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Вероятност за осъществяване на основните сценарии
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Източник: КВС

Базовият сценарий все повече се потвърждава от последните събития, свързани с напредъка
на ваксинацията в ЕС и подобряване на стауса на коронавирусната пандемия в България.

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%

Вероятност за юни 10% 80% 10%

Нов сценарий за APC 2020

2021 година



Аргументи в подкрепа на основния сценарий – юни 2021г.

• На основата на последните събития, потвърждаващи този сценарий, вероятността за осъществяване на базовия сценарий е се
оценява на 70%, докато вероятността за песимистичен сценарий е намалена до 20%, отразяващи намаляващите рискове от
пълен колапс и / или постоянни и всеобхватни блокировки, тъй като колективният имунитет ще бъде достигната най-вероятно до
края на лятото. Освен това обществата също са 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 краткосрочните икономически щети, дължащи се на втората пандемична вълна през
четвърто тримесечие на 2020 г. и постепенно възстановяване на икономиката през 2021 г. Икономическите разходи на втората
вълна са значителни през четвърто тримесечие на 2020 г. и през първо тримесечие на 2021 г. (по отношение на под нормалния
или отрицателния растеж), но значително по-малко, отколкото по време на първата вълна на фона на по-добра от очакваното
устойчивост в икономиката и целенасочени мерки за блокиране.

• Успешното въвеждане на ваксинации ще инициира широкообхватно икономическо възстановяване, подкрепено също и с
данъчни стимули, повишаване на доверието на потребителите и производителите и продължаващото възстановяване на Китай и
САЩ. Очаква се обаче това възстановяване да набере скорост главно от втората половина на 2021 г., тъй като разширяването на
мерките за (частично) блокиране продължава да тежи върху икономиката през първата част на годината, позволявайки само
постепенно отваряне на икономиката.

• Тъй като базовият сценарий се потвърждава все повече от най-новите събития, той остава най-вероятният икономически
сценарий напред (с нарастваща вероятност). Оставащият риск обаче не е симетричен. Рисковете остават 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 неуспехи при разгръщане на ваксинацията или ефикасност и забавен
фискален стимул. Допълнителните фискални стимули или силно задържано търсене и по-бързо от очакваното широко отваряне
на икономиката могат потенциално да доведат до по-положителни икономически развития.
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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, както на растежа на БВП, така и на намалението на
безработицата. Инфлацията нараства, като следва тенденцията наа цените на петрола и борсовите стоки на
международните пазари.

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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Преглед на прогнозата за цените на петрола

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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• Фючърсите на суров сорт Brent достигнаха 75,8 щатски долара за барел за първи път от октомври 2018 г. на 23 юни, в
резултат на по-рязкото от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ. Докладът за състоянието на EIA
Petroleum показва, че запасите от суров петрол в САЩ са паднали със 7,614 милиона барела на 18-та юни, седми
пореден период на спад и най-големият от последната седмица на април. Междувременно инвеститорите
продължават да усвояват новините, че OPEC + планира по-нататъшно постепенно увеличаване на добива на петрол от
август. Пазарът на петрол е нараснал с около 50% досега тази година, тъй като инвеститорите са оптимистични за
възстановяването на търсенето на гориво това лято, като ваксинационните програми в Европа и САЩ позволяват на
повече хора да пътуват. Освен това преговорите между световните сили и Иран за възобновяване на ядрената сделка
приключиха без споразумение.

• Очаква се суровият петрол Brent да се търгува на ниво от 73 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)

• Фючърсите на мед се възстановиха до ниво от 4,2 щатски долара за паунд през 4-та седмица на юни, но останаха 

близо до нивата, които не се наблюдаваха повече от 2 месеца, на фона на силен долар и тъй като Китай е готов да 

предприеме мерки за ограничаване на по-нататъшното покачване на цените на суровините. Миналата седмица цените на 

медта спаднаха с 9,2%, най-много от март 2020 г. Китайските власти обявиха плановете си да продадат своите запаси от 

мед, алуминий и цинк на партиди в близко бъдеще, за да осигурят стабилността на доставките и цените на насипните стоки. 

Междувременно данните показват, че износът на мед от Китай се е увеличил за третия месец през май до най-високия от 

март миналата година. Загубите са ограничени от трилиони икономически стимули в подкрепа на възстановяването след 

COVID, включително средства за инфраструктура и за преход към свят без въглерод, което засили търсенето. В същото 

време липсата на инвестиции от големите минни компании и забавянето на производството в разгара на избухването на 

Covid миналата пролет доведоха запасите до нива, невиждани от петнадесет години. Очаква се медта да се търгува при 

4.29 щатски долара / LB до края на 2021 г. Очакваме, очакваме да се търгува при 4.82 през 2022 г. 

• Фюючърсите на стомана в Шанхай паднаха до почти едномесечен минимум под 4800 юана за тон, проследявайки по-

Фючърсите на стомана в Шанхай паднаха до почти едномесечен минимум под 4800 юана за тон, следвайки по-ниските 

цени на желязната руда, след като водеща агенция за икономическо планиране заяви, че ще проучва злонамерените 

спекулации. Освен това постепенно настъпи сезонът извън пика и потреблението спадна значително, докато производството 

остава стабилно. Производството на сурова стомана в Китай нарасна с 13,9% спрямо година по-рано през периода януари-

май, въпреки постоянните обещания  страната да ограничи производството въз основа на въглеродните емисии, 

изхвърлянето на замърсители и потреблението на енергия. Като се има предвид само май, производството е нараснало с 

6,6% на годишна база, намалявайки от 13,4% ръст през април. Пазарът на стомана е подложен на натиск поради усилията 

на Китай да ограничи скокообразните цени на суровините, след като цената на стоманата се повиши до рекордно високо 

ниво от 5975 юана за тон на 11 май. Междувременно Китай започна проверка на стоманодобивни заводи в средата на юни, 

за да провери дали остарелите инсталации са премахнати и дали се прилагат екологични и енергийни стандарти за 

потребление. Очаква се стоманата да се търгува при 5166,29 юана / MT до края на 2021 г. Очакваме, че очакваме да се 

търгува на 5764,51 през 2022 г. 

• Цените на желязната руда с 63,5% съдържание на желязо за доставка в Тиендзин спаднаха до двуседмично дъно от 

210,5 долара за тон, след като водещата китайска агенция за икономическо планиране заяви, че ще разследва злонамерени 

спекулации на пазара на желязна руда и ще накаже строго неправомерни действия. Извън пиковия сезон за стоманени 

продукти и контрол на капацитета в мелниците също отслабна търсенето на стоманени съставки.По-рано през месеца 

китайските власти се ангажират да освободят държавни запаси от индустриални метали, за да се справят с опасенията 

относно недостига и високите цени. През май цените на желязната руда се повишиха до рекордно високите 229 щатски 

долара, подсилени от силното търсене от стоманодобивната промишленост и прекъсванията на доставките в Австралия и 

Бразилия, но оттогава спаднаха след китайските мерки за ограничаване на бързия скок на цените а капацитета в мелниците 

също отслабна търсенето на стоманени съставки. 7



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)
• Чикагските фючърси на пшеница се търгуваха около $ 6,5 на бушел, след като достигнаха най-ниската си стойност от 13 април под $ 6,4 на

17 юни, на фона на опасенията за свръхпредлагане поради перспективата за нарастване на производството в района на Черно море.
Износът на пшеница от Русия, Украйна и Казахстан се увеличава с 5% през пазарния сезон 2021/22. На други места последният доклад на
USDA показва, че крайните запаси от пшеница в САЩ през юни са по-ниски от очакваното. Цените на пшеницата достигнаха над
осемгодишния връх от 7,8 щатски долара на бушел на 7 май, подкрепен от търсенето от животновъдната индустрия в Китай. Очаква се
пшеницата да се търгува при 695,89 щатски долара / BU до края на 2021 г. Очакваме напред, очакваме да се търгува на 805,57 през 2022
година.

• Чикагските фючърси на соя се търгуваха около 14 щатски долара за бушел, след като достигнаха най-ниската си стойност

от 25 януари на ниво 13,2 долара на 17 юни, обременени от евентуален ход на САЩ за намаляване на производството на

биодизел, текущите опасения за времето и притесненията за свръхпредлагането. Докладът за предлагането / търсенето и

световното производство на USDA показва, че крайните запаси от соя са по-високи от очакваното през юни, което предполага,

че търсенето на реколтата отслабва. Освен това производството на соя в Бразилия и Аржентина е над средните оценки.

Поставянето на дъно под цените беше новина, че Китай е купил най-голямата покупка на соя в САЩ от 4-1 / 2 месеца миналия

петък. Очаква се соята да се търгува при 1449,33 USD / BU до края на 2021 г. и на 1621,87 през 2022 г.времето и

питесненията за свръхпредлагането. Докладът за предлагането / търсенето и световното производство на USDA

показа, че крайните запаси от соя са по-високи от очакваното през юни, което предполага, че търсенето на реколтата

Цената на овеса е намаляла с 4,25 USd / BU или 1,18% от началото на 2021 г. Очаква се овесът да се търгува на 388,69

USd / BU до края на 2021 г. и на 450,59 през 2022 г. 1449,3

• Фючърсите за царевица в Чикаго се търгуваха около 6,4 щатски долара на бушел, според прогнозите за по-хладно време в Средния Запад

в САЩ и прогнозата за производството на царевица в Аржентина беше увеличена до 48 милиона тона от предишните 46 милиона тона.

Фючърсите за царевица в Чикаго се търгуваха около 6,4 щатски долара на бушел, според прогнозите за по-хладно време в Средния Запад в

САЩ и тъй като прогнозата за производството на царевица в Аржентина беше увеличена до 48 милиона тона от предишните 46 милиона

тона. Докладът за световните оценки на предлагането и търсенето в селското стопанство (WASDE) през юни показва, че износът на царевица

в САЩ за сезон 2020-21 е увеличен с 1,9 милиона тона до рекордните 72,39 милиона тона на фона на огромен скок в търсенето от Китай.

Като цяло световното производство на царевица за сезон 2020-21 е намалено с 3,4 милиона тона в сравнение с миналия месец до 1125

милиона тона, което отразява понижаването на бразилската култура. Световната продукция на царевица през 2021-22 се очаква да се

увеличи с 5,7% на годишна база до малко под 1190 милиона тона. Очаква се царевицата да се търгува на 690,64 щатски долара / BU до

края на 2021 г. и на 802,26 щатски долара на бушел през 2022 година.
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Преглед на прогнозата за цените на селскотопанските продукти (2)

Пшеница Соя

Овес                                                                              Царевица
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Oсновен сценарий: Влияние на цените на селскотопанските продукти на международните 
пазари върху българския пазар

• Цените по основните договори за зърно на световните фондови пазари продължават да намааляват, с
много редки изключениюЦената на пшеницата в САЩ намаля с още 8 долара до 284 долара за тон, но
тази във Франция нарасна с 3 долара до 246 долара за тон.

• Цените на пшеницата, както в Украйна, така и в Русия поддържат нива от 270 USD / т.

• Цената на царевицата в САЩ също има непрекъснат спад от 13 USD до 304 USD / тон, в Украйна е на
минус 4 USD до 281 USD / тон.

• Във Франция цената на ечемика има нестабилно движение - плюс 5 евро до 233 евро / тон, а в Украйна
едва се движи с минус 1 долар до 244 USD / тон.

• Цената на рапицата в Европейския съюз / Euronext / претърпя известни колебания през последните десет
дни и след сериозен скок преди няколко дни сега също следва низходяща крива с минус 4,75 евро до 528
евро / т.

• Цената на нерафинираното слънчогледово олио на Ротердамската фондова борса следва общата
тенденция с понижение от 10 USD и цена от 1610 USD / t, а рафинираната захар също намалява с минус
2,10 USD до 453,40 USD / t. на Лондонската фондова борса.

• В подкръг "Зърно" на Софийската стокова борса АД котировките са статични: за хлебната пшеница
цените са 380 лв. за тон продажби, за царевицата търсенето е 390 лв. / Т, продавачите остават с цени
на ниво 400-410 лв. / T. , а за маслодайния слънчоглед купувачите останаха на цена от 1100 лева, а
продавачите - на 1150 лв. / т. Всички цени са без ДДС.
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Преглед на глобалната прогноза 

По-слабoто представяне за първо тримесечие на 2021 г. в еврозоната, заедно с очаквания за 
ускоряване на растежа през второто полугодие на 2021 г., води до очаквания за по-висок растеж 
през 2021 г.  

12Източник: 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 -6.7 4.1 (3.9) 4.4 2.2 1.5 1.8 1.3 0.3 1.7 (1.4) 1.4 1.5

САЩ 2.4 2.9 2.3 -3.5 6.5 4 2.2 2.1 2.4 1.8 1.1 3.2 (2.8) 2.3 (2.1) 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 1.4 (2.2) 2.5 2.2 (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 

11.06.2021

Лихвен процент на Федералния резерв 

(среден целеви диапазон)

Доходност по 10-годишните облигации 1.58 1.45 1.6 (1.9) 1.9 (2.15) 2.15 2.50 (2.25) 2.6 (2.4)

Еврозона Лихвен процент по депозитите на ЕЦБ -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4

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

Германия Доходност по 10-годишните облигации -0.23 -0.24 0.15 (-0.15)
0.15 (-

0.15)
0.2 (0) 0.40 (0.25) (0.6) 0.5

1.21 1.217 1.20 (1.17) 1.23 (1.17) 1.26 (1.19) 1.32 (1.27) 1.35 (1.3)
Валутен курс USD/EUR

2023

САЩ 0.125 0.125 0.125 0.125
0.525 

(0.125)

Напреднали държави 
Показатели 2020 2021 2022

0.1250.125



Статус на заболелите от COVID-19 в България
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• Бългapия вeчe e в зeлeнaтa зoнa нa ĸapтaтa нa Eвpoпeйcĸия cъюз, ĸoятo

oтpaзявa cъcтoяниeтo нa пaндeмиятa нa ĸoнтинeнтa. Πpoмянaтa ce

дължи нa xopaтa, ĸoитo вeчe ca ce вaĸcиниpaли и cъздaвaт бapиepa пpeд

paзпpocтpaнeниeтo нa виpyca, нo и нa paбoтaтa нa мeдицитe.

• Cпopeд Министерство на здравеопазването oпacнocттa вce oщe нe e

oтминaлa нaпълнo, a eдинcтвeният нaчин зa нaмaлявaнe нa pиcĸa e

мacoвaтa вaĸcинaция. Очаква се през лeтнитe мeceци и дa се постигне

масова ваксинация, след което да ce въpнeм ĸъм нopмaлния нaчин нa

paбoтa. Влизaнeтo нa България взeлeнaтa зoнa щe я нaпpaви пo-

пpивлeĸaтeлнa зa чyждecтpaнни тypиcти.

• Считано от 16 юни 2021 г. Министество на здравеопазването издаде

заповед, съгласно която за работните колективи под 7 души може да се

допусне изключение за носене на защитна маска. Това ще става по

преценка на работодателите, органите за назначаване и физическите и

юридическите лица – собственици или управители на обекти с

обществено предназначение , търговски и други обекти, предоставящи

услуги на гражданите. Условието е всички лица да са ваксинирани срещу

КОЖО+ИД -19 и/или да са преболедували коронавирусната инфекция.

• Според Световната здравна организация (СЗО) България е регистрирала

420859 случаи на коронавирус от началото на епидемията. Освен това

България съобщава за 17980 смъртни случая от коронавирус. България

регистрира 392772 коронавирус, възстановен от началото на

епидемията. Броят на дозите за ваксинация срещу COVID-19, прилагани

в България, се е увеличил до 1637956 към 19 юни 2021 г. По този начин

броят на ваксинираните дози срещу COVID-19 на 100 души в България се

е увеличил до 24 на сто към 19 юни 2021 г.



България – Прогноза за периода 2021 - 2023 година
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България 

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

Ръст на БВП (%) 3.4 -4.2 4.8 4 3 3.4 -4.2 4.6 4 3 3.4 -4.2 2 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 е за 4,6% ръст на БВП през 2021 г., 4% за 2022 г. и 3% за 2023 г. Очаква се вътрешното търсене да допринесе за икономическия

растеж. Постепенното облекчаване на ограничителните мерки ще насърчи потребителското търсене през втората половина на 2021 г., а

положителното развитие на пазара на труда ще подпомогне потреблението през 2022 г. Ключов фактор за нарастването на инвестициите ще

бъде успешното прилагане на Националния план за възстановяване и устойчивост.

• В края на първо тримесечие нивото на хармонизирана безработица е 5,1% (4,7% в края на април). Очаква се равнището на безработица да

падне до 5% през 2021 г. и да спадне до 4,8% през 2022 г. и до 4,6% през 2023 г. Ситуацията на пазара на труда се оценява като стабилна в

резултат на прилагането на мерки за задържане на заетостта (т.нар. 60 / 40 мярка) и очаква показателите на пазара на труда да се подобрят

допълнително. Коефициентът на заетост в България е намалял до 51,40% през първото тримесечие на 2021 г. от 52,90% през четвърто

тримесечие на 2020 г. Демографските данни на България могат да възпрепятстват потенциалния растеж в средносрочен план, тъй като

работната сила продължава да намалява поради застаряването и известната емиграция. На този етап не вярваме, че завръщането на

българските работници след пандемията може значително да промени тази тенденция.

• Средногодишната инфлация за периода юни 2020 - май 2021 г. спрямо периода юни 2019 - май 2020 г. е 0.9%. Средногодишната инфлация се

очаква да бъде 2,1% в края на 2021 г. Ускорението на инфлацията спрямо декември 2020 г. ще се определя главно от значителното увеличение

на цените на енергията и храните в съответствие с предположението за възходяща динамика на международните цени. Специфично за

България е въвеждането на по-високи цени за електричество, газ и отопление от 1 юли 2021 г. Електроенергията ще поскъпне средно с 3% в

цялата страна. Природният газ ще достигне най-високата си цена през последните две години, а отоплението в София ще нарасне с повече от

14%. Очакваме общата инфлация да се ускори до 2,3% до края на 2022 г. и да достигне 2% до края на 2023 г., което отразява главно

предположения за динамиката на международните цени на суровините. Базовата инфлация се очаква да следва ускоряваща се тенденция в

периода 2021-2023 г. в съответствие с прогнозираното увеличение на частното потребление и единичните разходи за труд..Рисковете пред

прогнозата са балансирани.

• Важно е да се отбележи, че членството на България в ЕС и присъединяването към еврозоната имат консенсус в целия политически спектър. Ето

защо ние вярваме, че настоящата политическа ситуация няма да попречи на напредъка в присъединяването към еврозоната и може само

временно да забави усвояването на някои европейски фондове от новосъздадени програми. Като цяло вярваме, че членството в ЕС предоставя

важна политическа котва за България. Вярваме, че някои институции на ЕС биха могли да продължат да подчертават необходимостта от

структурни реформи по отношение на специфични недостатъци около върховенството на закона в страната, особено след като подобни оценки

вероятно ще бъдат свързани с усвояването на средства от ЕС в бъдеще.
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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. Инфлацията следва допусканията за динамиката на цените на петрола и на борсовите
стоки.

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 4.4 n.a 

БНБ 3.4 -4 3.8 3.9 3.2

МФ 3.4 -3 2.5 3 3.2

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 2 n.a

БНБ 2.5 0.3 3 2.7 1.3

МФ 2.5 1.4 2.1 2.6 2.5



•
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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 6,7% и на крайното потребление с 2.1%. Така ръстът се

ускорява спрямо предходния тримесечен период, когато повишението бе 2,1%.

• 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 май 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 12.4 пункта до 26.9 индексни пунка спрямо април 
в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, 
строителство, търговия на дребно и услуги. 
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 април 2021 г. краткосрочните показатели отчитат зна1ително подобрение на годишна база, и преминават силно в
положителната територия. Сектор „Туризъм“ е засегнат силно като отчита спад от 26.9% за януари-април 2021 г. на
годишна база.
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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 април 2021 г. равнището на хармонизираната безработица в България е 4,7% и отчита 
спад с 0,4 пункта в сравнение с март 2021 г., докато на годишна база намалението е с1,2 пункта. 

Според Агенцията по заетостта през май 2021 г. процентът на регистрирана безработица е 5.7% и намалява  с 0,4 
пункта спрямо края на април 2021 г. но е по- нисък  с 3.3 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 (6)

През март 2021 г. търговското салдо на България е отрицателно в размер на 447,5 млн. евро. Единствено
със страните от ЕС България има положително търговско салдо от 171.5 млн. евро. Търговското салдо е
отрицателно със страните извън ЕС (-649,1 млн. евро), със страните от Балканите (-18,0 млн. евро) и със
страните от Азия (-359,3 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 май 2021 г. да бъде отрицателно в размер на 173 млн. лв. (-0,1 % от прогнозния БВП).

• Размерът на фискалния резерв към 30.04.2021 г. е 8.8 млрд. лв., в т.ч. 7,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в
БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други.

• Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на април 2021 г. възлиза на 29 179 млн. лева, като бележи
увеличение с около 33,3 млн. лв. в сравнение с края на март 2021 г. Вътрешните задължения са 6 272,5 млн. лева, а
външните 22 902,4 млн. лева и заема 23,4% от БВП.



България: Основни макроикономически показатели  (7) 

Показатели на Паричния съвет 
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БЪЛГАРИЯ: БАНКОВ СЕКТОР



Банков сектор: Парични агрегати (1)

Източник: БНБ 
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• През май 2021 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 12.7% и възлизат на 118.192 млрд. лв. (93.8% от БВП).
Депозитите на неправителствения сектор са 96.371 млрд. лв. (76.5% от БВП), като годишното им увеличение е 11.7%. Депозитите на
Нефинансови предприятия са 29.331 млрд. лв. (23.3% от БВП) в края на май 2021 г. и нарастват с 12.5% на годишна база. Депозитите на
финансовите предприятия нарастват с 6.9% на годишна база през май 2021 година и в края на месеца достигат 3.574 млрд. лв. (2.8% от БВП).
Депозитите на Домакинства и НТООД са 63.466 млрд. лв. (50.3% от БВП) в края на май 2021 г. и се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на
2020 г.

• През май 2021 г. Вътрешният кредит, възлиза на 72.221 млрд. лв. и нараства спрямо май 2020 г. с 11.1%. Кредитите за неправителствения
сектор са 67.067 млрд. лв. (53.2% от БВП) и се се увеличават на годишна база с 6.4%. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.1%
на годишна база през май 2021 г. и в края на месеца достигат 35.798 млрд. лв. (28.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 26.694
млрд. лв. (21.2% от БВП) в края на май 2021 г. и се увеличават с 9.7% на годишна база. В края на май 2021 г. жилищните кредити са 12.697
млрд. лв. и нарастват на годишна база с 13.4%. Потребителските кредити възлизат на 12.444 млрд. лв. и се увеличават с 8.7% спрямо май 2020
г. На годишна база другите кредити намаляват с 16.8% като достигат 388 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се
понижават с 3.6% на годишна база през май 2021 ги в края на месеца са 374.6 млн. лв. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са
4.575 млрд. лв. (3.6% от БВП) в края на май 2021г.. и се увеличават с 6%.

• Относителеният дял на лошите и преструктурирани кредити на банковата система задържат нивото си на 7.8% през май 2021 г. и намалява
спрямо отчетените 8.8% за май 2020 г.



Банков сектор: Лихвени проценти по новите кредити (2)

BGN EUR USD

Източник: БНБ 

29

• През май 2021 г. лихвените проценти по нови кредити за предприятия намаляват спрямо предходния месец в лева, евро и в щатски
долари.

• През май 2021 г. лихвените проценти по новите кредити за домакинствата нарастват спрямо предходния месец в левове, намаляват
евро. В щатски долари няма предоставени нови кредити.

% 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 2.92 2.87 2.75 2.54 2.65 2.58

   кредити до 1 година 3.08 3.19 2.94 2.57 2.64 3.02

   кредити над 1 до 5 год. 3.07 2.98 2.86 2.73 3.01 2.80

   кредити над 5 години 2.75 2.60 2.58 2.37 2.45 2.22

домакинства 6.01 6.00 5.76 5.56 5.43 5.63

   кредити до 1 година 23.80 24.87 26.03 25.91 24.75 25.40

     - потребителски 24.22 25.34 26.55 26.37 26.20 25.54

     - жилищни 0.00 4.02 0.00 0.00 3.65 0.00

     - други 4.70 4.34 4.34 3.99 2.92 3.65

   кредити над 1 до 5 год. 9.86 11.32 10.25 11.95 10.56 10.52

     - потребителски 10.83 12.19 10.72 12.82 11.15 11.03

     - жилищни 3.26 2.99 3.07 2.82 2.61 2.83

     - други 2.48 3.07 5.36 3.20 3.17 3.32

   кредити над 5 години 4.17 4.25 4.21 4.00 3.99 4.07

     - потребителски 5.66 5.67 5.49 5.39 5.42 5.43

     - жилищни над 5 до 10 г. 2.87 3.02 2.93 2.85 2.88 3.03

     - жилищни над 10 г. 2.85 2.81 2.79 2.74 2.74 2.73

     - други 3.51 4.73 4.12 3.36 3.10 3.20

Източник : БНБ

% 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 2.28 2.76 2.06 2.17 3.04 2.50

   кредити до 1 година 1.19 0.26 0.52 0.95 1.56 1.95

   кредити над 1 до 5 год. 3.39 3.25 2.29 2.63 3.12 2.68

   кредити над 5 години 2.38 2.85 2.28 2.17 3.18 2.59

домакинства 3.50 3.67 3.39 3.31 3.23 3.05

   кредити до 1 година 0.00 3.82 0.00 0.00 3.93 4.66

     - потребителски 0.00 3.82 0.00 0.00 5.24 4.42

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 4.85

   кредити над 1 до 5 год. 4.77 2.94 3.70 4.23 3.64 2.87

     - потребителски 3.17 3.48 3.87 4.82 3.63 3.68

     - жилищни 5.15 3.82 3.95 2.91 2.80 2.94

     - други 4.07 1.81 2.44 0.00 5.12 2.84

   кредити над 5 години 3.41 3.70 3.35 3.29 3.20 3.16

     - потребителски 3.19 3.26 3.07 3.35 3.26 3.42

     - жилищни над 5 до 10 г. 2.71 3.44 3.11 3.07 2.84 3.64

     - жилищни над 10 г. 3.73 3.76 3.54 3.34 3.26 3.25

     - други 4.17 5.31 6.43 2.78 2.18 1.86

Източник : БНБ

% 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 3.13 3.65 2.88 3.99 4.06 2.19

   кредити до 1 година 2.85 0.00 0.00 1.60 1.78 2.02

   кредити над 1 до 5 год. 3.28 2.36 0.00 5.03 2.18 1.66

   кредити над 5 години 3.20 5.25 2.88 1.58 5.11 4.65

домакинства 4.00 6.17 0.00 0.00 7.02 0.00

   кредити до 1 година 7.02 0.00 0.00 0.00 7.02 0.00

     - потребителски 7.02 0.00 0.00 0.00 7.02 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 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 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 5 години 3.14 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 3.14 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 0.00

     - жилищни над 10 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Източник : БНБ



Банков сектор: Лихвени проценти по Депозити Нов бизнес (3)

EUR USD

Източник: БНБ 
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BGN

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

• През май 2021 г. лихвените проценти по депозитите на домакинствата намаляват спрямо предходния месец в левове, задържат нивото си в
евро и в щатски долари.

% 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00

Овърнайт депозити 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00

Срочни депозити -0.07 -0.11 -0.06 0.01 -0.05 -0.27

   над 1 ден до 1 м. -0.10 -0.15 -0.12 0.01 -0.18 -0.35

   над 1 до 3 м. 0.00 0.00 0.04 0.02 0.01 0.10

   над 3 до 6 м. 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01

   над 6 м. до 1 г. 0.19 0.15 0.13 0.01 0.07 0.08

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01

Овърнайт депозити 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00

Срочни депозити 0.11 0.13 0.12 0.07 0.07 0.09

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

   над 1 до 3 м. 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

   над 3 до 6 м. 0.06 0.09 0.09 0.04 0.06 0.08

   над 6 м. до 1 г. 0.20 0.24 0.18 0.14 0.17 0.19

   над 1 до 2 г. 0.49 0.28 0.28 0.18 0.23 0.22

   над 2 г. 0.55 0.63 1.03 0.99 0.69 0.75

Депозити с предизвестие 0.33 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25

Източник : БНБ

% 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Овърнайт депозити -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

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

   над 1 до 3 м. 0.05 -0.32 0.00 0.01 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 0.01 0.09 0.01 0.00 0.00 0.01

   над 6 м. до 1 г. 0.05 0.10 0.17 0.00 0.03 0.00

   над 1 до 2 г. 0.03 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.26

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Овърнайт депозити 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.09 0.12 0.09 0.06 0.06 0.09

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

   над 1 до 3 м. 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00

   над 3 до 6 м. 0.06 0.09 0.06 0.04 0.05 0.06

   над 6 м. до 1 г. 0.17 0.20 0.13 0.09 0.12 0.20

   над 1 до 2 г. 0.37 0.23 0.20 0.16 0.25 0.24

   над 2 г. 0.67 0.60 0.78 0.92 0.13 0.67

Депозити с предизвестие 0.60 0.55 0.54 0.54 0.53 0.51

% 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01

Овърнайт депозити 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01

Срочни депозити 0.53 0.08 0.16 0.17 0.19 0.20

   над 1 ден до 1 м. 0.47 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00

   над 1 до 3 м. 0.79 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 0.13 0.00 0.15 0.15 0.02 0.20

   над 6 м. до 1 г. 0.90 0.20 0.10 0.17 0.20 0.18

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Овърнайт депозити 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.15 0.11 0.09 0.05 0.07 0.10

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

   над 1 до 3 м. 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 0.08 0.11 0.08 0.06 0.05 0.13

   над 6 м. до 1 г. 0.31 0.21 0.12 0.07 0.13 0.15

   над 1 до 2 г. 0.37 0.17 0.35 0.22 0.15 0.39

   над 2 г. 1.07 0.49 0.60 0.10 0.70 0.79

Депозити с предизвестие 0.53 0.38 0.38 0.36 0.36 0.34

Източник : БНБ



Банков сектор: Динамика на обемите по новите кредити (4)

BGN EUR USD

Източник: БНБ 
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• През май 2021 г. Новите обеми на кредити за предприятия намаляват спрямо предходния месец в левове и в евро. Нараства т в щатски
долари.

• През май 2021 г. Новите обеми на кредитите за домакинствата намаляват спрямо предходния месец в левове и се увеличават в евро.

(в млн. лв.) 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 594.40 561.14 608.38 664.42 781.24 568.66

   кредити до 1 година 112.78 119.79 188.36 105.95 115.82 81.50

   кредити над 1 до 5 год. 203.84 220.95 132.74 253.28 242.01 240.52

   кредити над 5 години 277.78 220.39 287.29 305.19 423.41 246.64

домакинства 472.37 724.44 803.82 945.11 1023.83 891.10

   кредити до 1 година 14.96 16.07 15.18 15.95 17.75 17.90

     - потребителски 14.63 15.72 14.82 15.62 16.64 17.79

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

     - други 0.32 0.36 0.36 0.33 1.10 0.12

   кредити над 1 до 5 год. 101.34 132.53 151.32 141.19 167.53 155.39

     - потребителски 89.42 119.91 138.68 128.54 155.34 145.32

     - жилищни 2.13 2.04 1.43 1.57 2.76 1.35

     - други 9.80 10.58 11.21 11.07 9.43 8.72

   кредити над 5 години 356.08 575.84 637.32 787.98 838.56 717.81

     - потребителски 166.76 285.80 333.14 371.88 389.19 354.10

     - жилищни над 5 до 10 г. 15.03 15.03 15.46 19.33 21.61 19.43

     - жилищни над 10 г. 171.62 270.23 285.02 390.68 421.37 338.99

     - други 2.67 4.77 3.70 6.08 6.39 5.30

Източник : БНБ

(в млн. EUR) 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 240.71 337.42 161.10 428.17 395.36 183.99

   кредити до 1 година 46.98 15.88 20.20 20.22 31.86 30.09

   кредити над 1 до 5 год. 31.18 25.28 43.64 50.01 48.04 43.35

   кредити над 5 години 162.55 296.27 97.27 357.94 315.45 110.55

домакинства 6.48 9.82 11.15 10.75 12.18 16.47

   кредити до 1 година 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.03

     - потребителски 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02

   кредити над 1 до 5 год. 0.45 0.35 1.19 0.27 0.73 6.64

     - потребителски 0.07 0.19 0.24 0.18 0.59 0.26

     - жилищни 0.35 0.04 0.76 0.08 0.08 0.01

     - други 0.02 0.12 0.19 0.00 0.06 6.37

   кредити над 5 години 6.03 9.46 9.96 10.48 11.39 9.80

     - потребителски 1.25 1.66 3.31 2.39 2.15 1.75

     - жилищни над 5 до 10 г. 1.31 0.38 1.10 1.28 0.87 0.19

     - жилищни над 10 г. 3.39 7.17 5.49 6.53 8.10 6.95

     - други 0.09 0.26 0.06 0.27 0.26 0.91

Източник : БНБ

(в млн. USD) 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 1.78 9.04 0.04 3.52 6.43 20.75

   кредити до 1 година 0.45 0.00 0.00 0.46 0.32 16.80

   кредити над 1 до 5 год. 0.57 5.00 0.00 2.45 1.93 2.25

   кредити над 5 години 0.76 4.05 0.04 0.61 4.18 1.69

домакинства 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити до 1 година 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 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 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - жилищни 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   кредити над 5 години 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 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 0.00

     - жилищни над 10 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Източник : БНБ



Банков сектор: Динамика на обемите на депозити нов бизнес (5)

BGN EUR USD

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

• През май 2021 г. обемите на новите бизнес депозити на домакинствата намаляват спрямо предходния месец в левове и в щатски долари.
Нарастват в евро.

(в млн. лв.) 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 13831.50 16668.11 16543.62 16611.81 17276.76 16349.27

Овърнайт депозити 13698.60 16563.52 16405.76 16405.76 17019.13 16237.58

Срочни депозити 132.90 104.59 137.86 206.04 257.62 111.70

   над 1 ден до 1 м. 115.21 86.39 111.73 24.59 85.18 91.15

   над 1 до 3 м. 2.57 2.54 6.93 7.33 3.63 3.62

   над 3 до 6 м. 2.49 7.42 3.26 124.48 121.63 4.77

   над 6 м. до 1 г. 9.63 8.12 4.96 49.60 27.16 12.01

   над 1 до 2 г. 3.00 0.04 0.05 0.00 20.03 0.00

   над 2 г. 0.00 0.08 10.93 0.03 0.00 0.14

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 22326.09 25795.62 26327.48 26624.58 27445.19 27421.69

Овърнайт депозити 21776.42 25226.66 25753.04 26017.15 26886.35 26895.82

Срочни депозити 239.25 254.05 255.62 283.88 231.75 203.77

   над 1 ден до 1 м. 90.20 99.04 91.28 94.13 87.89 69.84

   над 1 до 3 м. 27.58 34.88 51.44 68.56 57.39 53.32

   над 3 до 6 м. 35.52 21.83 22.48 34.39 20.93 17.14

   над 6 м. до 1 г. 72.10 71.40 70.23 71.81 51.45 50.69

   над 1 до 2 г. 7.18 12.79 8.71 9.79 8.82 7.16

   над 2 г. 6.68 14.11 11.48 5.19 5.28 5.63

Депозити с предизвестие 310.42 314.91 318.81 323.56 327.08 322.09

Източник : БНБ

(в млн. EUR) 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 3601.00 3877.57 3916.13 3904.65 3898.02 3682.55

Овърнайт депозити 3574.64 3851.36 3833.69 3833.69 3858.20 3661.93

Срочни депозити 26.36 26.21 82.44 70.96 39.82 20.62

   над 1 ден до 1 м. 10.82 3.87 68.59 8.22 9.63 6.82

   над 1 до 3 м. 7.88 4.93 10.42 23.10 0.80 7.41

   над 3 до 6 м. 1.22 0.49 0.87 16.13 1.83 0.13

   над 6 м. до 1 г. 6.44 16.92 2.53 23.41 24.53 6.08

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.02 0.10 3.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.17

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 3751.38 4055.54 4227.28 4206.34 4113.88 4149.86

Овърнайт депозити 3541.25 3855.44 4007.49 3944.79 3891.59 3958.59

Срочни депозити 100.47 84.72 103.68 145.35 104.04 72.05

   над 1 ден до 1 м. 41.17 29.23 30.20 42.78 30.55 22.35

   над 1 до 3 м. 9.79 16.42 24.17 33.81 23.47 19.16

   над 3 до 6 м. 13.74 7.10 6.09 13.20 7.62 7.64

   над 6 м. до 1 г. 29.38 21.98 34.00 42.92 29.72 17.71

   над 1 до 2 г. 3.58 4.37 5.42 9.57 3.33 3.22

   над 2 г. 2.81 5.62 3.80 3.07 9.35 1.97

Депозити с предизвестие 109.66 115.37 116.11 116.20 118.26 119.22

Източник : БНБ

(в млн. USD) 31.5.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21 30.4.21 31.5.21

предприятия 877.67 1045.14 1112.69 1072.11 1131.05 1081.39

Овърнайт депозити 853.94 1042.90 1091.58 1055.92 1122.56 1077.20

Срочни депозити 23.73 2.23 21.11 16.19 8.49 4.19

   над 1 ден до 1 м. 12.50 0.30 0.11 0.00 0.18 0.00

   над 1 до 3 м. 7.60 1.56 0.00 0.06 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 3.36 0.22 0.25 0.20 0.03 3.81

   над 6 м. до 1 г. 0.27 0.15 17.66 15.93 8.27 0.38

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 705.96 791.16 794.48 772.27 748.04 765.68

Овърнайт депозити 677.71 762.47 764.69 725.05 717.99 734.91

Срочни депозити 13.98 13.68 14.69 31.56 14.43 14.68

   над 1 ден до 1 м. 5.69 5.97 5.94 5.82 5.89 3.65

   над 1 до 3 м. 1.46 2.24 3.00 9.42 3.27 3.72

   над 3 до 6 м. 1.65 0.79 0.96 2.10 1.14 0.74

   над 6 м. до 1 г. 3.60 3.27 3.51 9.86 3.26 5.85

   над 1 до 2 г. 1.34 0.44 0.37 0.45 0.30 0.25

   над 2 г. 0.23 0.96 0.91 3.91 0.57 0.46

Депозити с предизвестие 14.27 15.02 15.10 15.66 15.61 16.09

Източник : БНБ



Банков сектор: Валутни курсове (6)

Източник: БНБ 
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За контакти:
Петя Цекова, Главен икономист 

e-mail: Petia.Tzekova@ubb.bg, tel.:+359 2 811 2980
Петър Игнатиев, Главен анализатор

e-mail: Petar.Ignatiev@ubb.bg, tel.: +359 2811 2982

Благодарим за вниманието!

Отказ от права: Тoзи документ е само за информация. Aнализираната цифрова информация е осигурена от надеждни, институционални източници
като KBC, НСИ, МФ, БНБ, ОИСР, ЕЦБ, ЕК, ЕБВР, МВФ, СБ, EMIS Internet Securities-Bulgaria, CEIC Internet Securities-Bulgaria, EMD Holdings LLC. Обединена
Българска Банка (ОББ) приема официално прецизността и пълнотата на изготвените от тях данни. Нито степента, в която хипотезите, рисковете и
прогнозите в този материал отразяват пазарните очаквания, нито техните реални шансове могат да бъдат гарантирани. Прогнозите са индикативни.
Данните в тази публикация са от общ характер и е само за информационни цели. Тази публикация не следва да се използва като препоръка или
предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти и ценни книжа и не представлява предложение или проспект по
смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти или други сходни регулаторни актове,
включително чуждестранни. ОББ и КВС не носят отговорност за точността и пълнотата на тази информация. Повече информация по темите можете да
получите при допълнително поискване.
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