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Вероятност за осъществяване на основните сценарии
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Източник: КВС

Основният 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%

Вероятност за юли 10% 80% 10%

Вероятност за август 10% 80% 10%

Нов сценарий за APC 2020

2021 година



Аргументи в подкрепа на основния сценарий – август 2021г.

• Въпреки че разпространението на делта варианта продължава в световен мащаб, ситуацията в ЕС и България е без значителни
отклонения. Въпреки че са въведени по - малко нови ограничения спрямо миналата зима, растежът на новите инфекции
изглежда се е стабилизирал. За първи път делът на напълно ваксинираните хора в ЕС надвишава САЩ, като доста голям брой
веднъж ваксинирани хора все още предстои да получат крайната доза. Опитът показва, че докато пълният колективен имунитет
може да бъде труден за достигане, достатъчно високото покритие на ваксините трябва да ограничи нарастването на инфекциите,
както и достатъчно сериозните случаи, дори ако ограниченията бъдат облекчени. Основните рискове се крият в сезонността, тъй
като времето започва да се захлажда и училищата и университетите отварят вратите си.

• На основата на последните събития, потвърждаващи този сценарий, вероятността за осъществяване на базовия сценарий е се
оценява на 80%, докато вероятността за песимистичен сценарий е намалена до 10%, 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. През второ тримесечие на 2021 г. бе отчетен значителен положителен растеж на икономиката, както в страните
от ЕС, така и в България, което е добра база за очакванията ни докрая на годината.

• Засилено въвеждане на ваксинации в условията на започваща 4-та вълна на коронавивруса ще допринеса за по-стабилно
икономическо възстановяване, подкрепено също и с данъчни стимули, повишаване на доверието на потребителите и
производителите и продължаващото възстановяване на ЕС, 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 продължават да тежи
върху икономиката през втората част на годината, позволявайки само постепенно възсатновяване на иконмомиката.

• 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 второ тримесечие 2021 г. напредналите икономики се представиха по-добре спрямо пазарните очаквания, тъй като
фискалната подкрепа оказа силно влияние на растежа на БВП. Инфлацията нараства, като следва тенденцията на цените
на петрола и борсовите стоки на международните пазари. Пазарът на труда продължава да показва признаци на
възстановяване, подкрепено от по-широко икономическо възстановяване, на фона на бързите темпове на ваксинация и
продължаващата държавна подкрепа.

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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Преглед на прогнозата за цените на петрола

• SCENARIO

• PESSIMISTIC
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Фючърсите на суров петрол Brent се повишиха над 69 долара за барелсе повишиха на 24 август 2021 г. като спечелиха за

втора поредна сесия и се опитаха да се възстановят от спада от 7,7%, което беше най -слабото представяне от февруари

2018 г., с пълното одобрение на FDA от САЩ за Pfizer/BioNTech COVID -19 ваксина, което похрани надеждите за по -голямо

търсене на гориво след потенциално повишаване на броя на ваксинациите срещу коронавирус в САЩ. Рисковият апетит

беше повишен и от новините , че на дневна база няма нови случаи на вируси в Китай и че ежедневните нови индийски

инфекции в Индия достигнаха най -ниското си ниво от 160 дни. Междувременно обемът на индийските рафинерии през

юли скочи до най -високата си стойност за последните три месеца, тъй като търсенето на гориво се възстанови. 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)

• Медните фючърси се повишиха до 4,2 долара за паунд през последната седмица на август, като се отклониха от над 4-

месечните дъна от 4 долара за паунд в началото на месеца, но останаха под рекорда от 4,9 долара за паунд, отчетен през май.

Въпреки че движението на долара беше спряно и Китай не отчете нови случаи на COVID-19 за първи път от юли, притесненията от

забавянето на търсенето и икономическата активност на фона на бързото разпространение на варианта на коронавирусната

делта продължават. Междувременно профсъюзът на работниците в медната мина Ескондида в Чили обяви, че е постигнал

споразумение с BHP за избягване на промишлени действия, като компанията дава бонус на своите работници. Очаква се медта

да търгува при 4.48 щатски долара / LB до края на 2021 г. на 5USD / LB през 2022 г.

• Фючърсите на стомана в Шанхай се върнаха към над 5 100 юана за тон в края на август, след като предходната седмица

достигнаха едномесечно дъно от 4940 юана, тъй като опасенията за търсенето отслабнаха, след като Китай съобщи, че няма нови

случаи на коронавирус за първи път от юли, което е знак, че настоящото огнище на зараза в страната може да намалява. Китай е

най -големият производител и потребител на стомана. Въпреки това цените на стоманата остават много под рекордно високите

стойности от 6198 юана на тон, достигнати през май, тъй като Китай обеща да ограничи производството на сурова стомана през

2021 г. на не повече от 1,065 милиарда тона. Междувременно цените на китайските концентрати от желязна руда, произведени в

страната, се понижиха за 4-та седмица в периода 16-20 август, на фона на по-ниското търсене от китайските мелници поради по-

ниското производство на стомана, според Mysteel. Очаква се стоманата да се търгува на 5676,29 юана / тон до края на 2021 г. и

на 6385,31 юана / тон през 2022 г.

• Цените на товари с желязна руда с 63,5% съдържание на желязо за доставка в Тиендзин паднаха под 150 долара за тон през
втората половина на август, най - ниското ниво от декември на фона на спадащото търсене, нарастващите запаси и
ограничаването на производството на стомана в Китай. Очаква се желязната руда да се търгува на 233,95 USD / MT до края на
2021 г. и на 271,69 USD / MT през 2022 година.

• Цените на калай скочиха над 34 000 долара за тон за първи път в историята, подпомогнати от силно търсене и смущения в

предлагането. Търсенето на електронни стоки като смартфони, лаптопи и iPad продължава да нараства след бум след

блокирането на Covid-19 миналата година. В същото време разпространението на варианта на делта коронавирус в Азия и

Африка засилва логистичните проблеми и проблемите с доставките, които вече затегнаха пазара. Пикът на инфекциите с Covid-19

в Мианмар, третият по големина производител в света, също се очаква да изостри продължаващия натиск върху доставките,

причинен от протестите след военния преврат през февруари. Доставките също бяха засегнати от въздействието на цените на

енергията и сушата в китайската провинция Юнан.
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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)

• Фючърсите на пшеницата в Чикаго се търгуваха около 7,3 долара за бушел, притиснати от по-силен долар и докато

инвеститорите отчитат печалби, след като цените достигнаха 8-1/2-годишен връх от 7,74-3/4 долара миналата седмица.

Американското министерство на земеделието намали прогнозата си за световното производство на пшеница през 2021-22 г. и

крайните запаси, като се позова на лошото време в Русия, Канада и САЩ. Освен това перспективите за реколта в Европейския

съюз също бяха намалени поради лошото време. Очаква се пшеница да се търгува на 713,45 щатски долара / BU до края на

2021 г. Очаквайки, очакваме да се търгува на 826,60 през 2022 г.

• Фючърсите на соевите зърна в Чикаго се консолидираха около 13 долара за бушел, най -ниското ниво от декември 2020 г.,

поради притесненията относно търсенето от производителите на биогорива след новината, че Агенцията за опазване на

околната среда ще препоръча намаляване на федералните мандати за смесване на биогорива под нивата през 2020 г. Пазарът

на соя вече беше под натиск от перспективите за благоприятни метеорологични условия в Средния Запад на САЩ. Очаква се

соята да се търгува при 1495,73 USD / BU до края на 2021 г. Очаквайки, очакваме да се търгува на 1676,16 USD / BU през

2022 г.

• Цената на овеса е нараснала със 150 USДBU или 41,58% от началото на 2021 г., според търговията по договор за разлика

(CFD), който проследява бенчмарк пазара за тази стока.

• Фючърсите на царевицата в Чикаго паднаха до 5,4 долара за бушел, което е най-ниското ниво от края на март, притиснато от

по-ниското търсене на фуражи за добитък и перспективите за благоприятни метеорологични условия. Използването на

царевица в Япония в храната за животни е спаднало до 47,5% през юни, в сравнение с 49,3% година по -рано, показват

предварителните данни на Министерството на земеделието, горите и рибарството. Междувременно прогнозите за дъждове в

северозападните части на Средния Запад на САЩ биха могли да подобрят перспективите за производство, след като

правителството на САЩ намали прогнозата си за производство на царевица в страната с 2,7% поради сухи почви в ключови

западни райони с растеж. Очаква се царевицата да се търгува на 779,92 щатски долара / бушел до края на 2021 г. и на

905,69 през 2022 г.

9Източник: Tradingeconomics



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 (3)

• Цените на зърнените контракти продължиха да се покачват през последната седмица на август

2021 г. поради притесненията относно намаляващите прогнози за новата реколта. Опасенията

засягат предимно руската реколта заради сухото и горещо време, но това се отрази на всички

котировки, тъй като Русия е основен световен износител.

• Пшеницата в САЩ поскъпна с нови 9.00 долара до 295.00 щ.д./тон, тази във Франция се вдигна с

12.00 евро до 247.00 евро/тон, а цените и в Украйна и в Русия последваха същата посока до

общите 268.00 щ.д./тон с плюс 13.00 и 10.00 долара.

• При царевицата в САЩ, след предишния сериозен спад сега има повишение от 31.00 долара до

268.00 щ.д./тон, в Украйназа втора седмица нулева промяна и 270.00 щ.д./тон.

• Ечемикът забрави колебливите котировки и тази седмица във Франция плюс 15.00 евро до

233.00 евро/тон, в Украйна плюс 10.00 долара до 230.00 щ.д./тон.

• Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/, също поскъпна с 23.75.00 евро до 555.50 евро/тон.

Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам се върна на старата цена от 1400.00

щ.д./тон, а рафинираната захар отскочи нагоре с 26.50 долара до 476.10 щ.д./тон на борсата в

Лондон.

• В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса котировките през седмицата са вяли, търговците

котират единствено търсене и то на големи количества. Фуражен ечемик се купува на начална

цена от 310.00 лв./тон, царевица на 320.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.

11Източник: Софийска стокова борса



Основен сценарий: Влияние на цените на селскотопанските продукти на
международните пазари върху българския пазар (4)
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Преглед на глобалната прогноза

Активността през второ тримесечие на тази година надхвърля очакванията, а  подобрената здравна ситуация е 
довела до по-бързо облекчаване на ограниченията за борба с пандемията през второто тримесечие. Очаква се 
БВП на Еврозоната да нарасне с 4,8% през 2021 г. и с 4,5% през 2022 г., в сравнение с прогнозите, направени  
през май , съответно от 4,3% и 4,4%. ЕК също така заяви, че се предвижда реалният БВП да се върне на нивото си 
отпреди кризата през четвъртото тримесечие на 2021 г., едно тримесечие по-рано от очакваното, но предупреди, 
че е от съществено значение да се поддържа политическа подкрепа, доколкото е необходимо, тъй като 
несигурността и рисковете, свързани с перспективите за растеж остават високи. Инфлацията, която от години е 
под целта на ЕЦБ, се очаква да се ускори до 1,9% през 2021 г. и да се забави до 1,4% през 2022 г. 

Нашите прогнози са по-консервативни и се основават на темповете на процеса на ваксинация сред страните от 
ЕС, както и на потенциалната заплаха от новия вариант на Delta на COVID-19 и евентуална нова вълна на 
пандемията.

13Източник: КВС

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)



Преглед на глобалните прогнози
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Доходността po 10-годишните облигации на САЩ се повиши до 1,27% на 24 август 2021 г. тъй като инвеститорите продължават да се тревожат за

бързото разпространение на варианта на коронавируса делта, като се надяват, че FDA ще одобри пълното одобрение на ваксината Pfizer/BioNTech

COVID-19, което ще увеличи степента на ваксинация и да подтикне възобновяването и икономическото възстановяване. В същото време

търговците очакват по -късно през месеца на симпозиума на Джаксън Хоул за актуализация на хронологията на Фед. Министерството на

финансите ще издаде тази седмица 60 млрд. долара двугодишни ценни книжа, 61 млрд. долара 5-годишни и 62 млрд. долара 7-годишни

облигации.

Европейската централна банка преразгледа своите насоки за лихвените проценти по време на заседанието си през юли, като заяви, че очаква

лихвените проценти да останат на сегашните си или по -ниски нива, докато инфлацията достигне 2% и прецени, че постигнатият напредък в

базисната инфлация е достатъчно напреднал, за да бъде в съответствие със стабилизирането на инфлацията на 2% в средносрочен план. Също

така централната банка запази темпото на програмата за закупуване на активи на 20 милиарда евро на месец, като повтори, че пликът по

PEPPможе да се калибрира отново, ако е необходимо, като същевременно потвърждава, че ще реинвестира падежиращите облигации по PEPP

поне до края на 2023 г.

Доходността на 10-годишните облигации на Германия достигна едноседмичен връх от -0,48% през четвъртата седмица на август, след като

проучването на PMI показа, че бизнес активността в еврозоната продължи да расте със стабилни темпове през август, а ценовият натиск остана

висок. И все пак доходността, задържана близо до шестмесечните дъна от -0,52%, достигна по -рано през месеца, на фона на опасенията за по -

слабата глобална икономическа перспектива поради епидемиите от коронавирус и перспективите за бързо намаляване на Федералния резерв на

САЩ. Последният протокол от срещата на централната банка показва, че длъжностните лица са се съгласили да намалят паричните стимули тази

година. Междувременно се очаква Европейската централна банка да продължи масовото си изкупуване на облигации, след като миналия месец

пое ангажимент да запази приспособима позиция на паричната политика, докато инфлацията "трайно" достигне целта от 2%, което не се очаква

да се случи поне до 2023 г.
Текуща дата Q2 2021 Q3 2021 

24.08.2021

Лихвен процент на Федералния резерв 

(среден целеви диапазон)

Доходност по 10-годишните облигации 1.58 1.28 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 -0.48
0.15 (-

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

1.21 1.17 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
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Според Световната здравна организация (СЗО) към 15 август
2021 г. България регистрира 433 234 случая на коронавирус от
началото на епидемията. Освен това България съобщава за 18
344 смъртни случая от коронавирус. България регистрира 400
156 възсатновени от коронавирус от началото на епидемията.

Броят на ваксинираните срещу COVID-19, приложени в
България, се е увеличил до 2 151 628 към 15 август 2021 г. По
този начин броят на ваксинираните дози COVID-19 на 100
души в България се е увеличил до 30.98 по методологията наа
СЗО, която обхваща общият брой на хората с една и спо две
ваксини.

От 20 август 2021 г. в страната започват да действат мерки,

насочени към противодействие разпространението на

COVID-19. Страната ни навлезе в четвъртата вълна на COVID-

19. Броят на заразените се увеличи, нарасна и този на

настанените в болници. Както в повечето страни, така и у нас

доминира Делта вариантът на вируса. Здравните власти

затягат мерките и контрола по изпълнението им в опит да

намалят и разпространението на заразата, и щетите, които тя

нанася на здравето на хората, на икономиката, бизнеса и

социалната система.



България – Прогноза за периода 2021 - 2023 година
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България 

8 юли 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 2.1 2.3 2 2.5 1.2 1.5 1.8 1

Безработица (%, 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 5.5 5.8 4.5 6 5.4 5 4.8 4.4 6 5.4 3.8 3.5 3

Източник: KBC, UBB

Оптимистичен сценарий Основен сценарий Песимистичен 



България – Прогноза за периода 2021 - 2023 година

17

• Свиването на БВП в България досега беше относително бавно, главно поради стабилното вътрешно търсене. Тази година възстановяването е по-силно

от очакваното и затова повишихме прогнозата си за икономически растеж. В средносрочен план, притокът на високи ресурси от предишната и

настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР на ЕС), както и допълнителни средства от инструмента NGEU ще осигурят солидна основа за

икономическия растеж на България. Нашата прогноза е за растеж от 4,6% за БВП през 2021 г., 4,0% за 2022 г. и 3% за 2023 г. Очаква се вътрешното

търсене също 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 растежа

на инвестициите ще бъде успешното прилагане на Плана за нционално възстановяване и устойчивост.

• Положението на пазара на труда се оценява като стабилно в резултат на прилагането на мерки за задържане на заетостта (така наречената мярка

60/40) и очаква показателите на пазара на труда да се подобрят допълнително. Успешното икономическо възстановяване тази и следващата година

ще доведе до постепенно намаляване на безработицата до относително ниски нива. Очаква се равнището на безработица да падне до 5% през 2021

г. и да падне до 4,8% през 2022 г. и до 4,6% през 2023 г.

• Компенсациите на служител ще се увеличат от 5% през 2021 г. на 6,9% през 2024 г. поради планираните от правителството подкрепящи мерки за

бизнеса, финансово обезпечени със средства от NGEU, както и въз основа на прогнозите за увеличение на минималната заплата с 10% на годишна

база в прогнозираното Период. Това е умерено увеличение на най-ниските доходи в ЕС .

• След отчетеното забавяне на инфлацията в страната през 2020 г., поради по-ниските цени на енергията и по-ниските цени на храните и услугите, се

очаква да се ускори до 2,1% през 2021 г. (2,4% HIPC през юни 2021 г.). Сред факторите за това ще бъдат прогнозираното покачване на цените на

енергията и страничните ефекти поради по-високите цени на горивата. През 2022 г. общият ХИПЦ ще бъде на ниво от 2,3%, през 2023 г. на ниво от 2%.

Умереното увеличение на доходите, съчетано с фискална стабилност, ще предотврати по-силен ръст на инфлацията.

• Дори и в условията на предизвикателна вътрешнополитическа среда и в хода на пандемията, България запази солидна фискална позиция. От 2022 г.

очакваме консолидация за по-нататъшно намаляване на дефицитите, поддържане на държавния дълг, нетно от ликвидни активи, на ниско ниво

от 26,9% през 2021 г., 28% през 2022 г. и 29,1% през 2023 г. Външните рискове също изглежда управляеми след няколко години на намаляване на

външния нетен дълг, благодарение на повтарящи се текущи и капиталови излишъци, които очакваме да продължат. Очаква се бюджетният дефицит

да бъде 3,9% от БВП през 2021 г., 2% от БВП през 2022 г. и 1,8% през 2023 г.

• Левът беше включен в ERM II и България се присъедини към банковия съюз миналата година. ERM II е чакалнята за евентуално членство в

еврозоната, което очакваме да се осъществи само след още няколко години, като се има предвид, че политическите съображения извън контрола на

България могат да окажат влияние. Окончателното решение е на финансовите министри от еврозоната и Дания, както и на ЕЦБ. Очакваме, че към

момента членството в ERM II ще има ограничени ефекти върху дейността на БНБ. Очакваме ЕЦБ и БНБ да засилят допълнително своето тясно

сътрудничество, особено по отношение на интеграцията на България в Единния надзорен механизъм
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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.

По отношение на прогнозите, Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България
през тази година до 4,6%. За 2022 г. ЕК очаква ръст от 4,1%. В сравнение с пролетната прогноза, годишният реален
темп на растеж на БВП е с 1,1 процентни пункта по-висок през 2021 г. и 0,6 процентни пункат по-нисък през 2022 г.
Ревизията нагоре през 2021 г. отразява основно силното възстановяване през първо тримесечие на 2021 г., докато
силните базови ефекти обясняват ревизията надолу за периода през 2022 г. Рисковете за прогнозата са
балансирани. В положителна траектория, потребителското търсене може да се окаже по-силно от прогнозираното.
Отрицателно е влиянието на относително бавния процес на ваксинация срещу COVID-19 в страната, може да са
необходими последващи периоди на блокиране на икономикаата.
БНБ също повиши прогнозата си за растежа на БВП на 4.1% за 2021 г., 4.6% за 2022 г. и 3.5% за 2023 г. Според
прогнозата на БНБ инфлацията ще бъде 3,5% през 2021 г., 0,8% през 2022 г. и 1,1% през 2023 г.

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

ЕК 3.4 -4.2 4.6 4.1 n.a

МВФ 3.4 -4.2 4.4 4.4 n.a 

БНБ 3.4 -4.2 4.1 4.6 3.5

МФ 3.4 -4.2 2.5 3 3.2

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

ЕК 2.5 1.2 1.9 2.5 n.a

МВФ 2.5 1.2 1 2 n.a

БНБ 2.5 1.2 3.5 0.8 1.1

МФ 2.5 1.2 2.1 2.6 2.5
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България: Основни макроикономически показатели (1) 

БВП на България се възстанови с 9,6 % на годишна база през второто

тримесечие на 2021 г., което е най -голямото нарастване от първото

тримесечие на 1998 г., след отчетеното свиване от 1,8 % през първо

тримесечие на 2021 г. според предварителните данни на НСИ. Това

беше първият ръст през поскледните четири тримесечия поради

ниския базисен ефект от пандемичния шок от миналата година и

показва постепенното възстановяване на икономиката.

Както крайното потребление (6.7% срещу 3.1% през първото

тримесечие), така и брутното образуване на основен капитал (4.2%

срещу 1.0%) нарастват по -бързо. Междувременно износът се

възстанови с 20,3% (спрямо -5,9% през първото тримесечие), докато

вносът се увеличи с 28,6% (срещу 1,9%). На тримесечна база

икономиката нараства с 0.4 %, забавяйки се от ръста от 2.5 % през

предходното тримесечие.

Вътрешното търсене също се очаква 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 подкрепи

потреблението през 2022 г. Ключов фактор за растежа на инвестициите

ще бъде успешното прилагане на Плана за националното

възстановяване и устойчивост.



През юли 2021 г. общият показател на бизнес 
климата остава на равнището си от юни на 22.8 
индексни пункта. Подобрение на показателя се 
наблюдава в строителството и търговията на дребно, в 
сектора на услугите запазва приблизително нивото си 
от предходния месец, а в промишлеността е 
регистрирано понижение.

През юли 2021 г. общият показател на доверие на 
потребителите се увеличава с 3.5 пункта спрямо 
нивото си от април. Повишаване на потребителското 
доверие се отчита сред населението както в градовете, 
така и в селата - съответно с 3.1 и 4.7 пункта.
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България: Основни макроикономически показатели (2) 



Краткосрочните показатели за икономиката през юни 2021 г. остават на положителна територия с високи трендове.
Туристическият сектор се възсановява, като приходите нарастват с 32% на годишна база през юни 2021 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  (3) 



България: Основни макроикономически показатели, Пазар на труда  (4) 

Според данните на EUROSTAT през юни 2021 г. хармонизираният процент на безработица в България е 6,0% и 
намалява с 0,2 процентни пункта спрямо май 2021 г. остава без изменение в сравнение с април 2021 г., докато на 
годишна база за юни се отчита намаление от 0,1 процентни пункта.

Според Агенцията по заетостта през юли 2021 г. процентът на регистрирана безработица е 5,0% и отчита спад с 0,2 
pps спрямо предходния месец и намалява с 2,9 процентни пункта  в сравнение с юли 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 (5)

През май 2021 г. търговското салдо на България е отрицателно в размер на 462.8 млн.  евро. Единствено 
със страните от ЕС България има положително търговско салдо от 193 млн. евро. Търговското салдо е 
отрицателно със страните извън ЕС (-655.8 млн. евро), със страните от Балканите (- 23.3 млн. евро) и със 
страните от Азия (-395.4 млн. евро).
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България: Основни макроикономически показатели (6)
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• На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма
(КФП) към юли 2021 г. да бъде положително в размер на около 731 млн. лева.

• Размерът на фискалния резерв към 30.06.2021 г. е 9,3 млрд. лв., в т.ч. 8,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в
БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други.

• Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на юни 2021 г. възлиза на 30 068,9 млн. лева, като бележи
намаление с 37,9 млн. лв. в сравнение с края на май 2021 г. Вътрешните задължения са 6 264,3 млн. лева, а
външните 23 804,6 млн. лева. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно
управление“ към БВП възлиза на 24,2%, ккато запазва нивото си от предходния месец.

Източник: МФ



България: Основни макроикономически показатели  (7) 

Показатели на Паричния съвет 
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БЪЛГАРИЯ: БАНКОВ СЕКТОР



Банков сектор (1) 

28
Източник: БНБ 

В края на юни 2021 г. активите на банковата система са 128,5 млрд. лв. като нарастват с 11,4% на годишна база. Относителният им дял в БВП е 102,8%.

Брутният кредитен портфейл от клиенти на банковата система нараства с 0,2% на месечна база и с 6,8% на година база до 71,5 млрд. лв. Относителният му

дял в БВП е 57,2%. Депозитите от клиенти в банковата система нарастват с 0,2% на месечна база и с 12,1% на годишна база като надхвърлят 104,7 млрд.

лева. Относителният им дял в БВП е 83,8%. Относителният дял на необслужваните кредити и аванси в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.72%

(при 7.10% в края на март).

Забележка за необслужваните кредити: Относителният дял на неработещите кредити за банковата система и за ОББ е изчислен като съотношение на

просрочените кредити със срок над 90 дни и брутният размер на кредитите без парични салда при централни банки и други влогове на виждане, съгласно 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.



Банков сектор (2)

Източник: БНБ 
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През юни 2021г. се увеличават привлечените средства от домакинства с 0,5% на месечна база и с 10,8% на годишна база до 65,5 млрд. лева.

Депозитите на сектор държавно управление са в размер на 3,6 млрд.лева и нарастват с 0,4% на месечна баяза и с 22% на годишна база.

Депозитите от други финансови предприятия са в размер на 3,9 млрд.лева и нарастват с 2,1% на месечна база и с 15,1% на годишна база.

Намаление е отчeтено при депозитите на нефинансови предприятия с 0,7% на месечна база, но с годишен ръст от 13,1% до 31,8 млрд.лева.

През юни 2021 г. кредитите на нефинансови предприятия отчитат месечен спад от 0,4% на месечна база при ръст от 4,6% на годишна база и

са в размер на 38,1 млрд. лева. Кредитите на други финансови предприятия нарастват с 4,8% а година база при месечен спад от 1,0% и са в

размер на 4,9 млрд. лева. Кредитите на сектор държавно управление са в размер на 0,9 млрд. лева и нарастват с 3,1% на месечна база при

спад от 5,5% на годишна база През юни 2021 г. растеж е отчетен при вземанията от домакинства с 1,5% на месечна база и с 6,85 на годишна

база до 27,5 млрд. лева. Ипотечните кедити наратсват с 1,5% на месечна база и с 12,4% на годишна база до 14,6 млрд. лева. Потребителските

кредити нарастват с 1,2% на месечна база и 8,4% на гидишна база до 13,6 млрд.лв.



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.



Банков сектор (3)

Източник: БНБ 
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Печалбата на банковата система за първите шест месеца на 2021 г. е 659 млн. лв. (при 515 млн. лв. към 30 юни 2020 г.). Разходите за

обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 307 млн. лв. в края на

юни 2021 г., което е със 73 млн. лв. (19.1%) по-нисък размер от този за първата половина на 2020 г.



Банков сектор (4)

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

Източник: ЕЦБ
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Банков сектор: Парични агрегати (6)

Източник: БНБ 
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През юли 2021 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 13.4% при 13% годишното нарастване през юни 2021

година. В края на юли 2021 г. широките пари са 120.287 млрд. лв. (93.7% от БВП). Депозитите на неправителствения сектор са 98.222 млрд. лв.

(76.5% от БВП), като годишното им увеличение е 11.8%. Депозитите на Нефинансови предприятия са 30.601 млрд. лв. (23.8% от БВП).В сравнение

със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 15.2%. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 2.5% на годишна база и в края на

месеца достигат 3.717 млрд. лв. (2.9% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 63.904 млрд. лв. (49.8% от БВП) и се увеличават с 11.2%

спрямо същия месец на 2020 г.

През юли 2021 г. вътрешният кредит, възлиза на 72.610 млрд. лв. и нараства спрямо юли 2020 г. с 9.8% (10.2% годишно увеличение през юни 2021

година). Кредитите за неправителствения сектор са 68.065 млрд. лв. (53% от БВП). През юли 2021 г. те се увеличават на годишна база със 7.2%.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.6% на годишна база през юли 2021 г. и в края на месеца достигат 35.938 млрд. лв. (28% от

БВП). Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.689 млрд. лв. (3.7% от БВП) в края на юли 2021 година. В сравнение с юли 2020 г.

те се увеличават със 7.2%. Кредитите за Домакинства и НТООД са 27.438 млрд. лв. (21.4% от БВП) в края на юли 2021 година. Спрямо същия месец

на 2020 г. те се увеличават с 10.8%. Жилищните кредити са в размер на 13.125 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1%. Потребителските

кредити възлизат на 12.746 млрд. лв. и се увеличават с 9.3% спрямо юли 2020 г. На годишна база другите кредити намаляват с 12.6% като достигат

390.9 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се понижават с 1.2% на годишна база през юли 2021 г. и в края на месеца са 389.2

млн. лв. Относителеният дял на лошите и преструктурирани кредити на банковата система намалява на 7.4% спрямо 7.5% през юни 2021 г. и

8.7% през юли 2020г.



Банков сектор: Лихвени проценти по новите кредити (7)

BGN EUR USD

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

• През юни 2021 г. лихвените проценти по новите кредити за домакинствата намаляват спрямо предходния месец в левове, нарастват в
евро и в щатски долари.

% 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 2.75 2.54 2.65 2.58 2.53

   кредити до 1 година 3.35 2.57 2.64 3.02 3.23

   кредити над 1 до 5 год. 2.89 2.73 3.01 2.80 2.67

   кредити над 5 години 2.42 2.37 2.45 2.22 2.23

домакинства 5.73 5.56 5.43 5.63 5.49

   кредити до 1 година 22.36 25.91 24.75 25.40 24.05

     - потребителски 23.02 26.37 26.20 25.54 24.87

     - жилищни 4.83 0.00 3.65 0.00 0.00

     - други 4.62 3.99 2.92 3.65 4.00

   кредити над 1 до 5 год. 9.02 11.95 10.56 10.52 11.46

     - потребителски 9.79 12.82 11.15 11.03 12.08

     - жилищни 3.25 2.82 2.61 2.83 2.76

     - други 2.98 3.20 3.17 3.32 3.53

   кредити над 5 години 4.30 4.00 3.99 4.07 3.97

     - потребителски 5.63 5.39 5.42 5.43 5.43

     - жилищни над 5 до 10 г. 3.16 2.85 2.88 3.03 3.00

     - жилищни над 10 г. 2.89 2.74 2.74 2.73 2.72

     - други 4.08 3.36 3.10 3.20 3.23

Източник : БНБ

% 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 2.20 2.17 3.04 2.50 2.67

   кредити до 1 година 0.67 0.95 1.56 1.95 0.90

   кредити над 1 до 5 год. 1.64 2.63 3.12 2.68 2.59

   кредити над 5 години 2.60 2.17 3.18 2.59 3.02

домакинства 3.30 3.31 3.23 3.05 3.16

   кредити до 1 година 3.14 0.00 3.93 4.66 4.53

     - потребителски 0.00 0.00 5.24 4.42 4.53

     - жилищни 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 3.56 4.85 0.00

   кредити над 1 до 5 год. 3.14 4.23 3.64 2.87 3.70

     - потребителски 3.11 4.82 3.63 3.68 3.82

     - жилищни 2.64 2.91 2.80 2.94 2.53

     - други 4.18 0.00 5.12 2.84 0.00

   кредити над 5 години 3.32 3.29 3.20 3.16 3.15

     - потребителски 3.47 3.35 3.26 3.42 3.34

     - жилищни над 5 до 10 г. 3.22 3.07 2.84 3.64 3.78

     - жилищни над 10 г. 3.61 3.34 3.26 3.25 3.10

     - други 2.18 2.78 2.18 1.86 0.00

Източник : БНБ

% 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 2.04 3.99 4.06 2.19 1.62

   кредити до 1 година 0.00 1.60 1.78 2.02 1.78

   кредити над 1 до 5 год. 2.04 5.03 2.18 1.66 0.00

   кредити над 5 години 3.14 1.58 5.11 4.65 1.57

домакинства 0.00 0.00 7.02 0.00 6.17

   кредити до 1 година 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00

     - потребителски 0.00 0.00 7.02 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 0.00 0.00 0.00 6.17

     - 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 0.00 0.00 0.00 6.17

Източник : БНБ



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

EUR USD

Източник: БНБ 
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BGN

• През юни 2021 г. лихвените проценти на новия бизнес по депозитите на предприятията запазват нивата си в левове и в евро, леко нарастват в
щатски долари.

• През юни 2021 г. лихвените проценти по депозитите на домакинствата запазват нивото си в левове, задържат нивото си в евро и в щатски
долари.

% 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

Овърнайт депозити 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

Срочни депозити -0.08 0.01 -0.05 -0.27 -0.34

   над 1 ден до 1 м. -0.14 0.01 -0.18 -0.35 -0.52

   над 1 до 3 м. 0.00 0.02 0.01 0.10 0.11

   над 3 до 6 м. 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

   над 6 м. до 1 г. 0.29 0.01 0.07 0.08 0.12

   над 1 до 2 г. 0.07 0.00 0.10 0.00 0.04

   над 2 г. 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01

Овърнайт депозити 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00

Срочни депозити 0.11 0.07 0.07 0.09 0.08

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

   над 1 до 3 м. 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00

   над 3 до 6 м. 0.06 0.04 0.06 0.08 0.06

   над 6 м. до 1 г. 0.21 0.14 0.17 0.19 0.16

   над 1 до 2 г. 0.50 0.18 0.23 0.22 0.22

   над 2 г. 0.59 0.99 0.69 0.75 0.60

Депозити с предизвестие 0.31 0.25 0.25 0.25 0.24

Източник : БНБ

% 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Овърнайт депозити 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.03 0.01 0.02 0.01 -0.06

   над 1 ден до 1 м. 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.32

   над 1 до 3 м. 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00

   над 6 м. до 1 г. 0.13 0.00 0.03 0.00 0.06

   над 1 до 2 г. 0.00 0.15 0.00 0.00 0.02

   над 2 г. 0.50 0.30 0.00 0.26 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02

Овърнайт депозити 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.12 0.06 0.06 0.09 0.07

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

   над 1 до 3 м. 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01

   над 3 до 6 м. 0.09 0.04 0.05 0.06 0.04

   над 6 м. до 1 г. 0.18 0.09 0.12 0.20 0.14

   над 1 до 2 г. 0.38 0.16 0.25 0.24 0.22

   над 2 г. 0.55 0.92 0.13 0.67 0.40

Депозити с предизвестие 0.60 0.54 0.53 0.51 0.52

Източник : БНБ

% 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02

Овърнайт депозити 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02

Срочни депозити 0.15 0.17 0.19 0.20 0.00

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

   над 1 до 3 м. 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 0.18 0.15 0.02 0.20 0.00

   над 6 м. до 1 г. 0.17 0.17 0.20 0.18 0.00

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

Овърнайт депозити 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срочни депозити 0.13 0.05 0.07 0.10 0.10

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

   над 1 до 3 м. 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01

   над 3 до 6 м. 0.07 0.06 0.05 0.13 0.10

   над 6 м. до 1 г. 0.23 0.07 0.13 0.15 0.16

   над 1 до 2 г. 0.43 0.22 0.15 0.39 0.37

   над 2 г. 0.55 0.10 0.70 0.79 0.47

Депозити с предизвестие 0.52 0.36 0.36 0.34 0.34

Източник : БНБ



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

BGN EUR USD

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

• През юни 2021 г. Новите обеми на кредитите за домакинствата нарастват спрямо предходния месец в левове и в евро.

(в млн. лв.) 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 965.39 664.42 781.24 568.66 800.56

   кредити до 1 година 151.58 105.95 115.82 81.50 110.52

   кредити над 1 до 5 год. 382.47 253.28 242.01 240.52 298.46

   кредити над 5 години 431.33 305.19 423.41 246.64 391.58

домакинства 800.85 945.11 1023.83 891.10 1132.76

   кредити до 1 година 19.70 15.95 17.75 17.90 20.43

     - потребителски 19.00 15.62 16.64 17.79 19.62

     - жилищни 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

     - други 0.70 0.33 1.10 0.12 0.81

   кредити над 1 до 5 год. 167.43 141.19 167.53 155.39 174.63

     - потребителски 148.32 128.54 155.34 145.32 162.25

     - жилищни 1.69 1.57 2.76 1.35 1.86

     - други 17.42 11.07 9.43 8.72 10.52

   кредити над 5 години 613.71 787.98 838.56 717.81 937.70

     - потребителски 312.99 371.88 389.19 354.10 430.11

     - жилищни над 5 до 10 г. 15.11 19.33 21.61 19.43 23.50

     - жилищни над 10 г. 280.59 390.68 421.37 338.99 478.78

     - други 5.02 6.08 6.39 5.30 5.31

Източник : БНБ

(в млн. EUR) 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 454.17 428.17 395.36 183.99 217.28

   кредити до 1 година 36.56 20.22 31.86 30.09 23.82

   кредити над 1 до 5 год. 117.02 50.01 48.04 43.35 59.06

   кредити над 5 години 300.58 357.94 315.45 110.55 134.40

домакинства 13.01 10.75 12.18 16.47 13.46

   кредити до 1 година 0.01 0.00 0.06 0.03 0.01

     - потребителски 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01

     - жилищни 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

     - други 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00

   кредити над 1 до 5 год. 1.22 0.27 0.73 6.64 0.34

     - потребителски 0.93 0.18 0.59 0.26 0.31

     - жилищни 0.17 0.08 0.08 0.01 0.03

     - други 0.11 0.00 0.06 6.37 0.00

   кредити над 5 години 11.78 10.48 11.39 9.80 13.11

     - потребителски 2.14 2.39 2.15 1.75 2.08

     - жилищни над 5 до 10 г. 1.08 1.28 0.87 0.19 0.19

     - жилищни над 10 г. 6.66 6.53 8.10 6.95 10.83

     - други 1.90 0.27 0.26 0.91 0.00

Източник : БНБ

(в млн. USD) 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 7.41 3.52 6.43 20.75 0.74

   кредити до 1 година 0.00 0.46 0.32 16.80 0.20

   кредити над 1 до 5 год. 7.39 2.45 1.93 2.25 0.00

   кредити над 5 години 0.03 0.61 4.18 1.69 0.55

домакинства 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00 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 0.00 0.00 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 юни 2021 г. обемите на нови бизнес депозити за предприятия спрямо предходния месец намаляват в левове, нарастват в евро и в
щатски долари.

• През юни 2021 г. обемите на новите бизнес депозити на домакинствата нарастват спрямо предходния месец в левове, в евро и в щатски
долари.

(в млн. лв.) 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 14185.92 16611.81 16682.67 16878.37 16918.03

Овърнайт депозити 14062.38 16405.76 16425.05 16766.68 16740.89

Срочни депозити 123.54 206.04 257.62 111.70 177.13

   над 1 ден до 1 м. 93.29 24.59 85.18 91.15 121.62

   над 1 до 3 м. 11.65 7.33 3.63 3.62 8.17

   над 3 до 6 м. 7.92 124.48 121.63 4.77 29.28

   над 6 м. до 1 г. 10.47 49.60 27.16 12.01 18.00

   над 1 до 2 г. 0.06 0.00 20.03 0.00 0.07

   над 2 г. 0.15 0.03 0.00 0.14 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 22442.82 26624.58 27445.19 27421.69 27807.33

Овърнайт депозити 21817.06 26017.15 26886.35 26895.82 27260.77

Срочни депозити 314.38 283.88 231.75 203.77 223.82

   над 1 ден до 1 м. 125.66 94.13 87.89 69.84 68.10

   над 1 до 3 м. 36.22 68.56 57.39 53.32 68.39

   над 3 до 6 м. 46.44 34.39 20.93 17.14 19.08

   над 6 м. до 1 г. 87.62 71.81 51.45 50.69 50.94

   над 1 до 2 г. 7.84 9.79 8.82 7.16 9.22

   над 2 г. 10.61 5.19 5.28 5.63 8.10

Депозити с предизвестие 311.38 323.56 327.08 322.09 322.75

Източник : БНБ

(в млн. EUR) 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 3505.08 3904.65 3735.80 3742.14 3777.65

Овърнайт депозити 3486.61 3833.69 3695.97 3721.52 3744.35

Срочни депозити 18.47 70.96 39.82 20.62 33.30

   над 1 ден до 1 м. 6.33 8.22 9.63 6.82 6.81

   над 1 до 3 м. 4.30 23.10 0.80 7.41 2.75

   над 3 до 6 м. 5.44 16.13 1.83 0.13 21.26

   над 6 м. до 1 г. 2.20 23.41 24.53 6.08 1.98

   над 1 до 2 г. 0.00 0.10 3.00 0.00 0.50

   над 2 г. 0.20 0.00 0.04 0.17 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 3839.58 4206.34 4113.88 4149.86 4270.34

Овърнайт депозити 3592.66 3944.79 3891.59 3958.59 4059.28

Срочни депозити 137.15 145.35 104.04 72.05 91.88

   над 1 ден до 1 м. 50.27 42.78 30.55 22.35 23.51

   над 1 до 3 м. 11.92 33.81 23.47 19.16 27.04

   над 3 до 6 м. 19.52 13.20 7.62 7.64 7.96

   над 6 м. до 1 г. 43.49 42.92 29.72 17.71 23.92

   над 1 до 2 г. 5.80 9.57 3.33 3.22 6.54

   над 2 г. 6.15 3.07 9.35 1.97 2.91

Депозити с предизвестие 109.76 116.20 118.26 119.22 119.18

Източник : БНБ

(в млн. USD) 30.6.20 31.3.21 30.4.21 31.5.21 30.6.21

предприятия 915.09 1072.11 1082.54 1171.98 1124.20

Овърнайт депозити 912.76 1055.92 1074.05 1167.79 1114.25

Срочни депозити 2.33 16.19 8.49 4.19 9.96

   над 1 ден до 1 м. 0.41 0.00 0.18 0.00 0.00

   над 1 до 3 м. 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00

   над 3 до 6 м. 1.78 0.20 0.03 3.81 9.96

   над 6 м. до 1 г. 0.14 15.93 8.27 0.38 0.00

   над 1 до 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   над 2 г. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Депозити с предизвестие 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

домакинства 726.35 772.27 748.04 765.68 760.02

Овърнайт депозити 692.36 725.05 717.99 734.91 733.36

Срочни депозити 19.61 31.56 14.43 14.68 10.52

   над 1 ден до 1 м. 8.45 5.82 5.89 3.65 3.05

   над 1 до 3 м. 2.15 9.42 3.27 3.72 3.24

   над 3 до 6 м. 2.08 2.10 1.14 0.74 0.99

   над 6 м. до 1 г. 4.78 9.86 3.26 5.85 2.16

   над 1 до 2 г. 0.97 0.45 0.30 0.25 0.31

   над 2 г. 1.18 3.91 0.57 0.46 0.77

Депозити с предизвестие 14.38 15.66 15.61 16.09 16.15

Източник : БНБ



Банков сектор: Валутни курсове (11)

Източник: БНБ 
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БЪЛГАРИЯ: Цени на електричество 



Решението на Комисията за енергийни и водни ресурси – КЕВР (1)
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• Комисията утвърди и окончателните цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период
1.07.2021 –30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката
за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на
регулиран пазар за цялата странае 4,40%.

• За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за
клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 
3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените
за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото“.

• В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС,
приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/.Втази цена са
включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми
източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и
разходите по дългосрочните договори. Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни
клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на
електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна
енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на
електрическата енергия.

• Електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, е 10 984 721 MWh. 
Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от ФСЕС, е определена на
108,37 лв./MWh.



Решението на Комисията за енергийни и водни ресурси – КЕВР (2)
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КЕВР определи прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник за

периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер, както следва:

 Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 111,53 лв./MWh;

 Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 114,76 лв./MWh;

 Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до

10 MW – 114,99 лв./MWh;

 Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 119,40 лв./MWh.

С Решение № Ц-25/01.07.2021 г. КЕВР определи за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. преференциални цени, за

изкупуване на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични електрически централи, които се предвижда да

бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции, както следва:

• Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда

да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната

мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 193,33 лв./MWh, при нетно

специфично производство 1 380 kWh/kWp;

• Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се

предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към

електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 160,11

лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp.

С Решение № Ц-27/01.07.2021 г., КЕВР утвърди цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на

електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от

производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и

електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 5,40 лв./MWh,

без ДДС.



Причини за покачване на цените на електроенергията
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 Причината са нарасналите разходи на енергийните дружества оради повишените
цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на
въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на
електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица
Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение
към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на
ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

 В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение
на електроенергията след включването на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в микса за
регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на
министъра на енергетиката.

•

•



Влияние на покачването на цената електроенергията върху бизнеса в България (1) 
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• Според бизнеса само в рамките на 10 дена в края на юли и началото на август, бизнесът е надплатил 53 милиона лева заради
цените на електроенергия. Тогава ценовите нива при търговията с ток по системата ден напред се покачиха от 94.06 евро/MWh до
156.6 евро/MWh. За сравнение те представят постигнатите цени за 30 юли във Франиция - 42,67 евро/MWh; Германия - 64,81
евро/MWh; и Белгия - 35,55 евро/MWh. Това създава риск за конкурентоспособността на българската индустрия спрямо
западноевропейската, както на вътрешния пазар на ЕС, така и на трети пазари.

Три са основните причини за драстичния ценови скок: 

Първата е, че България се е присъединила към общия европейски пазар, но само с Гърция, а не и едновременно с Румъния. 

На второ място действията на държавната ТЕЦ "Марица-Изток" 2, която въпреки високите цени към даден момент не е пуснала

допълнителни мощности, поради извършваане на ремонти, планирани за месец август.  

Трето, влияние на цените оказва недостигът на ток в целия регион на Югоизточна Европа и износът от България, който е огромен. В 

момента България изнася между 25 и 30 000 мегаватчаса на денонощие, приблизително произведената енергия от един блок на АЕЦ 

"Козлодуй“ излиза от страната в рамките на едно денонощие.

В периода до края на 2021 г, очакваме постепенно нормализиране на нивата на цените, след пускането на допълнителни 

мощности от страна на „Марица-Изток“ 2.



Влияние на покачването на цената електроенергията върху бизнеса в България (2) 
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• Допълнително, следва да се има предвид, че България е с едни от най-ниските цени в ЕС и нашите очаквания са в

следващите няколко години цените на електроенергията да продължат да се покачват до постепенното им

доближаване до средните за ЕС.

Цени на електричество за потребителите - полугодишни данни 2016-S1 2016-S2 2017-S1 2017-S2 2018-S1 2018-S2 2019-S1 2019-S2 2020-S1 2020-S2

Украйна 0.0207 0.0267 0.0328 0.0318 0.0342 0.0342 0.0369 0.0406 0.0388 0.0330

Грузия : : : : 0.0580 0.0628 0.0686 0.0524 0.0562 0.0482

Косово 0.0483 0.0485 0.0546 0.0588 0.0569 0.0579 0.0537 0.0528 0.0525 0.0525

Сърбия 0.0490 0.0500 0.0508 0.0532 0.0539 0.0542 0.0541 0.0551 0.0564 0.0563

Турция 0.1020 0.0970 0.0845 0.0773 0.0727 0.0688 0.0684 0.0841 0.0805 0.0660

Северна Македония 0.0696 0.0701 0.0695 0.0687 0.0662 0.0667 0.0664 0.0669 0.0662 0.0706

Босна и Херцеговина 0.0711 0.0721 0.0720 0.0724 0.0722 0.0729 0.0729 0.0728 0.0721 0.0746

Унгария 0.0877 0.0886 0.0886 0.0893 0.0885 0.0880 0.0882 0.0864 0.0812 0.0794

България 0.0797 0.0781 0.0796 0.0819 0.0816 0.0838 0.0831 0.0798 0.0831 0.0818

Черна гора 0.0856 0.0866 0.0804 0.0806 0.0828 0.0829 0.0834 0.0847 0.0811 0.0821

Дания 0.0897 0.0948 0.0940 0.0922 0.1011 0.1116 0.1084 0.1042 0.0951 0.0908

Норвегия 0.1042 0.1130 0.1163 0.1137 0.1254 0.1382 0.1360 0.1264 0.0954 0.0927

Естония 0.0935 0.0960 0.0926 0.0950 0.0989 0.1048 0.0982 0.1027 0.0882 0.0953

Полша 0.1037 0.1053 0.0960 0.0950 0.0906 0.0889 0.0898 0.0867 0.0926 0.0953

Литва 0.0859 0.0818 0.0783 0.0777 0.0771 0.0771 0.0947 0.0947 0.1111 0.0972

Исландия 0.1035 0.1166 0.1263 0.1200 0.1222 0.1152 0.1131 0.1132 0.1061 0.0988

Молдова 0.0962 0.0923 0.0977 0.1013 0.1020 0.0960 0.0936 0.1019 0.1068 0.0993

Латвия 0.1077 0.1074 0.1043 0.1039 0.1035 0.1041 0.1136 0.1144 0.0996 0.1005

Хърватска 0.1002 0.1018 0.1011 0.1012 0.1020 0.1028 0.1028 0.1030 0.1012 0.1017

Швеция 0.1218 0.1281 0.1257 0.1305 0.1202 0.1287 0.1297 0.1316 0.1130 0.1032

Румъния 0.0914 0.0893 0.0871 0.0945 0.0990 0.0964 0.0983 0.1025 0.1045 0.1040

Словакия 0.1154 0.1249 0.0832 0.0838 0.0942 0.0849 0.0962 0.0969 0.1074 0.1106

Португалия 0.1239 0.1211 0.1106 0.1080 0.1007 0.1028 0.1181 0.1204 0.1139 0.1138

Словения 0.1112 0.1117 0.1104 0.1105 0.1108 0.1125 0.1125 0.1146 0.1063 0.1180

Кипър 0.1194 0.1285 0.1454 0.1420 0.1445 0.1745 0.1545 0.1576 0.1497 0.1184

Финландия 0.1017 0.1020 0.1049 0.1064 0.1074 0.1144 0.1173 0.1201 0.1178 0.1205

Малта 0.1197 0.1213 0.1250 0.1221 0.1209 0.1230 0.1214 0.1227 0.1208 0.1221

Испания 0.1718 0.1796 0.1805 0.1712 0.1873 0.1947 0.1326 0.1287 0.1178 0.1260

Гърция 0.1162 0.1185 0.1139 0.1090 0.1132 0.1125 0.1141 0.1189 0.1285 0.1278

ЕС- 27 страни 0.1257 0.1276 0.1271 0.1270 0.1286 0.1327 0.1282 0.1283 0.1270 0.1282

Чехия 0.1161 0.1162 0.1176 0.1218 0.1286 0.1299 0.1238 0.1255 0.1321 0.1283

Франция 0.1087 0.1106 0.1089 0.1132 0.1134 0.1168 0.1148 0.1260 0.1242 0.1292

Италия 0.1376 0.1342 0.1322 0.1326 0.1285 0.1416 0.1432 0.1427 0.1382 0.1331

Еврозона 0.1307 0.1324 0.1327 0.1320 0.1346 0.1390 0.1335 0.1337 0.1331 0.1356

Нидерладия 0.1206 0.1189 0.1146 0.1152 0.1187 0.1212 0.1357 0.1359 0.1379 0.1365

Австрия 0.1242 0.1222 0.1221 0.1218 0.1232 0.1265 0.1316 0.1349 0.1358 0.1384

Германия 0.1388 0.1382 0.1389 0.1383 0.1379 0.1378 0.1473 0.1321 0.1430 0.1451

Люксембург 0.1327 0.1327 0.1167 0.1170 0.1283 0.1302 0.1326 0.1325 0.1465 0.1465

Лихтенщайн 0.1509 0.1525 0.1456 0.1367 0.1651 0.1690 0.1710 0.1765 0.1823 0.1791

Белгия 0.1567 0.1815 0.1929 0.1790 0.1872 0.1976 0.1948 0.1954 0.1872 0.1798

Ирлания 0.1895 0.1878 0.1846 0.1865 0.1846 0.2006 0.2027 0.2130 0.2043 0.2179

Великобритания 0.1576 0.1479 0.1344 0.1344 0.1347 0.1401 0.1450 0.1512 0.1532 :

Албания 0.0687 0.0695 0.0703 0.0713 : 0.0759 0.0767 0.0778 : :

Източник: Евростат



Перспективи за пазара на електроенергия 

46

• Българската тръжна зона започна успешно работа в условията на пазарно обединение като част от единния европейски пазар „Ден напред“, с
първи ден на доставка 12.5.2021 г. Българската независима енергийна борса (БНЕБ) вече участва в оперативните процеси по пазарно обединение
заедно с Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Успешното обединение е резултат от тясното сътрудничество между българските и
гръцките борсови оператори и електроенергийни системни оператори, както и регулаторните органи на двете страни.

• „Най-значимото обединение в сектора на енергетиката на ЕС се очаква да бъде напълно завършено до края на годината с връзката на 4MMC
границите (Чехия, Унгария, Румъния и Словакия) с MRC чрез проекта за междинно свързване Interim Coupling и непосредствено след това, чрез
свързването на България през общата ни граница с Румъния.

• Проектът за пазарно обединение между България и Гърция стартира като част от регионалния проект Italian Borders Working Table (IBWT) с
официално решение на Управляващия комитет на IBWT, взето на 1.3.2020 г. Всички участващи страни следваха взаимно договорения план и
завършиха успешно и в срок всички необходими подготвителни и тестови дейности.

• На пазара „Ден напред“ днес за първи път бе имплицитно разпределен трансграничен капацитет между Гърция и България чрез алгоритъма
Euphemia. Реализираното ценово обединение позволява едновременно изчисляване на цени на електроенергията и трансгранични потоци в
региона. Ефективното използване на енергийната система и трансграничните инфраструктури в резултат на по-голяма координация между
пазарите на енергия добавя стойност в полза на всички участници на българския пазар.

• Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния
начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно
трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

• Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“
увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на
ресурсите за производство в цяла Европа.

• Има достатъчно капацитет на всички граници, през които трябва да премине енергията, може да търгуваме и с Германия, Белгия, Франция,
Люксембург и т.н.
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