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Конюнктурен анализ на българската икономика към 
октомври 2010 г. 

Основни акценти 
• БВП забавя темповете си на спад до 1.4% на годишна основа през второто тримесечие на 

2010 г., което представлява реален растеж от 0.5% спрямо предходното тримесечие при 
изчистване на сезонните фактори. Основният фактор за възстановяването на 
икономическата активност в страната е повишеното външно търсене. 

• Темпът на растеж на оборота на промишлените предприятия достигна 25.7% на годишна 
база, подкрепен основно от продажбите за износ. Промишленото производство се повиши в 
реално изражение с 5.1%. 

• Спадът в търговията на дребно се забави за пореден месец, достигайки до -4.2% на годишна 
база. 

• Индексът на строителната продукция бележи отрицателен растеж от -10.7%, въпреки 
увеличението на гражданското строителство от 3.7% 

• Бизнес климатът в страната се понижи с 1.2 пр. п., основно заради търговията на дребно и 
строителството. 

• Нивото на безработица отбеляза спад до 9.1% през август поради свиването на потока от 
новорегистрирани безработни. 

• Хармонизираната инфлация нарасна с 0.2% през септември, като минималното повишение 
на индекса може да бъде отдадено на сезонното поевтиняване при услугите, което 
компенсира почти изцяло приноса от по-високите цени на хранителните стоки.  

• Цените на производител продължиха да нарастват и през август, но със забавен темп, 
водени от конюнктурата на световните пазари на суровини. 

• Салдото по текущата сметка продължава да се подобрява, като за периода януари-август 
2010 г. е на излишък от 0.9% от прогнозния БВП. 

• Външният дълг се понижи до 100.4% от БВП към края на юли 2001 г. Външната 
задлъжнялост намалява в резултат от погасяване на дългосрочни заеми на местните банки, 
съчетано с изтегляне на депозити от страна на чуждестранните банки-майки. 

• Международните валутни резерви възлязоха на 24.964 млрд. лв. към края на септември, 
като покритието на паричната база с резерви се подобри слабо до 188.6%. 

• Растежът на паричното предлагане на годишна база се ускори за втори пореден месец и в 
края на август достигна 9.4%. Кредитът за частния сектор обаче забави растежа си до 1.8% 
на годишна база, поради по-големия размер на погасените кредити през настоящата година. 

• За периода от началото на годината до август касовото салдо по консолидирания бюджет е 
на дефицит в размер на 1.5 млрд. лв. По-високата стойност спрямо съответния период на 
2009 г. се дължи на понижението на приходите в бюджета.  

• В края на август 2010 г. размерът на фискалния резерв възлезе на 6.2 млрд. лв., намалявайки 
с 20% на годишна база. 

• В края на август 2010 г. държавният и държавногарантираният дълг се изчислява на 15.5% 
от БВП, като размерът на външния дълг е 11% от БВП, а вътрешният дълг възлиза на 4.5% 
от БВП. 
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Брутен вътрешен продукт 

• БВП продължи да забавя реалния си спад и през второто тримесечие на 2010 г. 
той възлезе на 1.4%. Според сезонно изгладените данни спрямо първото 
тримесечие на 2010 г. изменението е положително в размер на 0.5%. Основен 
принос за подобрението има външното търсене. Износът нарасна с 12.4% на 
годишна база, като стоките са с положителен принос от 8 пр.п. Вносът се задържа 
на относително същото ниво като преди година, въпреки че вносът на услуги 
продължава да спада. 
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o Крайното потребление се сви с 5.7% като основен принос за това отново има 
частното потребление (3 пр.п.). Колективното потребление през второто 
тримесечие e свито значително с 18.3% спрямо второто тримесечие на 2009 г., 
когато имаше известно предизборно разхлабване на разходната политика на 
правителството. По отношение на спестяванията, за първото полугодие на 2010 
г. те са 18.7% от БВП, което е най-високият коефициент за последните 10 
години, в сравнение със съответните данни за първите 6 месеца от всяка година.  

o Инвестициите продължават да спадат макар и с по-бавни темпове. За 
второто тримесечие на 2010 г., спадът при брутообразуването на основен 
капитал е 12.2%. По данни за разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи, най-голям отрицателен принос имат намалението на 
инвестициите в секторите от промишлеността и държавно управление. 
Натрупването на предпазни спестявания и все още ниската инвестиционна 
активност в страната доведоха до свиване на дисбаланса между спестявания и 
инвестиции до 5.5% от БВП. 



 3 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2007 2008 2009 2010

(%) Реален растеж на БДС по компоненти на производството

Селско и горско стопанство Индустрия Услуги БДС

Източник: НСИ, МФ

Р

 
 

• По производствения метод брутната добавена стойност реализира ръст от 0.5%, 
но корективите (данъци минус субсидии върху продуктите) продължават да се 
свиват и това доведе до спад в БВП. 

o Индустрия нарасна с 1.6% и регистрира ръст за първи път от третото 
тримесечие на 2008 г. насам. Приносът на строителството за ръста на БДС 
продължава да е отрицателен, но според сезонно изгладените данни спрямо 
първото тримесечие отрасълът отчита ръст от 1.4%. Отрицателният принос на 
строителството се компенсира от добивната и преработваща промишленост, при 
които се регистрира ръст от 2.9% . 

o Секторът на услугите забави спада си до 0.3%. С основен отрицателен принос 
е подсекторът „Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и 
движимо имущество, бизнес услуги”, където спадът е 1.4% спрямо периода 
януари-март. „Търговия, ремонт на автомобили и битова техника; Хотели, 
общежития и обществено хранене; Транспорт и съобщения” отбелязва ръст от 
3.8% на годишна база. Отраслите, в които преобладава участието на държавата 
са с отрицателен принос за изменението на БДС.  

o Селско стопанство ускори растежа си до 3.8%. Причината за добрите 
резултати в отрасъла са основно в повишенията на международните цени на 
селскостопанските продукти, както и в ниската база в сравнение с предходните 
години. 

 

Краткосрочни бизнес индикатори 

• Започналата през март месец тенденция на покачване на оборота на 
промишлените предприятия се запази и през август, достигайки растеж на 
годишна база от 25.7%. 

o Основен принос за нарастването имаха увеличените продажби на външния 
пазар (41.7% на годишна база) и най-вече по-големите продажби на 
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хранителни продукти и основни метали. Според предназначението на 
продукцията за износ, значително се увеличи приноса на потребителските 
продукти и потребителските недълготрайни продукти, а продуктите за 
междинно потребление запазиха високия си положителен принос от 
предходните месеци. 

o Оборотът на предприятията на вътрешния пазар се ускори до 17.7% на 
годишна база. Подобрението се дължи основно на високия положителен 
принос на енергийните продукти. Същевременно оборотът на инвестиционни 
продукти има отрицателен принос за растежа, което кореспондира с все още 
понижената инвестиционна активност в страната. 

• През месец август промишленото производство се повиши в реално изражение 
с 5.1%, като най-голям принос за растежа имат продуктите за междинно 
потребление.  

• Спадът в търговията на дребно се забави за пореден месец, достигайки до -
4.2% на годишна база. Най- голямо подобрение се наблюдава в секторите  
компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки и търговия на 
дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки. 

• Индексът на строителната продукция бележи отрицателен растеж от -10.7%. 
Основен принос за спада има сградното строителство, което намалява с 18.5%, 
докато гражданското строителство бележи ръст от 3.7% на годишна база. 

 

Бизнес анкети 

• През септември за първи път от два месеца индикаторът за бизнес климат 
регистрира спад, отчасти поради сезонни фактори. Настъпването на неактивния 
сезон в строителството доведе до влошаване на оценките за настоящата бизнес 
ситуация и значително намаление на получените поръчки. Основна причина за 
спада на бизнес климата в страната обаче има търговията на дребно, където 
значително се влошиха очакванията за следващите 6 месеца. В индустрията не се 
отчитат съществени промени в сравнение с оценките дадени през предходния 

Годишни растежи на оборота в промишлеността
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месец. В сектора на услугите промяната също е минимална, но в отрицателна 
посока поради влошените очаквания за бизнес ситуацията, въпреки че с 5 
процентни пункта са намалели предприемачите, които отчитат като проблем 
несигурната икономическа среда. По отношение на цените, предприемачите в 
различните сектори не очакват съществена промяна. 
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• През август броят на регистрираните безработни продължи да намалява на 
месечна основа (до 338.5 хил. души или с 1% по-малко спрямо юли), а 
нивото на безработица отбеляза спад до 9.1%. В сравнение с август 2009 г. 
безработицата продължава да се задържа на по-високо равнище. 

• Основната причина за намалението на безработните през месеца е 
свиването в броя на новорегистрираните (с 32.5% спрямо юли). Съществен 
принос за това оказа по-ниският брой на съкратените от отрасъл държавно 
управление, след тяхното значително повишение през миналия месец. И трите 
агрегирани икономически сектора отбелязаха намаление в броя на освободените 
от работа и търсещи заетост с помощта на бюрата по труда. 

• Изходящият поток се понижи с повече от 24% спрямо юли, основно поради 
понижението почти наполовина в броя на постъпилите на работа лица (до 
11.2 хил. души), но се запази с 12% по-висок от входящия. След като през юли 
бяха разкрити допълнителни работни места в рамките на НП „От социални 
помощи към осигуряване на заетост”, през август нейната активност се понижи. 
Това се отрази в по-нисък брой на устроените на работа по програми и мерки за 
насърчаване на заетостта – 1 070 души. Търсенето на труд на първичния трудов 
пазар отбеляза известно повишение в сравнение с предходния месец, до голяма 
степен подпомогнато от увеличения броя обявени работни места в сферата на 
образованието, предвид началото на новата учебна година през септември. Броят 
на лицата, започнали работа на първичния пазар на труда регистрира известно 
намаление спрямо юли до 7 204 души, но остана сравним с този от миналия 
месец. 

 

Инфлация 

• Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) нарасна с 0.2% 
спрямо предходния месец. Така натрупаната инфлация от началото на годината 
до септември се повиши до 2.9%, а спрямо съответния месец на 2009 г. индексът 
отчете поскъпване от 3.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

Месечно изменение по 
основни компоненти на 

ХИПЦ 

Изменение 
в цените 

(%) 

Принос 
(пр.п.) 

Общ индекс 0.2   

Храни и безалкохолни напитки 2.3 0.47 

Алкохол и тютюневи изделия 0.0 0.00 

Нехранителни стоки 0.2 0.04 

Енергийни стоки 0.8 0.11 

Услуги -1.1 -0.41 

Източник: НСИ, МФ 
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• Минималното повишение на индекса през септември може да бъде отдадено на 
поевтиняването при услугите, което компенсира почти изцяло приноса от по-
високите цени на хранителните стоки.  

• По-слабата зърнена реколта в основните страни - производители продължава да 
оказва натиск върху международните цени на зърнените култури. Като 
резултат се ускори поскъпването на хляб и растителни мазнини, съответно с 
6.7 и 13.3% спрямо нивото им от август. Цените на млечните произведения също 
регистрират нарастване (2.9%). 

• Цените на услугите регистрираха спад средно от 1.1%, формиран основно от 
поевтиняването на комплексните услуги за почивка и настаняването в 
курортните комплекси, съответно с 19.7 и 15.9%. Това може да бъде обяснено 
както с чисто сезонни колебания при последните две позиции, така и с по-
ниското вътрешно търсене, което продължава да подтиска нарастването на 
цените в групата. 
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• Нарастването на инфлацията на годишна база се формира основно от 
енергийните стоки, под влияние на повишаващите се международни цени на 
петрола и ефекта от по-ниската база през съответния период на предходната 
година. Конюнктурата на световните пазари повлия и цените на хранителните 
стоки, чийто принос вече е положителен, а базисната инфлация (услуги и 
нехранителни стоки) продължава да забавя темповете си на нарастване, под 
влияние на свитото вътрешно търсене.  

• Цените на производител продължиха да нарастват и през август, но със забавен 
темп. Индексът се повиши с 0.7% спрямо предходния месец, с което 
натрупаната инфлация от началото на годината нарасна до 7.9%. На годишна 
база спрямо август 2009г. промишлените цени отчетоха повишение от 10%  

• Поскъпването през месеца се дължи най-вече на по-високите цени на 
продуктите за междинно потребление и по-конкретно поскъпването при 
производството на мелничарски продукти и цветни метали, съответно с 21 и 7%. 
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Ценовата динамика при тези позиции се свързва до голяма степен с 
конюнктурата на световните пазари на суровини. Една от основните причини за 
поскъпване на пшеницата през август на международните борси бе забраната за 
износ на зърно от Русия, както и данните за влошената реколта в другите 
основни зърнопроизводители.  
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• Енергийните стоки също допринесоха за нарастване на общия индекс след 
повишенията в цените за производство и пренос на електро- и топлоенергия и 
газообразни горива – средно с 0.8% спрямо нивото им от юли. Не-дълготрайните 
потребителски стоки от своя страна отчетоха нарастване от 0.5%, водени от по-
високите цени в хранително-вкусовата промишленост при производство на 
растителни и живорински мазнини и хлебни изделия – съответно с 3.2 и 1.9%. 
Очаква се по линия на производствени разходи това, както и поскъпването на 
мелничарските продукти, да се отрази и върху крайните цени на потребител през 
следващите месеци. 

• За нарастването на годишна база водещ принос от 7.4 пр.п. имат 
енергийните стоки, както и административното повишение на цените на 
електро- и топлоенергията през юли.  

 

Платежен баланс 

• Салдото по текущата сметка отбеляза излишък в размер на 612.8 млн. eвро 
през август 2010 г., с което текущата сметка излезе на излишък от началото на 
годината в размер на 323 млн. евро (0.9% от БВП). За сравнение – текущата 
сметка за първите 8 месеца на 2009 година бе на дефицит от 7.1% от БВП 

o Износът на стоки ускори растежа си на годишна база до 47.5%. Ръстът 
на вноса (14.8%) е по-слаб спрямо увеличението на износа поради все 
още слабото вътрешно търсене. 
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o Разходите за чуждестранни услуги продължават да намаляват, което е и 
основната причина балансът на услугите да се подобрява. Услугите 
предоставяни на чужденци нарастват през месеца с 13.4%, докато разходите на 
българите за чуждестранни услуги намаляват със 17.8%. спрямо август 2009. 
Тази тенденция се запазва от началото на годината. 
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• Балансът по финансовата сметка е отрицателен в размер на 346.5 млн. евро за 
месец август, главно поради продължаващи погашения на търговските банки на 
заеми, както и изтегляне на чуждестранни депозити. През първите осем месеца на 
2010 г. е акумулиран дефицит по финансовата сметка, който възлиза на 2.3% от 
БВП. 

o Продължава спадът в привлечените ПЧИ и през август. От началото на 
годината те са    835.9 млн. евро или 2.3% от БВП  (при 2118.8 млн. евро, 6% от 
БВП година по-рано).  

• През август 2010 г. общият платежен баланс беше положителен в размер на 11.5 
млн. евро. Със същата сума се увеличиха и резервите на БНБ. 
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Външен дълг  
 

• В края на юли 2010г. брутният външен дълг на страната възлиза на 100.4% 
БВП

1, като отбелязва спад както спрямо миналата година, така и спрямо 
предходния месец. Промяната се дължи на активността в банковия сектор. 
Външната задлъжнялост намалява в резултат от погасяване на дългосрочни 
заеми на местните банки, съчетано с изтегляне на депозити от страна на 
чуждестранните банки-майки. 

• И през юли 2010 продължава започналото от началото на годината 
преструктуриране на дълга, изразено в увеличение на дългосрочните 
задължения и намаление на краткосрочните. Дългосрочният дълг е съсредоточен 
предимно в частния сектор, а краткосрочният е разпределен по равно между 
банките и фирмите.  
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Финансов сектор 

• Международните валутни резерви нараснаха през септември с 567 млн. лв., 
като общият им размер достигна 24.964 млрд. лв. Ръстът им на годишна база не 
се промени съществено спрямо предходния месец (от 2.9% до 3%). Покритието на 
паричната база с резерви към края на септември бе 188.6% и леко се подобрява 
спрямо август. Валутните резерви осигуряват в края на юли 7.6 месеца внос на 
годишна база и покриват краткосрочния външен дълг на 105.9%. 

                                                 
1 Прогноза за БВП на МФ  
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• Растежът на паричното предлагане на годишна база се ускори за втори 
пореден месец и в края на август достигна 9.4% при 8.8% през юли. 
Увеличението на М3 само през месеца бе с 1.4% (678.1 млн. лв.). Основен принос за 
това, както и през юли имаше бързоликвидният паричен агрегат М1, състоящ се от 
пари извън ПФИ и овърнайт депозити, който нарасна спрямо края на юли с 2.9% 
или 515.2 млн. лв. Депозитите се увеличиха месечно с 1.2% и ускориха годишния си 
темп на растеж до 10.9% от 10.6% през предходния месец. 

•  Търговските банки продължиха да подобряват външната си позиция и през 
август, след като нетните им чуждестранни активи се увеличиха с 777.4 млн.лв. 
и в края на август достигнаха -6.2 млрд. лв. Изменението се дължи в по-голяма 
степен на понижението на чуждестранните пасиви и по конкретно на депозитите на 
нерезиденти в български банки със 666.6 млн. лв. В същото време чуждестранните 
активи нараснаха с 115 млн. лв., най-вече за сметка на отпуснатите кредити на 
нерезиденти и чуждестранни дългови ценни книжа.  

• Кредитът за частния сектор се понижи през август с 0.6% (279.7 млн. лв.) 
спрямо края на юли, а растежът му на годишна база се забави от 2.4% през 
предходния месец до 1.8%. Причина за това е понижението на кредитите за 
нефинансови предприятия с 1% (299.7 млн. лв.), което от своя страна се дължи 
както на по-малкия размер новоотпуснати през месеца, така и на погасените за 
периода кредити. Голяма част от отпуснатите по време на кредитната експанзия от 
2004 и 2005 г. кредити бяха с продължителност около 5-6 години, което води до по-
голям размер на погасените кредити през настоящата година и съответно влияе 
негативно на ръста на кредитирането като цяло.  

• Жилищните кредити имат най-голямо положително изменение през август 
в размер на 28.3 млн. лв. и са с 0.3% повече в сравнение с предходния месец. 
Спрямо август 2009 г. нарастването им е със 6.6% при 6.2% месец по-рано. 
Потребителските кредити се понижиха за разглеждания период с 0.1% или 8 млн. 
лв., но въпреки годишният им растеж се ускори минимално от 5.5% до 5.6% 
съответно през юли и август. Лошите и преструктурирани кредити продължават да 
нарастват основно благодарение на тези на нефинансовите предприятия, а делът им 
общо в кредитите за нефинансови предприятия и домакинства се увеличи от 12.4% 
през юли до 12.9% в края на август.   



 12 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Годишен ръст на кредити за нефинансови предприятия 
и домакинства

Кредити за нефинансови предприятия

Потребителски кредити

Жилищни кредити

%

Източник: БНБ, МФ

 

• През август лихвените проценти на междубанковия пазар и в трите основно 
търгувани валути отбелязаха слабо понижение спрямо предходния месец. Докато 
търгуваните обеми в евро и долари отбелязаха известен спад, търговията в лева 
нарасна на месечна база с 14.4%. Средномесечният индекс LEONIA остана на 
нивото от месец юли (0.17%), но спрямо август 2009г се е понижил с 1.40 пр.п. 
Овърнайт индекса SOFIBOR се повиши с 3 базисни точки до 0.41%, а SOFIBID 
запази стойността си от предходния месец (0.15%).  

• Динамиката на лихвените проценти по нови кредити за нефинансови 
предприятия бе възходяща, докато при потребителските кредити тенденцията 
бе противоположна. Средният лихвен процент по фирмени кредити в лева се 
повиши на месечна база с 0.48 пр.п. до 9.67%, а в евро - с 0.20 пр.п. до 8.13%. 
Въпреки това, обемът на заемите в национална валута отбеляза значителен ръст от 
43.47%. Лихвените равнища по потребителски кредити във всички валути слабо се 
понижиха на месечна база, като това бе съпроводено и със спад в обемите. Сходна 
бе тенденцията и при жилищните кредити в лева и евро, като понижението бе с по 
45 и 39 базисни пункта съответно. През август обемът жилищни заеми в евро 
нарасна с 13.39%.   
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• Тенденцията при лихвените проценти по новосключени срочни депозити бе 
низходяща спрямо юли, за всички видове валута и институционални групи. В 
резултат, обемът новопривлечен левов ресурс от домакинствата намаля с 10.36%, 
докато фирмените депозити в местна валута дори отбеляза ръст от 8.08%.   
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Държавен бюджет 

• Касовото салдо по републиканския бюджет регистрира дефицит в размер на 
143.2 млн. лв. за август 2010 г., при наличие на дефицит в размер на 26.3 млн. 
лв. за съответния месец на предходната година. По-високата стойност се дължи 
на повишаване на общите разходи. 

• Общите разходи по републиканския бюджет бележат ръст от 14.6% спрямо 
същия месец на 2009 г. Увеличение се наблюдава при почти всички разходни 
елементи, като капиталовите разходи и разходите за издръжка и субсидии се 
увеличават съответно с 66% и 19.3%. От друга страна, разходите за заплати и 
осигурителни вноски намаляват с 8.9%. 

Годишни растежи на приходите  по 
републиканския бюджет
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Годишни растежи на разходите  по 
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• Общите приходи по републиканския бюджет се повишиха с 4.6% през август 
2010 г. на годишна база в следствие увеличение на постъпленията от данъчни 
приходи с 3.1% и на неданъчни – с 42.5%. Ръстът при последните се дължи на 
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увеличение на приходите и доходите от собственост и на постъпленията от 
държавни такси. По отношение на данъчните приходи, косвените данъци бележат 
ръст от 5.5%. Най-голямо влияние за това оказа увеличението на общите 
постъпления от акцизи с 11.8%, дължащо се на ръст в приходите от налога върху 
горива и в по-малка степен на увеличението на постъпления от акциза върху 
тютюневи изделия. Приходите от ДДС бележат минимален ръст от 0.8%. 
Постъпленията от преки данъци спадат с 5.2% на годишна база, поради 
регистрираното намаление при облагането на печалбата от 22.1%. 

• Приходите по консолидирания бюджет регистрираха спад от 7.7% до 15.3 млрд. 
лв. за първите осем месеца на годината спрямо същия период на предходната 
година. Разходите, заедно с вноската в бюджета на ЕС, се понижиха минимално с 
1.3% и възлязоха на 16.8 млрд. лв. 

• Салдото по консолидирания бюджет регистрира дефицит от 305.8 млн. лв. за 
август, при наличие на дефицит от 92.3 млн. лв. август миналата година. 
Консолидираният дефицит достигна 1.5 млрд. лв. за януари – август 2010 г (2.4% от 
прогнозирания БВП за 2010 г.), което значително надвиши дефицита от 478.7 млн. 
лв., реализиран за същия период на предходната година (0.7% от БВП за 2009 г.). 

Месечни стойности на общите  приходи, разходи и салда по консолидирания 
бюджет
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• В края на август 2010 г. размерът на фискалния резерв възлезе на 6.2 млрд. лв., 
намалявайки с 20% на годишна база. Средствата на фискалния резерв по 
депозити в БНБ възлязоха на 5.5 млрд. лв., а средствата във валутни активи 
достигнаха 2.1 млрд. лв. 

• В края на август 2010 г. държавният и държавногарантираният дълг се 
изчислява на 15.5% от БВП, като размерът на външния дълг е 11% от БВП, а 
вътрешният дълг възлиза на 4.5% от БВП. 
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    2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 IV'10 V'10 

БВП                     

                       

БВП 
%, на 
год. база 6.7 6.4 6.5 6.4 6.2 -4.9 7.7 3.4 -4.9 -3.4 -4.9 -6.3 -3.2 -1.4    

Потребление 
%, на 
год. база 6.8 5.4 7.5 7.2 2.5 -4.1 1.6 -0.2 -6.2 -1.6 -0.6 -7.3 -4.9 -5.7    

Частно потребление 
%, на 
год. база 7.7 6.7 8.6 9.0 3.3 -3.5 2.1 -0.6 -6.6 -1.4 -0.6 -5.0 -7.5 -4.5    

Държавно потребление 
%, на 
год. база 3.5 0.4 3.5 0.3 -1.0 -6.5 -0.7 1.2 -4.4 -2.2 -0.2 -15.0 7.5 -10.0    

КПР на правителството 
%, на 
год. база 1.2 -4.5 5.0 2.4 -0.4 -8.4 -2.5 2.7 -10.2 -7.5 -2.9 -11.5 10.1 0.3    

Колективно потребление 
%, на 
год. база 5.8 4.8 2.1 -1.6 -1.5 -4.9 0.8 0.0 0.9 2.3 2.1 -17.8 5.2 -18.2    

Инвестиции 
%, на 
год. база 14.8 25.9 21.4 13.0 16.3 -33.2 16.4 7.9 -22.3 -33.1 -40.5 -33.9 -14.0 -8.8    

Брутообразуване на основен капитал 
%, на 
год. база 13.7 30.7 13.1 11.8 21.9 -29.0 21.6 17.8 -15.4 -22.6 -36.4 -36.8 -14.6 -12.2    

Износ 
%, на 
год. база 11.9 -17.5 50.7 6.1 3.0 -10.3 3.7 -6.1 -16.9 -15.2 -8.4 -0.8 7.1 12.4    

Внос 
%, на 
год. база 13.9 -7.6 47.7 9.6 4.2 -21.5 1.6 -4.9 -21.3 -24.6 -20.6 -19.1 -2.6 0.0    

                       

Селско стопанство 
%, на 
год. база 3.5 -8.9 -0.5 -27.3 29.6 -3.5 48.9 31.0 -7.5 -7.0 2.2 -9.4 0.9 3.8    

Индустрия 
%, на 
год. база 4.1 5.4 8.5 12.4 4.4 -7.2 5.7 -4.5 -11.1 -6.1 -4.5 -7.5 -0.6 1.6    

Услуги 
%, на 
год. база 6.0 8.3 6.9 7.6 5.0 -0.4 4.7 4.0 2.0 3.6 -3.8 -2.4 -1.5 -0.3    

Корективи 
%, на 
год. база 17.0 10.2 5.5 6.8 5.7 -16.2 2.5 8.2 -16.1 -18.4 -12.9 -17.3 -15.8 -11.9      

                       

Краткосрочна бизнес статистика                      

Промишлено производство 
%, на 
год. база 17.1 6.7 5.9 9.2 0.8 -17.4 0.3 -6.7 -17.7 -20.1 -18.6 -13.2 -3.2   0.2 0.5 

Оборот в промишлеността 
%, на 
год. база 19.4 11.8 18.9 14.9 14.7 -20.3 14.8 0.2 -18.3 -22.8 -25.0 -14.2 0.0   9.9 12.9 

Оборот в промишлеността на вътрешния пазар                   -1.6 3.7 

Оборот в промишлеността за износ                   39.3 31.5 

Оборот в търговията на дребно 
%, на 
год. база 16.6 14.7 12.7 19.4 9.3 -8.8 8.0 4.4 -5.2 -10.2 -9.2 -10.4 -12.1   -11.6 -8.6 

Строителна продукция 
%, на 
год. база 35.2 31.8 24.0 28.9 -3.1 -14.4 -2.2 -7.3 -6.4 -10.7 -17.0 -23.5 -26.3   -22.8 -17.2 

                       

Общ показател на бизнес климата пункта 26.1 24.9 31.9 42.8 38.0 10.2 39.0 27.8 13.5 11.6 8.0 7.8 7.9 9.1 10.7 9.2 

Бизнес климат в промишлеността пункта 29.7 29.4 35.8 45.6 39.9 12.3 43.0 27.7 14.4 15.1 8.8 9.9 9.4 14.6 14.6 15.5 

Поръчки пункта -33.4 -32.0 -25.0 -13.2 -18.5 -10.5 -18.8 -24.6 -38.0 -40.5 -44.1 -40.2 -43.2 -40.9 -42.2 -41.2 

Запаси пункта -8.2 -6.7 -7.5 6.4 -7.4 -5.8 -9.2 -8.6 -9.0 -2.9 -6.0 -5.1 -7.3 -5.6 -4.6 -5.6 

Бизнес климат в търговията на дребно пункта 20.9 20.8 35.9 46.9 41.3 13.5 39.5 31.9 16.9 15.2 10.0 12.0 10.6 8.2 11.1 5.9 

Бизнес климат в строителството пункта 26.0 24.1 18.8 41.7 40.3 8.5 41.4 30.4 16.0 6.2 6.0 5.8 7.7 5.9 6.2 7.2 
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Бизнес климат в услугите пункта 24.5 20.6 32.9 34.1 28.7 5.1 28.2 21.5 6.0 6.4 6.5 1.4 2.5 2.0 7.0 1.9 

                       

Пазар на труда                      

Коефициент на икономическа активност (15+) % 49.7 49.7 51.3 52.6 53.8 53.0 54.4 53.5 52.9 53.5 53.4 52.3 51.3 52.2    

Коефициент на заетост (15+) % 43.7 44.7 46.7 49 50.8 49.4 51.6 50.8 49.5 50.1 49.8 48.2 46.1 47.0    

Заетост (НРС) 
%, на 
год. база 3.1 2.0 4.4 4.6 3.3 -3.2 3.1 1.7 -0.8 -2.1 -4.0 -5.7 -7.7 -6.9    

Коефициент на безработица (НРС) % 12 10.1 9 6.9 5.6 6.8 5.1 5 6.4 6.3 6.7 7.9 10.2 10.0    

Коефициент на безработица (АЗ) % 12.7 11.5 9.6 7.7 6.3 7.6 5.9 6.0 6.7 7.1 7.8 8.7 10.1 9.6 10.0 9.5 

                       

Номинална работна заплата 
%, на 
год. база 7.0 10.7 11.3 19.5 26.5 8.5 22.5 20.2 16.3 15.3 11.5 10.6 9.9 8.8 8.4 9.4 

Реална работна заплата 
%, на 
год. база 0.8 4.4 3.6 11.1 13.0 5.9 9.2 10.0 9.8 10.7 10.4 10.5 9.0 7.0 6.5 7.3 

Производителност на труда (БВП на зает) 
%, на 
год. база 3.9 3.5 2.9 3.3 2.7 -2.2 3.8 1.4 -3.1 -3.1 -1.8 -0.1 4.0 5.5    

Реални разходи на едниница труд (БВП) 
%, на 
год. база -4.0 -1.3 -3.8 5.9 4.3 5.8 2.1 6.3 8.2 6.1 7.4 1.8 2.1 0.8      

                       

Цени                      

Хармонизиран индекс на потребителските цени 
%, съотв. 
пер. на 6.1 6.0 7.4 7.6 11.9 2.5 12.5 9.0 5.1 3.1 0.8 0.9 2.0 2.9 3.0 3.0 

Индекс на цени на производител 
%, съотв. 
пер. на                 8.1 9.1 

Индекс на цени на производител на вътрешния 
пазар 

%, съотв. 
пер. на 
предх. 

5.4 7.3 8.7 8.0 13.3 -4.3 16.1 8.3 0.5 -3.5 -8.9 -4.8 2.4 5.6 5.6 5.8 

                       

Бюджетен сектор*                      

Приходи и помощи  
%, на 
год. база 12.7 13.6 11.2 20.1 13.5 -8.3 12.3 -4.0 -5.1 -10.0 -18.3 0.9 -19.2 -8.2 -14.0 -4.0 

   Данъчни приходи  
%, на 
год. база 15.0 13.3 12.7 18.4 14.7 -9.0 10.0 6.5 -3.9 -14.2 -14.4 -3.0 -18.9 -7.7 -3.0 -14.2 

Преки данъци 
%, на 
год. база 1.7 3.3 19.3 33.5 15.9 -10.3 13.3 -1.0 -0.5 -17.2 -13.0 -11.7 -12.1 -13.7    

Косвени данъци 
%, на 
год. база 24.5 21.2 19.3 15.2 16.3 -11.6 9.4 5.3 -10.4 -19.2 -18.9 3.6 -30.3 -4.6    

   Неданъчни приходи и помощи  
%, на 
год. база 4.1 14.7 5.1 27.8 8.6 -5.4 23.2 -37.9 -9.8 6.2 -35.3 22.0 -20.3 -9.6 -33.1 46.7 

Общо разходи  
%, на 
год. база 8.0 9.7 9.6 20.9 14.6 1.4 15.2 16.2 16.9 32.0 11.9 -30.2 16.2 -14.9 -23.1 -6.7 

   Текущи разходи  
%, на 
год. база 7.1 7.1 8.4 11.8 15.0 4.6 16.3 16.9 14.9 24.1 10.6 -18.9 15.9 -5.0 -14.1 4.2 

      Разходи за лихви 
%, на 
год. база -3.7 -1.7 -6.6 -1.5 -7.2 -11.0 -6.7 15.4 -5.2 -4.9 -8.6 -42.7 -7.5 -26.1 -39.9 -18.7 

   Капиталови разходи  
%, на 
год. база 30.2 31.4 18.3 50.2 18.1 -14.6 30.9 18.3 32.8 100.2 6.1 -62.4 36.7 -58.5    

                       

Приходи и помощи  % БВП 39.8 39.6 38.7 40.0 39.4 36.5 9.9 9.3 9.3 9.6 8.1 9.5 7.2 8.4 3.2 2.6 

   Данъчни приходи  % БВП 32.1 31.8 31.5 32.1 32.0 29.4 8.0 7.9 7.5 7.2 6.9 7.7 5.8 6.4 2.3 1.9 

Преки данъци % БВП 6.6 6.0 6.3 7.2 7.2 6.6 1.5 1.6 2.1 1.7 1.3 1.4 1.8 1.4    

Косвени данъци % БВП 15.2 16.2 16.9 16.8 17.0 15.2 4.5 4.1 3.6 3.6 3.7 4.3 2.4 3.2    
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   Неданъчни приходи и помощи  % БВП 7.7 7.8 7.2 7.9 7.4 7.1 1.9 1.4 1.8 2.3 1.2 1.8 1.4 2.0 0.9 0.7 

Общо разходи  % БВП 38.2 36.7 35.3 36.7 36.5 37.4 8.1 13.6 8.6 10.0 9.2 9.6 9.5 8.2 2.7 2.7 

   Текущи разходи  % БВП 34.2 32.0 30.5 29.4 29.3 31.0 6.8 9.8 7.3 8.1 7.6 8.0 8.1 7.3 2.4 2.4 

      Разходи за лихви % БВП 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.02 0.03 

   Капиталови разходи  % БВП 3.9 4.5 4.7 6.0 6.2 5.3 1.3 3.3 0.8 1.8 1.4 1.3 1.1 0.7    

                                     

С натрупване                                    

Приходи и помощи  
млн. 
лева 15855.4 18012.2 20034.0 24063.0 27313.2 25040.9 20856.9 27313.2 6401.1 12953.2 18528.4 25040.9 5171.0 11188.7 7493.0 9357.8 11189.2

Общо разходи  
млн. 
лева 15198.9 16678.5 18286.3 22103.4 25323.4 25666.9 15881.7 25323.4 5888.2 12775.2 19077.4 25666.9 6840.4 12704.1 8792.8 10717.8 12703.7

Вноска в общия бюджет на ЕС 
млн. 
лева    595.2 720.1 746.2 478.8 720.1 248.3 412.5 532.4 746.2 246.2 358.5 278.4 328.7 

Касов дефицит(-) / излишък(+)  
млн. 
лева 656.4 1333.7 1747.6 1959.6 1989.8 -626.1 4975.2 1989.8 512.9 177.9 -549.0 -626.1 -1669.4 -1515.4 -1299.7 -1360.0 -

  % БВП 1.6 2.9 3.4 3.3 2.9 -0.9 7.2 2.9 0.7 0.3 -0.8 -0.9 -2.3 -2.1 -1.8 -1.9 

Държавен и държавногарантиран дълг 
млн. 
лева 15559.0 13386.5 12119.9 11167.2 10709.7 10640.9 10561.1 10709.7 10516.7 10543.1 10437.1 10640.9 10698.8 10970.3 10848.8 10954.0 10970.3

  % БВП 39.1 29.4 23.4 18.6 15.5 15.5 15.2 15.5 15.3 15.4 15.2 15.5 14.9 15.3 15.1 15.3 

Фискален резерв 
млрд. 
лева 4810.6 4511.6 5845.7 7453.2 8382.2 7672.9 11941.5 8382.2 7954.9 8264.6 7691.4 7672.9 6358.5 6029.0 6671.4 6584.6 

  
%, на 
год. база 25.0 -6.2 29.6 27.5 12.5 -8.5 39.0 12.5 -1.6 -19.2 -35.6 -8.5 -20.1 -27.1 -19.7 -20.6 

                       

Финансов сектор                      

Международни резерви 
млн. 
евро 6770 7370 8926 11937 12713 12919 14722 12713 11816 11895 12393 12919 12239 12155 12030 12212 

Международни резерви/Резервни пари % 188 173 167 164 175 195 195 175 194 190 196 195 189 189 194 197 

Международни резерви - месеци внос, 12 месеца месеци 6.0 5.3 5.1 5.8 5.4 8.0 6.2 5.4 5.3 6.0 7.0 8.0 7.7 7.5 7.5 7.6 

Международни резерви/Краткосрочен външен 
дълг % 277.3 214.5 145.0 127.2 96.5 100.2 112.0 96.5 91.9 92.6 97.5 100.2 98.7 103.7 101.4 106.2 

Паричен агрегат M1 
%, на 
год. база 28.2 20.8 29.2 28.9 -4.1 -8.8 7.0 -4.1 -10.6 -11.9 -13.8 -8.8 -2.0 0.9 0.5 1.1 

Паричен агрегат M3 
%, на 
год. база 23.1 23.9 26.9 31.2 8.8 4.2 19.5 8.8 6.3 3.6 1.6 4.2 7.7 8.0 7.9 8.1 

Депозити 
%, на 
год. база 24.5 26.6 30.0 34.2 8.8 7.6 21.1 8.8 7.4 5.3 4.2 7.6 10.0 10.1 10.4 10.3 

Кредит към частния сектор 
%, на 
год. база 49.4 32.3 24.0 63.7 32.9 3.8 47.8 32.9 25.0 11.8 5.6 3.8 2.6 2.0 1.9 2.0 

Кредит към нефинансовите предприятия 
%, на 
год. база 38.0 22.3 19.4 71.5 33.1 2.3 50.2 33.1 24.4 10.1 3.7 2.3 1.1 1.2 0.3 1.2 

Кредит към домакинствата 
%, на 
год. база 74.8 58.4 30.6 52.2 31.4 5.8 43.8 31.4 24.8 13.1 7.3 5.8 4.4 3.7 4.2 4.1 

Лихвен процент (краткосрочни кредити) % 9.5 8.7 9.0 9.3 10.9 10.5 10.7 11.9 10.9 11.4 10.7 9.2 8.7 8.3 9.4 7.3 

Лихвен процент (срочни депозити) % 3.2 3.2 3.5 4.2 5.6 7.0 5.7 6.6 6.9 7.1 7.2 7.0 6.4 5.3 5.6 5.4 

Валутен курс лев/долар 
кр. 
периода 1.4359 1.6579 1.4851 1.3312 1.3873 1.3641 1.3674 1.3873 1.4697 1.3838 1.3357 1.3641 1.4510 1.5939 1.4689 1.5892 

  
ср. за 
периода 1.5751 1.5741 1.5593 1.4290 1.3372 1.4067 1.3031 1.4889 1.5016 1.4341 1.3678 1.3233 1.4139 1.5400 1.4591 1.5587 
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Брутен външен дълг                      

Външен дълг % БВП 63.8 70.9 82.0 100.4 108.7 111.3 102.7 104.7 105.2 105.8 105.6 107.9 101.6 101.4 101.3 100.8 

Краткосрочен външен дълг 
% от 
БВД 19.4 25.4 29.8 32.3 35.5 34.2 36.1 35.5 34.9 34.6 34.3 32.7 31.4 31.1 31.9 31.1 

Вътрешнофирмени заеми 
% от 
БВД 16.6 26.7 30.3 37.1 36.3 38.4 35.8 36.3 37.8 37.8 38.2 38.3 39.1 40.1 38.8 39.7 

                       

Платежен баланс                      

Текуща сметка 
млн. 
евро -1307 -2706 -4648 -7755 -8191 -3477 -1083 -2839 -1416 -1235 112 -938 -551 -256 -173 -69 

  
% БВП, 
плъзгаща -6.4 -11.6 -17.6 -25.2 -23.1 -9.9 -23.7 -23.1 -21.6 -18.3 -15.1 -9.9 -7.4 -4.7 -6.0 -5.2 

Търговски баланс 
млн. 
евро -2953 -4410 -5562 -7245 -8597 -4174 -2009 -2341 -1156 -1257 -856 -905 -561 -770 -291 -331 

  
% БВП, 
плъзгаща -14.5 -19.0 -21.0 -23.5 -24.3 -11.9 -24.9 -24.3 -22.4 -18.8 -15.8 -11.9 -10.2 -9 -9.3 -9.0 

Износ, f.o.b. 
млн. 
евро 7985 9466 12012 13512 15204 11699 4157 3299 2658 2738 3056 3247 3043 3800 1180 1209 

  
%, на 
год. база 19.7 18.6 26.9 12.5 12.5 -23.1 15.9 -10.4 -27.2 -33.1 -26.5 -1.6 14.5 38.8 41.7 33.5 

Внос, f.o.b. 
млн. 
евро -10938 -13876 -17574 -20757 -23801 -15873 6166 5640 3814 3996 3912 4152 3604 4569 -1471 -1540 

  
%, на 
год. база 20.3 26.9 26.7 18.1 14.7 -33.3 14.9 -5.8 -29.7 -39.2 -36.6 -26.4 -5.5 14.4 12.7 14.5 

Услуги - нето 
млн. 
евро 656 819 923 1174 1329 1297 1223 -15 -44 212 1139 -10 8 423 54 96 

Доход - нето 
млн. 
евро 246 67 -679 -2364 -1762 -1578 -444 -525 -501 -540 -334 -203 -369 -228 -61 -64 

Нетни трансфери 
млн. 
евро 744 818 670 681 831 931 149 42 212 315 198 206 385 443 123 230 

Капиталова сметка 
млн. 
евро 163 235 180 -587 277 477 34 41 183 121 76 97 62 -109 0 37 

Финансова сметка 
млн. 
евро 2295 3978 7085 13676 11409 2193 3838 1453 -138 869 202 1239 -661 261 120 -98 

Съотношение на салдото на финансовата към 
дефицита на текущата сметка 

% БВП, 
плъзгаща 
се база 176 147 152 176 139 63 175 139 117 92 45 63 62 63 110 94 

Нетни преки чуждестранни инвестиции 
млн. 
евро 2252 3226 6081 8838 6203 3371 1874 1505 893 658 591 1229 16 528 354 18 

Съотношение на ПЧИ към дефицита на текущата 
сметка 

% БВП, 
плъзгаща 
се база 172 119 131 114 76 97 89 76 81 75 68 97 95 145 128 136 

Портфейлни инвестиции - активи 
млн. 
евро 18 18 -289 -129 -253 -575 -159 47 -455 -40 -9 -71 -96 -200 9 -30 

Портфейлни инвестиции - пасиви 
млн. 
евро -436 -1055 582 -389 -478 4 -193 -187 -48 -74 47 79 -42 -107 -14 -35 

Други инвестиции - активи 
млн. 
евро -1367 -31 -2349 552 132 -630 417 -465 163 -182 -224 -386 55 429 21 326 

Други инвестиции - пасиви 
млн. 
евро 1897 1909 3173 4866 5848 40 1891 512 -700 512 -165 393 -619 -385 -281 -326 

Промяна в международните резерви на БНБ 
млн. 
евро -1493 -324 -1506 -2908 -674 650 -1448 2046 1007 -119 180 -418 789 382 290 -12 

*Данните са по консолидирания бюджет                                  

 


