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Вероятност за осъществяване на основните сценарии
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ОПТИМИСТИЧЕН 

СЦЕНАРИЙ 
ОСНОВЕН СЦЕНАРИЙ ПЕИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ

Вероятност през юни 15% 45% 40%

Вероятност за юли-август 15% 45% 40%

Верояятност за септември 15% 50% 35%

Вероятност за октомври 10% 55% 35%

Вероятност за ноември 10% 55% 35%

Вероятност за декември 10% 55% 35%

Вероятност за януари 10% 60% 30%

Вероятност за февруари 10% 60% 30%

Вероятност за март 10% 60% 30%

Вероятност за април 10% 60% 30%

Вероятност за май 10% 70% 20%

Нов сценарий за APC 2020

2021 година

Базовият сценарий все повече се потвърждава от последните събития - силния напредък във
ваксинацията в ЕС и очакваното подобрение на ваксинацията в България



Аргументи в подкрепа на основния сценарий – април 2021г.

• Базовият сценарий от май 2021 г. отчита последните икономически и финансови развития, както и най-новата информация за
ефикасността на ваксината и напредъка във въвеждането на ваксинite.

• Базовият сценарий включва намаляване на несигурността по отношение на времето на излизане от пандемията. Тъй като
последната вълна от пандемия намалява в целия ЕС и скоростта на ваксинация се увеличава, очакввнията за базовия сценарий
са за постепенно отваряне на икономиките на ЕС през второ полугодие на 2021 г. нататък. На база на последните събития,
потвърждаващи този сценарий, вероятността за базовия сценарий е променена на 70%, докато вероятността за песимистичен
сценарий е намалена до 20%, отразявайки намаляващите рискове от пълен колапс и / или постоянни и всеобхватни блокировки,
тъй като се очаквва постигане на колективен имунитет до края на лятото. Нещо повече, държавите са също така по-добре
подготвени да се справят с нови варианти на вируси, които е малко вероятно да доведат до нови блокировки.

• Базовият сценарий обаче отразява и някои краткосрочните икономически проблеми, дължащи се на втората пандемична вълна
през четвърто тримесечие 2021 г. и има само частично възстановяване на икономиката през 2021 г. Икономическите разходи на
втората вълна са значителни през четвърто тримесечие 2020 г. и през първо тримесечие 2021 г. по отношение на растежа под
нормалния или отрицателния), но значително по-малко, отколкото през първата вълна на база на по-добра от очакваното
устойчивост в икономиката и целенасочени мерки за блокиране. Разгръщането на ваксинацията ще инициира широкообхватно
икономическо възстановяване, подкрепено също от фискални стимули, увеличаване на доверието на потребителите и на
производителите при продължаващото възстановяване на Китай и САЩ. Това възстановяване обаче се очаква да спечели
инерция главно от втората половина на 2021 г., тъй като продължаването на мерките за (частично) блокиране продължава да
тежи наа икономиките през първата част на годината, позволявайки само частично отваряне на икономиката.

• Тъй като базовият сценарий се потвърждава все повече от последните събития, той остава най-вероятният икономически
сценарий. Оставащият риск обаче не е симетричен. Остават рискове.

• наклонени надолу - с по-големи тегла при песимистичен сценарий в сравнение с оптимистичния - и са свързани с възраждането
на тежки пандемични вълни Covid-19 (включително варианти), потенциални откази на въвеждане на ваксинация или ефикасност
и забавен фискален стимул. Допълнителен фискален стимул или силно задържано търсене и по-бързо от очакваното широко
отворено отваряне на икономиката може потенциално да доведе до по-положително развитие на икономиката.
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Преглед на глобалната прогноза 

През първо тримесечие 2021 г. напредналите икономики се представиха по-добре спрямо първоначалните пазарни
очаквания, тъй като фискалната подкрепа оказа силно влияние, икономиките да се адаптират към социалното
дистанциране и разпространението на ваксинацията набира скорост.

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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Преглед на прогнозата за цените на петрола

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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• Прогнозите за Фючърсите на суров петрол Brent паднаха с почти 5% до над 3-седмично дъно от 65,3 долара за барел
на 18 май, продължавайки спада от 1% през предходната сесия, тъй като нарастващите случаи на коронавирус в Азия и
признаците за напредък в преговорите между САЩ и Иран за ядрените оръжия доведоха до сътресения при
инвеститорите. Междувременно седмичният доклад на EIA показва, че запасите на суров петрол в САЩ са се
увеличили за последните два месеца, макар и с по-меки от очакваните темпове. Пазарът на петрол все още е с около
30% по-висок тази година, след като се възстанови до нивата преди пандемия в средата Март на очакванията, че
търсенето на гориво ще се възстанови рязко с пускането на ваксините Covid-19 и отварянето на повече икономики.
Въпреки това, нарастващите случаи на коронавирус в Индия, третият по големина вносител на петрол в света, и
данните, сочещи за неравномерен икономически подем, заплашват възстановяването на търсенето, докато по-новите
новини, че Иран може да започне да изпомпва повече петрол, предизвикаха опасения за свръхдостъпен пазар.

• Очаква се суровият петрол Brent да се търгува на ниво от 69 USD / BBL до края на 2021 г. Очакваме да се търгува на
65 USD / BB през 2022 г. и да се върне на 60 USD / BB през 2023 г.



Преглед на прогнозата за цените на металите (1)

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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Фючърсите за мед паднаха за търговската сесия на 21 май, търгувайки се при двуседмични минимуми от 4,5 долара за паунд, след като

Китай заяви, че ще засили управлението на предлагането и търсенето на стоки, за да ограничи всяко „неразумно“ увеличение на цените. От

страна на доставките, минидобивната компания Glencore ще възобнови дейността си в неработещия в момента рудник „Мутанда“ в

Демократична република Конго през 2022 г., докато в в топ производителя Чили е възможна стачка в най-голямата мина в Ескондида, което

заплашва производството. Въпреки корекцията на цената от рекордно високите 4,9 долара за паунд, достигнати на 11 май, цената на медта

ще остане повишена, като се има предвид колко е важен металът при прехода към свят без въглерод, тъй като предлагането е ограничено

поради липсата на инвестиции от големи миннопроизвводители. Междувременно водещият производител в света Чили прие мярка, която

ще въведе прогресивни данъци върху продажбите на мед, започвайки през 2024 г. и с най-високата категория, определена на 75%, в

очакване на одобрението от сената и правителството.

Фючърсите на стомана в Шанхай паднаха до под 5500 юана за тон от рекордно високите 5,887, достигнати на 12 май, и се очаква да

продължат да спаднат през следващите седмици поради по-ниското търсене от страна на строителния сектор през летните месеци и с

попълването на запасите. Независимо от това, цените на стоманата нарастват с повече от 30% тази година и вероятно ще останат повишени,

на фона на високите разходи за желязна руда за производство на стомана и тъй като стоманената столица на Китай Таншан инструктира

повечето заводи да намалят производството с 30% - 50% до края на година за намаляване на въглеродните емисии.

Цените на железорудните товари с 63,5% съдържание на желязо за доставка в Тиендзин се търгуваха под 220 долара за тон, след като се

повишиха до рекордно високите 229 долара на 13 май, тъй като търсенето на стомана се намалява от строителния сектор. Срещу по-

нататъшният натиск върху цените, китайският премиер Ли Кецян обяви допълнителни мерки за ограничаване на нарастващите цени на

суровините, обещавайки повече вътрешни доставки за облекчаване на цените, по-строг надзор върху спот и бъдещите пазари и

обещавайки да накаже спекулациите и запасяването.По отношение на доставките, проектът за железна руда на South Flank на BHP в

Западна Австралия обяви началото на производството за 80 милиона тона годишно.

Цените на калай паднаха до 29 000 щатски долара за тон в средата на май, като се отдалечиха още повече от цената от 30 000 долара,

достигнато по-рано през месеца, тъй като отскокът на щатския долар ограничи последните печалби. Калайът е подкрепен от голямото

търсене на потребителска електроника, горещия пазар на жилища и световния недостиг на метал. Доставките от Индонезия, най-големият

износител в света, паднаха с 24% през първото тримесечие на 2021 г., обременени от едномесечен недостиг на контейнери и забавяне.



Преглед на прогнозата за цените на металите (2)

Мед Стомана

• SCENARIO

• PESSIMISTIC

Желязна руда 
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Калай 



Преглед на прогнозата за цените на селскотопанските продукти (1)

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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Чикагските фючърси на пшеница се търгуваха около 7 долара за бушел, което е почти 10% по-ниско от над 8-годишния връх от

7,8 долара, достигнат на 7 май, движейки се в тандем с тези на царевица и соя, след като USDA увеличи производствените

прогнози за маркетинга 2021/22. В същото време търговците на стоки прецениха съобщенията за валежите в американските

Големи равнини и Европа, което подкрепи очакванията за реколтата през тази година. Нарастването на търсенето на фуражи за

добитък в Китай, който наскоро стимулира вноса на зърнени култури, поддържа цените. Според USDA, американските фермери

са засадили 70% от планираните акра пшеница, изпреварвайки както средните оценки от 69%, така и средните 5 години за 51%. 

Департаментът добави, че зимната пшеница е оценена с 49% от добра до отлична, което е с 1% повече от предишните оценки. На

всичкото отгоре запасите от пшеница намаляват до 774 милиона бушела до юни 2022 г., което е с 11,2% по-малко от година по-

рано и най-ниското от 752 милиона бушела през 2015 година. 

Чикагските фючърси на соя се търгуваха под 16 долара за бушел, около 5% под над 8-1 / 2-годишния връх от 16,6 долара, 

достигнат на 12 май, проследявайки загубите в царевица и пшеница по намаляващи прогнози на USDA. Освен това търсенето на

растително масло от Индия рязко намаля, тъй като повечето ресторанти, хотели и барове остават под ограничения поради Covid-

19. Силното китайско търсене и нарастващото използване на соево масло в биодизела ограничиха загубите. Китайският внос на

соя достигна 7,45 милиона тона през април, годишен ръст от 11%, подсилен от силното търсене от животновъдния сектор. Все

още се очаква тази положителна перспектива за търсене да запази запасите в САЩ близо до седемгодишните минимуми, като

Министерството на земеделието на САЩ прогнозира, че запасите от соя ще увеличат 20 милиона бушела от 120 милиона бушела, 

прогнозирани за 2021 г., според търговията по договор за разлика (CFD) който проследява референтния пазар за тази стока

Цената на овеса намалява с 5 USd / BU или 1,39% от началото на 2021 г.

Фючърсите за царевица в Чикаго се търгуваха около 6,5 долара за бушел, което е спад с повече от 15% от близо 8-годишния 

връх от 7,7 долара, достигнат на 7 май, тъй като опасенията за свити доставки намаляха след прогнозата за акциите на USDA. 

USDA прогнозира, че запасите от царевица в САЩ ще достигнат 1.507 милиарда бушела до 1 септември 2022 г. спрямо 1,257 

милиарда бушела, очаквани на 1 септември 2021 г. и над пазарните очаквания. И все пак изискванията на Китай за царевицата в 

САЩ остават силни, подпомогнати от нарастващото търсене на фураж за



Преглед на прогнозата за цените на селскотопанските продукти (2)

Пшеница Соя

Овес                                                                              Царевица
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Преглед на глобалната прогноза 

По-слабата  цифра за първото тримесечие на 2021 г. в еврозоната, заедно с очаквания за 
ускоряване на растежа през второто полугодие на 2021 г., и до по-висок ефект на надвишаване на 
растежа през 2022 г. 

11Източник: КВС

Основният двигател за глобалната прогноза е много по-големият от очакваното пакет за фискални
стимули, наскоро приет в САЩ и малко по-силна от очакваната динамика на растежа през първото
тримесечие на 2021 г., което се очаква допълнително да се ускори през второто тримесечие.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Еворозона 2.7 1.9 1.3 -6.8 3.9 (4.0) 4.4 (4.1) 2.2 1.5 1.8 1.3 0.3 1.4 (1.6) 1.4 1.5

САЩ 2.4 2.9 2.3 -3.5 6.5 (6.2) 4.0 (3.8) 2.2 2.1 2.4 1.8 1.1 2.8 (2.6) 2.1 (2.2) 2.2

Китай 6.9 6.6 6.1 2.3 8.3 (8.5) 5.2 5 1.6 2.1 2.9 2 2.4 (2.3) 2.5 2.5

Прогноза за растежа на БВП и инфлацията ( изменение на годишна база, %)

Реален растеж на БВП 
Хармонизирамна инфлация ( за САЩ - Индекс на 

потребителските цени)



Преглед на глобалните прогнози
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Прогнозата е за нарастване на нивата на доходност при 10-годишните облигации. 

Текуща дата Q2 2021 Q3 2021 

07.05.2021

Лихвен процент на Федералния резерв 

(среден целеви диапазон)

Доходност по 10-годишните облигации 1.58 1.74 1.9 2.15 2.15 2.25 2.4

Еврозона Лихвен процент по депозитите на ЕЦБ -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

Лихвен процент за рефинансиране на ЕЦБ 0 0 0 0 0 0 0

Германия Доходност по 10-годишните облигации -0.23 -0.27 -0.15 -0.15 0 0.25 0.5

1.21 1.206 1.17 1.17 1.19 1.27 1.3Валутен курс USD/EUR

2023

САЩ 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

Напреднали държави 
Показатели 2020 2021 2022

0.1250.125



Динамика на случаите от заболели от COVID-19 в България
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• В България броят на новозарезените хора започва леко да намалява, но общият им от началото на пандемията 

надхвърля 414 хиляди. Опасността все още не е отминала нито за населението, нито за икономиката. В България 

пристигнаха 19 200 дози от ваксината срещу COVID-19 на Johnson and Johnson. Доставените количества веднага са

разпределени към регионални здравни инспекции в страната. Следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 се

очаква на 20.05.2021 г., от производителя Moderna - 36 000 дози.

• В следващите седмици и месеци ще има по-голям дял на РНК ваксините спрямо векторните ваксини. 1 300 000

ваксини са част от 10 милиона, за които ЕК успя да сключи споразумение с Пфайзер/Бионтех за ускорена доставка

през второто тримесечие. Останалата част ще бъде доставена в четвъртото тримесечие. Очакваните количествата

РНК ваксини в следващите 3 месеца трябва да позволят да се стигне до 50 процента ниво на ваксиниране на

населението, каквато е и поставената цел от ЕК. Очакванията са до края на юни да имаме над 50% ваксинирани от

населението на България. Включват се и тези хора, които са преболедували. Много скоро след това се очакваа да се

постигне 70 % колективен имунитет. Към момента има 500 хил. ваксинирани в България, от които 100 хил. са с две

дози, като очакванията са да се постигнат около 2.5 до 3 млн. в края на юни.



България – Прогноза за периода 2021 - 2023 година
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България 

8 Май 2021 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Ръст на БВП (%) 3.4 -4.2 4 4 3 3.4 -4.2 3 4 3 3.4 -4.2 -1 2.1 3

Харнонизирана инфлация (%) 2.5 1.2 2.6 2.5 2.5 2.5 1.2 1.9 2.2 2 2.5 1.2 1.5 1.8 1

Безработица (5, в края на годиата, дефиниция на Евростат) 4.2 4.8 4.8 4.6 4.2 4.2 4.8 5 4.8 4.6 4.2 4.8 8 9 9

Бюджетно салдо (% от БВП) -1 -3 -1 -1 0 -1 -3 -3.9 -2 -1.8 -1 -3 -4.9 -3 -2.5

Държавен дълг (% от БВП) 20.4 24.3 24 25 26 20.4 24.3 26.9 28 29.1 20.4 24.3 28.7 30.7 32.5

Салдо по текуща сметка (% от БВП) 1.2 0.4 4 3.8 2.6 4 0.4 2 3 1 4 0.4 0 0.3 0.4

Дългосрочен лихвен процент, 10 г. ДЦК 1.2 0.4 0.9 1.4 2.1 1.2 0.4 0.4 0.8 1.1 1.2 0.4 0.75 1 1.25

Цени на жилища ( % на годишно изменение, съществуващи и нови жилища, дефиниция на Евростат) 6 5.4 3 3.5 3.5 6 5.4 2.5 3.2 3.2 6 5.4 2 3 3

Източник: KBC, UBB

Оптимистичен сценарий Основен сценарий Песимистичен 



България – Прогноза за периода 2021 - 2023 година
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• Нашата прогноза се запазва за растеж от 3% на БВП през 2021, 4% за 2022г. и 3% за 2023 г.
Очакванията са вътрешното търсене също да допринесе за икономическия растеж. Постепенното
облекчаване на ограничителните мерки ще окуражи потребителското търсене през втората половина
на 2021 г., а положителното развитие на пазара на труда ще подпомогне потреблението през 2022
година. Ключов фактор за нарастването на инвестициите ще бъде успешното прилагане на
Националния план за възстановяване и устойчивост.

• Ситуацията на пазара на труда се оценява като стабилна вследствие от прилагането на мерките за
запазване на заетостта и очаква показателите на пазара на труда да се подобрят още. Нивото на
безработица се очаква да се понижи до 5 % през 2021 г., а през 2022 г. да падне на 4.8% и до 4.6%
през 2023 г.

• След отчетеното забавяне на инфлацията в страната през 2020 г., във връзка с по-ниските цени на
енергийните стоки и по-слабото поскъпване на храни и услуги, очакванията са тя да се ускори до 1.9%
през 2021 г. (2% за април 2021 г.). Сред факторите за това ще бъдат прогнозираното поскъпване на
енергийните стоки и вторични ефекти по линия на по-високите цени на горивата. През 2022 г. общият
ХИПЦ ще бъде на ниво 2.1%, апрез 2023 г. на ниво от 2%.

• Рисковете пред прогнозата са балансирани. Положителните вторични ефекти от Плана за
възстановяване и устойчивост върху частното потребление и инвестициите биха могли да бъдат по-
големи, но закъснения и неефективност при неговото прилагане може да възпрепятстват
ускоряването на икономическата активност. Независимо от резултатите на предстоящите извънредни
парламентарни избори (насрочени за 11 юли 2021 г.), политическите партии ще се ръководят в
политиките си, спазвайки регулативните изисквания на Валутния борд, членството на България в ЕС и
НАТО, както и членството на България в чакалнята на ЕРМ-II.
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Влияние на COVID - 19  върху българската икономика

Повечето водещи публични и частни институции подобриха своите прогнози за икономическото възстановяване
на България през 2021 г. По отношение на прогнозите, Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за
растежа на БВП на България през настоящата година от 2,7 % на 3,5 %. За 2022 г. ЕК очаква растеж от 4,7 %.
Основен принос за нарастването на БВП през 2021 г. ще има износът на стоки, подкрепен от по-високо външно
търсене. Износът на услуги ще зависи от развитието на туризма, като през текущата година ще има известно
подобрение спрямо кризисната 2020 г., но нивото ще остане с около 25% по-ниско спрямо 2019 г., а
възстановяването ще продължи през 2022 година.

България: Прогноза на международните институции за растежа на БВП (%) 2019 2020 2021 2022 2023

ЕК 3.4 -5.1 3.5 4.7 n.a

МВФ 3.4 -4 4.4 n.a n.a 

БНБ 3.4 -4 3.8 3.9 3.2

МФ 3.4 -3 2.5 3 3.2

KBC 3.4 -4.2 4 3 3

България: Прогноза на международните институции за инфалция (%) 2019 2020 2021 2022 2023

ЕК 2.5 1.2 1.6 2 n.a

МВФ 2.5 1.2 1.7 n.a n.a

БНБ 2.5 0.3 3 0.7 1.3

МФ 2.5 1.4 2.1 2.6 2.5

KBC 2.5 1.2 1.9 2.2 2



•
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България: Основни макроикономически показатели (1) 
• Според експресните данни на НСИ, българската икономика се е свила с 1,8% през първото тримесечие на 2021 г.

спрямо същия период на миналата година. Това е четвърти пореден спад, но също така и най-слаб от началото на

пандемията, което показва, че икономиката започва да се възстановява към нивото си отпреди кризата. Спадът на

годишна база през четвъртото тримесечие на 2020 г. бе 3,8%. На тримесечна база БВП има ръст от 2,5%, което се

дължи на повишение при износа на стоки и услуги с 6,5% и на крайното потребление с 1,6%. Така ръстът се

ускорява спрямо предходния тримесечен период, когато повишението бе 2,2%.

• По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84,8%, и нараства с 2,6%

на годишна база. През предходния отчетен период ръстът бе едва 0,9%. През първото тримесечие на 2021 г. бруто

капиталообразуването достига отчита ръст от 1,2% на годишна база (при спад от 7,4% през четвърто тримесечие

на 2020 г.). То заема 15,5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно, като износът на стоки

и услуги намалява с 6%, а вносът нараства с 0,6%.



• През април 2021 г.  общият показател за бизнес климат се е намалил с 0,3 процентни пункта спрямо януари  до 14,5 
индексни пункта. Намалеение на показателя е отчетено в промишлеността и строителството, в търговията и услугите 
поакзателят нараства.

През април 2021 г. Общият показател за доверие на потребителите се е увеличил с 2,7 процентни пункта в сравнение 
с януари 2021 г. Отчита се увеличение на потребителското доверие както сред градските, така и сред селските жители 
съответно с 2,4 и 2,7 процентни пункта. 
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България: Основни макроикономически показатели (2) 



През март 2021 г. краткосрочните показатели отчитат леко подобрение на годишна база, но все още са в отрицателната
територия. Сектор „Туризъм“ е засегнат силно, но за първи път отчита нарастване на приходите от нощувки с 16,5 %
спрямо март 2020 г.
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България: Основни макроикономически показатели  (3) 



Инфлацията и цените на производител нарастват следвайки тенденциите на международните цени на 
петрола и борсовите стоки.
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България: Основни макроикономически показатели  (4) 



България: Основни макроикономически показатели, Пазар на труда  (5) 

Според данните на НСИ през първо тримесечие на 2021 г. равнището на хармонизираната безработица в България 
е 5,1% и отчита спад с 0,1 пункта в сравнение с четвърто тримесечие на 2020 г., докато на годишна база 
увеличението е с 0,5 пункта. 

Според Агенцията по заетостта през април 2021 г. процентът на регистрирана безработица е 6.3% и намалява  с 0,2 
пункта спрямо края на март 2021 г. но е по- нисък  с 2.8 процентни пункта  в сравнение с април 2020 г. 
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Забележка:

Според дефиницията на НСИ, безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които: 1) нямат работа през наблюдавания период;

2) активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да

започнат до три месеца след края на наблюдавания период;3) имат възможност да започнат работа до две седмици след края на

наблюдавания период. Оценката на НСИ се базира на извадково "Наблюдение на работната сила", при което на ротационен принцип се

интервюират български домакинства. Наблюдението на работната сила се извършва върху двустепенна гнездова извадка, включваща около

19.6 хил. домакинства всяко тримесечие (около 0.65% от домакинствата в страната). Дефиницията за безработица на НСИ е съгласно

Регламент на Европейската комисия (EК) № 1897/2000.

Агенция по заетостта счита за безработни само лица, които са се регистрирали в бюрата по труда.



България: Основни макроикономически показатели, Пазар на труда  (5а) 

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави членки на ЕС, вкл. и в България, се 
провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални 
данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на 
статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, 
свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението 
на работната сила за първото тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни  периоди.

За първо тримесечие 2021г. Коефициентът на заетост в България е 51.4%.

През първо тримесечие 2021 г. броят на заетите в икономиката е 2.26 млн., в т.ч. мъже 1,16 млн. и жени 1.10 млн. 
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България: Основни макроикономически показатели, Пазар на труда  (5б) 

От първо тримесечие на 2021 г., в изпълнение на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и 
произтичащи от него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила, са направени 
промени в методологията на наблюдението на работната сила, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, а 
именно:
- 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 наймного 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, заболяване или злополука и отпуск за отглеждане на 

дете, се считат за заети само ако продължителността на отсъствието е до 3 месеца (независимо дали получават частично 
възнаграждение); 
- лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, са изключени от категорията на заетите лица, 
дори чрез това производство да задоволяват 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 задължения;  
- 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. 
Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:  - извършват работа дори за един час, за 
което получават работна заплата или друг доход; - не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен 
отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.  
Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които: - нямат работа през наблюдавания период; - активно търсят 

работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три 
месеца след края на наблюдавания период;  - имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания 
период. 
Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.  Икономически 
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България: Основни макроикономически показатели (6)

През февруари 2021 г. търговското салдо на България е отрицателно в размер на 224,8 млн.  евро. 
Единствено със страните от ЕС България има положително търговско салдо от 241.7 млрд. евро. 
Търговското салдо е отрицателно със страните извън ЕС (-466,4 млн. евро), със страните от Балканите (-25,6 
млн. евро) и със страните от Азия (-329,2 млн. евро).
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България: Основни макроикономически показатели (7)
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• На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма
(КФП) за първите четири месеца на 2021 г. да бъде положително в размер на 115,4 млн. лв. (0,1 % от прогнозния
БВП). Само за месец април на месечна база се очаква да бъде отчетен излишък в размер на около 735 млн. лева.

• Размерът на фискалния резерв към 31.03.2021 г. е 7,9 млрд. лв., в т.ч. 7,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в
БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други.

• Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на март 2021 г. възлиза на 29 208,3 млн. лева, като бележи
увеличение с около 273,0 млн. лв. в сравнение с края на февруари 2021 г. Вътрешните задължения са 6 279,6 млн.
лева, а външните 22 928,7 млн. лева и заема 23,5% от БВП.



България: Основни макроикономически показатели  (7) 

Показатели на Паричния съвет 
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БЪЛГАРИЯ: БАНКОВ СЕКТОР



Банков сектор (1) 
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Източник: БНБ 

В края на март 2021 г. активите на банковата система достигат 127.4 млрд. лв. и нарастват с 1.2% на месечна база и с 10.6% на годишна база.

Относителният им дял в БВП е 101.9%. В структурата на балансовите активи делът на позицията „кредити и аванси“ достига 60.2%. Брутните кредити и

аванси от клиенти към края на март 2021 г. се увеличават с 0.6% на месечна база и 5.2% на годишна база до 70.4 млрд. лева. Относителният им дял в БВП

е 56.4%. Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на март е 5.698 млрд. лв., а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е

7.10% (при 7.45% в края на декември 2020 г.). В края на март депозитите от клиенти в в банковата система са 103.5 млрд. лв., като нарастват с 1.5% на

месечна база и с 20.5% на годишна база. Относителният им дял в БВП е 82.8%..

Забележка за необслужваните кредити: В отчетността с референтна дата 30 юни 2020 г. са направени изменения и допълнения по силата на Регламент за

изпълнение (ЕС) 2020/429 на Комисията от 14 февруари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за предоставянето на информация от

институциите на надзорните органи. Част от измененията се отнасят до промени в обхвата на отчитаните брутни кредити и аванси. Съгласно измененията, за

разлика от периода юни 2015 г.– март 2020 г., парични салда при централни банки и други влогове на виждане" не следва да се включват в обхвата на брутните

кредити и аванси, а се докладват отделно.



Банков сектор (2)

Източник: БНБ 
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През март 2021 нарастват кредитите за домакинства с 1.2% на месечна база и със 7.4% на годишна база до 26.5 млрд. лева. Ипотечните кредити

нарастват с 0.9% на месечна база и с 9.9% на годишна база до 14 млрд. лева. Потребителските кредити нарастват с 0.9% на месечна база и с 4.4% на

годишна база до 13.2 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 3.8% на годишна база, като поддържат нивото си от предходния

месец от 38.3 млрд. лева. Кредитите за други финансови предприятия нарастват с 2.3% на месечна база и с 5.5% на годишна база до 4.8 млрд. лева.

Кредитите за сектор държавно управление нарастат с 0.9% на месечна база при спад от 3.5% на годишна база до 898 млн. лева.

През март 2021 г. нарастват депозитите на домакинства с 0.6% на месечна база и с 18.2% на годишна база до 64.5 млрд.лева. Депозитите на

държавния сектор нефинансови предприятия нарастват с 1.3% на месечна база и 24.7% на годишна база до 3.5 млрд. лева. Намаление се

наблюдава при депозитите на други финансови предприятия с 10.4|% на месечна база и с 13.6% на годишна база до 3.1 млрд. лева.

Депозитите на нефинансовви предприятия нарастват с 2.9% на месечна база и с 28.4% на годишна база до 32.5 млрд. лева.



Банков сектор: Методологически бележки  (2a)

Източник: БНБ 
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В справката „Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити“ ред Домакинства не е механичен сбор от позициите Потребителски кредит

и Кредити, обезпечени с жилищен имот. Причината е, че кредитите за домакинствата са представени в различни разбивки – 1) според предназначението

и 2) според обезпечението (съгласно дефинициите в Приложение V, параграфи 86, 87 и 88 на Регламент (ЕС) No 680/2014) линк: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0680-20200601&from=BG )

86. Кредитите и авансите се класифицират според полученото обезпечение, както следва:

а)„Кредити, обезпечени с недвижим имот“ включва кредити и аванси, които са официално обезпечени с жилищен или търговски недвижим имот,

независимо от отношението непогасен кредит/обезпечение по тях (наричано обикновено „отношение между размера на кредита и стойността на

обезпечението“) и от правната форма на обезпечението;

б)„Други обезпечени кредити“ включва кредити и аванси, които са официално обезпечени, независимо от отношението непогасен кредит/обезпечение

по тях (наричано обикновено „отношение между размера на кредита и стойността на обезпечението“) и от правната форма на обезпечението, като тези

други обезпечени кредити не са „Кредити, обезпечени с недвижим имот“. Това обезпечение включва мобилизирани ценни книжа, парични средства и

други обезпечения, независимо от правната форма на обезпечението.

87. Кредитите и авансите се класифицират според полученото обезпечение, независимо от предназначението на кредита. Балансовата стойност на

обезпечените с повече от едно обезпечение кредити и аванси се класифицира и докладва като обезпечена с недвижим имот, ако това е така, независимо

от това дали тези кредити и аванси са обезпечени с други видове обезпечения. 

88. Кредитите и авансите се класифицират според предназначението им, както следва:

а)„Потребителски кредит“ е кредитът, предоставен основно за лично ползване при потреблението на стоки и услуги , както е определено в таблицата в 

част 2, приложение ІІ към Регламент на ЕЦБ за балансовите показатели;

б)„Жилищен кредит“ е кредитът, предоставен на домакинствата с цел инвестиране в жилища за собствено ползване или отдаване под наем, 

включително строителство и ремонти както е определено в таблицата в част 2, приложение ІІ към Регламент на ЕЦБ за балансовите показатели.

Различията по двата формата на информация от Банков надзор на БНБ и Дирекция Статистика на БНБ не са значителни и произтичат от обхвата на

получателите на кредит – само за резиденти по банковата статистика и  общо (за резиденти и нерезиденти) по балансите и отчетите на банките, 

предоставяни от управление „Банков надзор“ на БНБ.

Март 2021 г. Управление"Банков надзор" на БНБ Дикрекция "Статистика" на БНБ 

Кредити на домакинства (изменение на годишна база, %) 7.4 7.1

Ипотечни кредити (изменнение на годишна база,%) 9.9 11.9

Потребителски кредити, изменение на годишна база,%) 4.4 5.5

Източник: БНБ



Банков сектор (3)

Източник: БНБ 
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По данни на БНБ нетната печалба на банковата система към края на март 2021 г. е 349 млн. лв. и нараства с 13.1% на годишна база.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 март 2021 г.

са 123 млн. лв. и намаляват с 30 млн. лв. (19.3%) спрямо отчетените за първите три месеца на 2020 г. (153 млн. лв.).



Банков сектор (4)

Източник: БНБ 
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Банков сектор: Индекси и лихвени проценти (5)

Източник: ЕЦБ
33



Банков сектор: Парични агрегати (6)

Източник: БНБ 
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• В края на март 2021 г. депозитите на неправителствения сектор са 95.670 млрд. лв. (75.9% от БВП), като годишното им увеличение е 12.2%.
Депозитите на Нефинансови предприятия са 29.971 млрд. лв. (23.8% от БВП). В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 16.1% .
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.2% и в края на месеца достигат 2.846 млрд. лв. (2.3% от БВП). Депозитите на
Домакинства и НТООД са 62.852 млрд. лв. (49.9% от БВП. Те се увеличават с 12% спрямо същия месец на 2020 г.

• През март 2021 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 4.7%, като достигат 68.340 млрд. лв. В края на март 2021 г.
кредитите за неправителствения сектор са 66.285 млрд. лв. (52.6% от БВП) и се увеличават на годишна база с 4.6%. Кредитите за Нефинансови
предприятия нарастват с 2.7% на годишна база през март 2021 г. и в края на месеца достигат 35.765 млрд. лв. (28.4% от БВП). Кредитите за
Домакинства и НТООД са 26.085 млрд. лв. (20.7% от БВП). Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават със 7.1%. В края на март 2021 г.
жилищните кредити са 12.367 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.9%. Потребителските кредити възлизат на 12.170 млрд. лв. и се
увеличават с 5.5% спрямо март 2020 г. На годишна база другите кредити намаляват с 24.6% като достигат 378.5 млн. лева. Кредитите за
Работодатели и самонаети лица се понижават със 7.4% на годишна база през март 2021 г. и в края на месеца са 377.5 млн. лв. Кредитите,
предоставени на финансови предприятия, са 4.435 млрд. лв. (3.5% от БВП). В сравнение с март 2020 г. те се увеличават с 6.1%.

• Относителеният дял на лошите и преструктурирани кредити на банковата система намаляват с 0.2 процентни пункта до 7.8% в края на март
2021 и намалява спрямо отчетените 8.8% за март 2020 г.



Банков сектор: Лихвени проценти по новите кредити (7)

BGN EUR USD

Източник: БНБ 
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• През март 2021 г. лихвените проценти по нови кредити за предприятия намаляват в лева и евро, нарастват в щатски долари.
• През март 2021 г. лихвените проценти по новите кредити за домакинствата намаляват нивото си в левове, задържат нивото си в евро и

в щатски долари.

% 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 3.14 2.80 2.87 2.75 2.54

   кредити до 1 година 3.26 2.81 3.19 2.94 2.57

   кредити над 1 до 5 год. 3.13 2.96 2.98 2.86 2.73

   кредити над 5 години 3.09 2.74 2.60 2.58 2.37

домакинства 5.56 5.71 6.00 5.76 5.56

   кредити до 1 година 20.17 22.32 24.87 26.03 25.91

     - потребителски 21.08 22.66 25.34 26.55 26.37

     - жилищни 0.00 3.25 4.02 0.00 0.00

     - други 3.80 4.36 4.34 4.34 3.99

   кредити над 1 до 5 год. 10.34 13.46 11.32 10.25 11.95

     - потребителски 11.72 14.65 12.19 10.72 12.82

     - жилищни 3.33 2.75 2.99 3.07 2.82

     - други 2.20 3.05 3.07 5.36 3.20

   кредити над 5 години 4.33 3.80 4.25 4.21 4.00

     - потребителски 5.75 5.43 5.67 5.49 5.39

     - жилищни над 5 до 10 г. 2.89 2.99 3.02 2.93 2.85

     - жилищни над 10 г. 2.91 2.80 2.81 2.79 2.74

     - други 3.89 3.31 4.73 4.12 3.36

Източник : БНБ

% 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 4.25 3.38 3.65 2.88 3.99

   кредити до 1 година 3.94 0.00 0.00 0.00 1.60

   кредити над 1 до 5 год. 4.40 3.59 2.36 0.00 5.03

   кредити над 5 години 4.15 3.36 5.25 2.88 1.58

домакинства 0.00 6.07 6.17 0.00 0.00

   кредити до 1 година 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 1 до 5 год. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 5 години 0.00 6.07 6.17 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00

     - жилищни над 5 до 10 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни над 10 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 6.17 6.17 0.00 0.00

Източник : БНБ

% 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 2.32 2.15 2.76 2.06 2.17

   кредити до 1 година 0.53 1.28 0.26 0.52 0.95

   кредити над 1 до 5 год. 2.72 1.99 3.25 2.29 2.63

   кредити над 5 години 3.04 2.30 2.85 2.28 2.17

домакинства 3.65 3.38 3.67 3.39 3.31

   кредити до 1 година 10.91 4.94 3.82 0.00 0.00

     - потребителски 10.91 4.94 3.82 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 1 до 5 год. 3.97 4.32 2.94 3.70 4.23

     - потребителски 4.26 4.54 3.48 3.87 4.82

     - жилищни 3.23 3.01 3.82 3.95 2.91

     - други 0.00 0.00 1.81 2.44 0.00

   кредити над 5 години 3.64 3.37 3.70 3.35 3.29

     - потребителски 4.47 3.57 3.26 3.07 3.35

     - жилищни над 5 до 10 г. 3.03 2.73 3.44 3.11 3.07

     - жилищни над 10 г. 3.55 3.52 3.76 3.54 3.34

     - други 4.44 2.84 5.31 6.43 2.78

Източник : БНБ



Банков сектор: Лихвени проценти по Депозити Нов бизнес (8)

EUR USD

Източник: БНБ 
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BGN

• През март 2021 г. лихвените проценти на новия бизнес по депозитите на предприятията задържат равнищто си в в левове и в евро,
намаляват в щатски долари.

• През март 2021 г. лихвените проценти по депозитите на домакинствата намаляват в левове и щатски долари, поддържат нивото си в евро.

% 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01

Овърнайт депозити 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01

Срочни депозити 0.03 -0.10 -0.11 -0.06 0.01

   над 1 ден до 1 м. 0.02 -0.21 -0.15 -0.12 0.01

   над 1 до 3 м. 0.02 0.04 0.00 0.04 0.02

   над 3 до 6 м. 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00

   над 6 м. до 1 г. 0.11 0.19 0.15 0.13 0.01

   над 1 до 2 г. 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

Овърнайт депозити 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

Срочни депозити 0.12 0.15 0.13 0.12 0.07

   над 1 ден до 1 м. 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

   над 1 до 3 м. 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01

   над 3 до 6 м. 0.10 0.08 0.09 0.09 0.04

   над 6 м. до 1 г. 0.26 0.24 0.24 0.18 0.14

   над 1 до 2 г. 0.58 0.40 0.28 0.28 0.18

   над 2 г. 0.48 0.75 0.63 1.03 0.99

Депозити с предизвестие 0.38 0.27 0.26 0.26 0.25

Източник : БНБ

% 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия -0.01 0.03 0.03 0.00 0.00

Овърнайт депозити -0.01 0.03 0.03 0.00 0.00

Срочни депозити -0.07 0.04 0.01 0.01 0.01

   над 1 ден до 1 м. -0.17 0.01 0.00 0.00 0.01

   над 1 до 3 м. 0.01 0.09 -0.32 0.00 0.01

   над 3 до 6 м. 0.01 0.00 0.09 0.01 0.00

   над 6 м. до 1 г. 0.15 0.11 0.10 0.17 0.00

   над 1 до 2 г. 0.25 -0.09 0.00 0.00 0.15

   над 2 г. 0.25 0.00 0.00 0.00 0.30

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

Овърнайт депозити 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

Срочни депозити 0.11 0.16 0.12 0.09 0.06

   над 1 ден до 1 м. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

   над 1 до 3 м. 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00

   над 3 до 6 м. 0.08 0.09 0.09 0.06 0.04

   над 6 м. до 1 г. 0.24 0.20 0.20 0.13 0.09

   над 1 до 2 г. 0.40 0.37 0.23 0.20 0.16

   над 2 г. 0.49 0.83 0.60 0.78 0.92

Депозити с предизвестие 0.65 0.55 0.55 0.54 0.54

Източник : БНБ

% 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 0.13 0.02 0.04 0.02 0.01

Овърнайт депозити 0.09 0.02 0.04 0.02 0.01

Срочни депозити 0.99 0.12 0.08 0.16 0.17

   над 1 ден до 1 м. 1.07 0.03 0.02 0.01 0.00

   над 1 до 3 м. 0.75 0.05 0.10 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 0.33 0.00 0.00 0.15 0.15

   над 6 м. до 1 г. 0.86 0.19 0.20 0.10 0.17

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01

Овърнайт депозити 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.30 0.07 0.11 0.09 0.05

   над 1 ден до 1 м. 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02

   над 1 до 3 м. 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

   над 3 до 6 м. 0.16 0.15 0.11 0.08 0.06

   над 6 м. до 1 г. 0.67 0.05 0.21 0.12 0.07

   над 1 до 2 г. 0.70 0.25 0.17 0.35 0.22

   над 2 г. 0.74 0.49 0.49 0.60 0.10

Депозити с предизвестие 0.55 0.40 0.38 0.38 0.36

Източник : БНБ



Банков сектор: Динамика на обемите по новите кредити (9)

BGN EUR USD

Източник: БНБ 
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• През март 2021 г. Новите обеми на кредити за предприятия се увеличават в левове, в евро и в щатски долари.
• През март 2021 г. Новите обеми на кредитите за домакинствата се увеличиха в левове, намаляват в евро.

(в млн. лв.) 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 1085.00 1032.20 561.14 608.38 664.42

   кредити до 1 година 217.60 134.50 119.79 188.36 105.95

   кредити над 1 до 5 год. 335.72 240.88 220.95 132.74 253.28

   кредити над 5 години 531.68 656.82 220.39 287.29 305.19

домакинства 784.23 783.21 724.44 803.82 945.11

   кредити до 1 година 14.98 24.54 16.07 15.18 15.95

     - потребителски 14.20 24.07 15.72 14.82 15.62

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.79 0.46 0.36 0.36 0.33

   кредити над 1 до 5 год. 121.64 107.40 132.53 151.32 141.19

     - потребителски 103.78 96.47 119.91 138.68 128.54

     - жилищни 1.73 2.29 2.04 1.43 1.57

     - други 16.13 8.64 10.58 11.21 11.07

   кредити над 5 години 647.61 651.27 575.84 637.32 787.98

     - потребителски 320.61 244.72 285.80 333.14 371.88

     - жилищни над 5 до 10 г. 21.82 20.55 15.03 15.46 19.33

     - жилищни над 10 г. 295.75 378.88 270.23 285.02 390.68

     - други 9.43 7.13 4.77 3.70 6.08

Източник : БНБ

(в млн. EUR) 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 352.42 598.11 337.42 161.10 428.17

   кредити до 1 година 91.23 30.25 15.88 20.20 20.22

   кредити над 1 до 5 год. 71.30 192.24 25.28 43.64 50.01

   кредити над 5 години 189.89 375.62 296.27 97.27 357.94

домакинства 11.47 13.65 9.82 11.15 10.75

   кредити до 1 година 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 1 до 5 год. 0.51 0.14 0.35 1.19 0.27

     - потребителски 0.37 0.12 0.19 0.24 0.18

     - жилищни 0.14 0.02 0.04 0.76 0.08

     - други 0.00 0.00 0.12 0.19 0.00

   кредити над 5 години 10.96 13.50 9.46 9.96 10.48

     - потребителски 1.34 1.02 1.66 3.31 2.39

     - жилищни над 5 до 10 г. 1.17 2.55 0.38 1.10 1.28

     - жилищни над 10 г. 8.04 9.73 7.17 5.49 6.53

     - други 0.41 0.20 0.26 0.06 0.27

Източник : БНБ

(в млн. USD) 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 8.07 4.38 9.04 0.04 3.52

   кредити до 1 година 0.35 0.00 0.00 0.00 0.46

   кредити над 1 до 5 год. 3.54 0.42 5.00 0.00 2.45

   кредити над 5 години 4.18 3.96 4.05 0.04 0.61

домакинства 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00

   кредити до 1 година 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 1 до 5 год. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 5 години 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни над 5 до 10 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни над 10 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00

Източник : БНБ



Банков сектор: Динамика на обемите на депозити нов бизнес (10)

BGN EUR USD

Източник: БНБ 
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• През март 2021 г. обемите на нови бизнес депозити за предприятия се увеличават спрямо предходния месец в левове, в евро, намаляват в
щатски долари.

• През март 2021 г. обемите на новите бизнес депозити на домакинствата се увеличават в левове, намаляват в евро и в щатски долари.

(в млн. лв.) 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 13756.27 16971.78 16668.11 16543.62 17225.18

Овърнайт депозити 13683.55 16855.72 16563.52 16405.76 17019.13

Срочни депозити 72.72 116.07 104.59 137.86 206.04

   над 1 ден до 1 м. 43.08 64.93 86.39 111.73 24.59

   над 1 до 3 м. 11.60 28.86 2.54 6.93 7.33

   над 3 до 6 м. 8.36 15.88 7.42 3.26 124.48

   над 6 м. до 1 г. 9.32 3.68 8.12 4.96 49.60

   над 1 до 2 г. 0.35 2.64 0.04 0.05 0.00

   над 2 г. 0.00 0.07 0.08 10.93 0.03

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 21661.04 25438.38 25795.62 26327.48 26624.58

Овърнайт депозити 21112.58 24808.26 25226.66 25753.04 26017.15

Срочни депозити 245.06 311.55 254.05 255.62 283.88

   над 1 ден до 1 м. 96.58 113.20 99.04 91.28 94.13

   над 1 до 3 м. 30.58 40.73 34.88 51.44 68.56

   над 3 до 6 м. 36.27 33.36 21.83 22.48 34.39

   над 6 м. до 1 г. 70.31 90.59 71.40 70.23 71.81

   над 1 до 2 г. 6.36 15.68 12.79 8.71 9.79

   над 2 г. 4.97 17.98 14.11 11.48 5.19

Депозити с предизвестие 303.39 318.57 314.91 318.81 323.56

Източник : БНБ

(в млн. EUR) 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 3458.68 3738.03 3877.57 3916.13 3929.15

Овърнайт депозити 3429.95 3679.24 3851.36 3833.69 3858.20

Срочни депозити 28.73 58.79 26.21 82.44 70.96

   над 1 ден до 1 м. 16.28 33.00 3.87 68.59 8.22

   над 1 до 3 м. 1.75 18.17 4.93 10.42 23.10

   над 3 до 6 м. 6.64 0.58 0.49 0.87 16.13

   над 6 м. до 1 г. 3.99 5.97 16.92 2.53 23.41

   над 1 до 2 г. 0.00 1.07 0.00 0.02 0.10

   над 2 г. 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 3730.67 4055.94 4055.54 4227.28 4206.34

Овърнайт депозити 3454.16 3827.11 3855.44 4007.49 3944.79

Срочни депозити 168.37 113.25 84.72 103.68 145.35

   над 1 ден до 1 м. 74.24 37.13 29.23 30.20 42.78

   над 1 до 3 м. 17.41 13.30 16.42 24.17 33.81

   над 3 до 6 м. 22.49 11.65 7.10 6.09 13.20

   над 6 м. до 1 г. 45.17 35.98 21.98 34.00 42.92

   над 1 до 2 г. 4.71 6.88 4.37 5.42 9.57

   над 2 г. 4.35 8.31 5.62 3.80 3.07

Депозити с предизвестие 108.13 115.57 115.37 116.11 116.20

Източник : БНБ

(в млн. USD) 31.3.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

предприятия 829.37 1080.43 1045.14 1112.69 1101.36

Овърнайт депозити 791.45 1074.74 1042.90 1091.58 1085.16

Срочни депозити 37.92 5.70 2.23 21.11 16.19

   над 1 ден до 1 м. 32.30 0.08 0.30 0.11 0.00

   над 1 до 3 м. 0.35 2.61 1.56 0.00 0.06

   над 3 до 6 м. 3.64 0.00 0.22 0.25 0.20

   над 6 м. до 1 г. 1.63 3.01 0.15 17.66 15.93

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 683.20 813.00 791.16 794.48 772.27

Овърнайт депозити 647.38 765.51 762.47 764.69 725.05

Срочни депозити 21.37 32.59 13.68 14.69 31.56

   над 1 ден до 1 м. 8.61 6.82 5.97 5.94 5.82

   над 1 до 3 м. 2.41 2.27 2.24 3.00 9.42

   над 3 до 6 м. 2.24 1.67 0.79 0.96 2.10

   над 6 м. до 1 г. 6.90 19.57 3.27 3.51 9.86

   над 1 до 2 г. 0.52 1.05 0.44 0.37 0.45

   над 2 г. 0.68 1.22 0.96 0.91 3.91

Депозити с предизвестие 14.45 14.90 15.02 15.10 15.66

Източник : БНБ



Банков сектор: Валутни курсове (11)

Източник: БНБ 
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