв на страната и бяха използвани за изплащане на главница по падежиращ външен 

дълг в началото на 2022 г. 

Граф. 46: Държавен дълг (% от БВП) Граф. 47: Фискален резерв (% от БВП) 

  
Източник: МФ, НСИ Източник: МФ, НСИ 
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