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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%

Нов сценарий за APC 2020

2021 година



Аргументи в подкрепа на основния сценарий – юли 2021г.

• 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. 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 отразява и краткосрочните икономически загуби, дължащи се на втората пандемична вълна през четвърто
тримесечие на 2020 г. и постепенно възстановяване на икономиката през 2021 г. Икономическите разходи по 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 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 суровия сорт Brent спаднаха до двумесечно дъно под 68 щатски долара за барел на 20 юли 2021 г.,
след като се сринаха с около 7% в деня преди това, след решението на ОПЕК + за увеличаване на производството на
петрол след първоначалния неуспех и опозиция от ОАЕ. Картелът реши да увеличи общото производство на суров
петрол с 400 000 барела на ден месечно, започвайки от август 2021 г., докато поетапно премахне корекцията на
производството от 5,8 милиона барела на ден. Сделката също така дава на Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Кувейт и
Русия по-високи изходни стойности, спрямо които ще се измерват намаленията от май 2022 г., в съответствие с
исканията на ОАЕ. Базовото ниво на ОАЕ за добив на петрол ще бъде увеличено до 3,5 милиона барела на ден от 3,16
милиона, но под 3,8 милиона първоначално поискани. Междувременно бързото разпространение на варианта Delta
на COVID-19 също тежи върху цените на петрола, тъй като се въвеждат нови ограничения, които ограничават търсенето
на гориво.

• 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 търгуват в тесни граници около 4,3 щатски долара за паунд, което е с повече от 10% по-ниско

от рекорда от почти 9 долара постигнат през втората седмица на май, притиснати от забавяне на търсенето и по-силния

долар. Глобалната дейност по топене на мед се понижи през юни, тъй като китайските заводи се затвориха за поддръжка, а

новите поръчки за германските стоки се сринаха най-много през май спрямо рекордния спад през април 2020г.

Междувременно запасите от мед в складовете на ShFE спаднаха до най-ниските си стойности от 19 февруари, докато

запасите от мед в митническите складове в Китай се повишиха до най-високите си от юли 2019 г. Очаква се медта да

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

• Шанхайските фючърси на стомана скочиха над 5500 юана за тон в средата на юли, спрямо достигнатите рекордни

нива от почти 6000 юана на 11 май, подсилени от нарастващото индустриално търсене, докато предлагането остава

оскъдно следствие на Covid-19. САЩ обявиха трилиони икономически стимули за подпомагане на възстановяването след

COVID, включително средства за инфраструктура като нови пътища, железопътни линии и жилища, докато ЕС се ангажира

да достигне нулеви емисии. Другаде електроцентралите Китай и Русия се опитват да ограничат износа, за да помогнат на

други индустрии у дома. Междувременно последните данни показват, че добивът на сурова стомана в Китай се е увеличил

с 11,8% спрямо година по-рано през първата половина на годината. Китай се ангажира да ограничи производството на

сурова стомана през 2021 г. на не повече от 1,065 милиарда тона, които е направил миналата година, но на етапа на

половината от годината страната вече е произвела 563,33 милиона тона от метала. 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 железната руда с 63,5% съдържание на желязо за доставка в Тиендзин останаха близо 220 USD за тон в

началото на юли, близо до рекордното ниво от 232 USD, достигнато на 12 май, подкрепени от силното търсене,

намаляващите запаси и опасенията относно предлагането. Запасите от внесена желязна руда в китайските пристанища

намаляват за четири последователни седмици до 123,95 Mt към 25 юни 2021 г., най-ниското ниво от осем месеца.

Междувременно, бразилският минен производител Vale наскоро обяви, че е спрял производството в своя рудник

Тимбопеба и част от другия си рудник Alegria след предупреждения за рискове при хвостохранилищата. Освен това

ежеседмичните австралийски доставки на желязна руда са разочароващи през юни. 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.
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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 чикагската пшеница се увеличиха над 7 щатски долара на бушел, най-висока стойност спрямо средата на
май, тъй като неблагоприятното време в някои части на САЩ, Канада и руските райони за разрастване предизвика тревога за
глобалните доставки. USDA заяви, че земеделските производители в северните равнини на САЩ са готови да приберат най-
малката реколта от пролетна пшеница от 33 години, поради силната суша в ключовия земеделски регион. На други места в
Русия, най-големият износител на пшеница в света, също се появиха опасения за предлагане поради ниски нива на добив в
ключовия южен износен регион. Миналата седмица пазарът на пшеница напредна с почти 14%, което е най-големият
седмичен ръст от юни 2017 г. 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 търгуваха над 14 щатски долара на бушел, възстановявайки се от петмесечния
минимум от 13 долара, отчетен през юни, поради опасения за предлагането, тъй като сухото време в ключови райони за
заплашва да затегне допълнително и без това свиващите се доставки на зърно. Китай, който е най-големият купувач на соя в
света, внесе 10,48 милиона тона маслодайни семена от най-големия доставчик Бразилия през юни, което е 14% увеличение
спрямо май, подкрепено от възстановяващото се стадо свине в страната, но малко по-малко от 10,51 милиона тона, отщетени
като рекордното ниво от предходната година. Междувременно китайското търсене на соя в САЩ отслабна. Американското
министерство на земеделието остави непроменени очакванията за посевите на соята за 2021/22 г., надхвърляйки прогнозите,
докато реколтата от соя се очаква да бъде 4,405 милиарда бушела, въз основа на добив от 50,8 бушела от декар, в сравнение с
консенсуса на пазара от 4,394 милиарда при добив 50,7. 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.

• Цените на овеса са се увеличили със 72,50 щатски долара /бушел или 20,10% от началото на 2021 г. Очаква се овесът да се
търгува на 381,86 долара / бушел до края на 2021 г. и на 441,81 долара / бушел през 2022 година.

• Цените на царевицата са се увеличили с 89,75 щатски долара / BU или 18,54% от началото на 2021 г. Очаква се царевицата
да се търгува на 779,92 щатски долара / бушел до края на 2021 г. и на 905,69 през 2022 г.
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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 (3)

• Към 16 юли 2021 г. цените на зърнените контракти по световните борсови пазари обърнаха
тренда и тръгнаха нагоре.

• Пшеницата в САЩ поскъпна с 16.00 долара до 263.00 щ.д./тон, тази във Франция също се
покачи с 9.00 евро до 210.00 евро/тон, а цените и в Украйна и в Русия, се понижиха с 12.00 и
14.00 долара до съответните 228.00 и 230.00 щ.д./тон.

• При царевицата в САЩ, след опит за възстановяване, поскъпна с 9.00 долара до 285.00 щ.д./тон,
в Украйна спадна със 7.00 долара и 277.00 щ.д./тон.

• Ечемикът също е с котировки нагоре и тази седмица във Франция плюс 7.00 евро до 200.00
евро/тон, в Украйна понижението е 2.00 долара до 218.00 щ.д./тон.

• Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/, която претърпя сериозни загуби през юни, но
възстанови старите цени в първите дни на юли, сега се люшна обратно с увеличение от 29.25
евро до 548.00 евро/тон.

• Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам също се увеличи с 40.00 долара до
цена от 1270.00 щ.д./тон, а рафинираната захар върви нагоре с плюс 3.70 долара до 436.90
щ.д./тон на борсата в Лондон.

• В подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса АД котировките през седмицата са вяли,
търговците чакат новата реколта. Тази седмица се появи и котировка за покупка на хлебна
пшеница на цена 370.00 лв./тон. За царевицата предлагането е на 400.00 лв./тон, купувачите
котираха на 390.00 лв./тон, а при маслодайния слънчоглед анонсите за търсене на нова
реколта са на 850.00 – 900.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.
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Oсновен сценарий: Влияние на цените на селскотопанските продукти на 
международните пазари върху българския пазар (4)
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Преглед на глобалната прогноза

Европейската комисия преразгледа и увеличи прогнозите си за БВП на еврозоната за 2021 и 2022 г., като заяви, че 
активността през първото 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 третата 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 по 10-годишните облигации на САЩ достигна нов 5-месечен минимум от 1,174% на 20 юли, след като отчете 1,45% в началото на
месеца, на фона на стремежа към безопасност, тъй като вируса Delta (вариант на коронвируса) се разпространява бързо и страните затягат
ограниченията, което води до опасения за намаление на глобалния растеж. Междувременно, председателят на Феда, Пауъл заяви, че
очакваният по-нататъшен напредък към пълната заетост и ценовата стабилност все още е далеч и сигнализира и, че инфлацията ще остане
висока няколко месеца, преди да се смекчи.

Срещата по паричната политика на ЕЦБ на 22 юли ще бъде важна среща, тъй като централната банка ще комуникира по различен и по-ясен
начин, своите насоки за, като ги приведе в съответствие с новата стратегия. ЕЦБ обяви първия си преглед на стратегията от 2003 г. насам,
който включва целева инфлация от 2% в средносрочен план, в сравнение с предходната цел за инфлация по-малка, но близо до 2%, както и
включването на съображенията за изменението на климата в операциите на паричната политика. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че
ЕЦБ ще продължи да поддържа устойчиви финансови условия и да подкрепя икономиката и, че сега не е подходящият момент да се говори за
стратегия за излизане.

Доходността по 10-годишните облигации на Грмания спадна до -0,4%, като се движи около най-ниското си ниво от средата на февруари,
поради глобалното нарастване на цените с инструментите с фиксиран доход, опасенията относно икономическото въздействие на варианта
Delta на COVID-19 и очакванията, че ЕЦБ ще запази политиката си. Централната банка вероятно ще актуализира своите насоки относно
паричните стимули, на своето заседание на 22 юли, и ще се придържа към позицията си по паричната политика

Текуща дата Q2 2021 Q3 2021 

20.07.2021

Лихвен процент на Федералния резерв 

(среден целеви диапазон)

Доходност по 10-годишните облигации 1.58 1.174 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 -0.4 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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Според Световната здравна организация (СЗО) България
регистрира 423 078 случая на коронавирус от началото на
епидемията. Освен това България съобщава за 18 177
смъртни случая от коронавирус. България регистрира 397 363
възсатновени от коронавирус от началото на епидемията.

Българите продължават да бъдат най-големите скептици по
отношение на ваксините в ЕС. С продължаващия нисък
процент на ваксинация, ние сме изправени пред нови
ограничения в икономиката. Ако има добри новини, това е
началото на две рекламни кампании за насърчаване на
ваксинациите - една от ЕК и една от Министерството на
здравеопазването. Има сериозна нужда от тях, няколко
билбордове и видеоклипове е малко вероятно да променят
отношението бързо и лесно. Това може да се случи само при
радикална промяна в стратегията, много по-целенасочени
усилия за убеждаване на различни групи в обществото и по-
агресивна кампания.

Броят на ваксинираните срещу COVID-19, приложени в
България, се е увеличил до 1 637 956 към 18 юли 2021 г. По
този начин броят на ваксинираните дози COVID-19 на 100
души в България се е увеличил до 27.49.



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
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• 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



През юни 2021 г. Общият показател за бизнес климата намалява с 4.0 процентни пункта до 22.9 индексни пункта в 
сравнение с предходния месец в резултат на намалението на показателя в промишлеността и строителството. 

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 (1) 



Краткосрочните показатели за икономиката през май 2021 г. остават на положителна територия с високи трендове.
Туристическият сектор е силно засегнат от коронавируса и все още отчита спад (-2,1%) на годишна база през май 2021 г.
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България: Основни макроикономически показатели  (2) 



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 май 2021 г. хармонизираният процент на безработица в България е 6,2% и 
остава без изменение в сравнение с април 2021 г., докато на годишна база през май се отчита увеличение от 0,4 
процентни пункта.

Според Агенцията по заетостта през юни 2021 г. процентът на регистрирана безработица е 5,2% и отчита спад с 0,5 
pps спрямо предходния месец и намалява с 3,1 pps в сравнение с юни 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 април 2021 г. търговското салдо на България е отрицателно в размер на 142.9 млн.  евро. Единствено 
със страните от ЕС България има положително търговско салдо от 428.5 млн. евро. Търговското салдо е 
отрицателно със страните извън ЕС (-571.4 млн. евро), със страните от Балканите (-41.4 млн. евро) и със 
страните от Азия (-306.4 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) за юни 2021 г. да бъде положително, в размер на 82 млн. лв.

• Размерът на фискалния резерв към 31.05.2021 г. е 9,34 млрд. лв., в т.ч. 8,49 млрд. лв. депозити на фискалния резерв
в БНБ и банки и 0,85 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други.

• Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на май 2021 г. възлиза на 30 111,4 млн. лева, като бележи
увеличение с 936,4 млн. лв. в сравнение с края на април 2021 г., основно поради усвояване на средства по държавен
заем по линия на инструмента SURE. Вътрешните задължения са 6 274,2 млн. лева, а външните 23 837,2 млн. лева. В
края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към БВП възлиза на
24,2%, което представлява увеличение с около 0,8 пр.п. в сравнение с края на предходния месец.

Източник: МФ



България: Основни макроикономически показатели  (7) 

Показатели на Паричния съвет 
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БЪЛГАРИЯ: БАНКОВ СЕКТОР



Банков сектор: Индекси и лихвени проценти (1)

Източник: ЕЦБ
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Банков сектор: Парични агрегати (2)

Източник: БНБ 
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• В края на юни 2021 г. депозитите на неправителствения сектор са 96.773 млрд. лв. (76.8% от БВП), като годишното им увеличение е 12.1%.
Депозитите на Нефинансови предприятия са 29.356 млрд. лв. (23.3% от БВП) в края на юни 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020
г. те се увеличават с 12.9%. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 15.4% на годишна база през юни 2021 година и в края на
месеца достигат 3.627 млрд. лв. (2.9% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 63.790 млрд. лв. (50.6% от БВП) в края на юни 2021
година. Те се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на 2020 г.

• В края на юни 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 67.376 млрд. лв. (53.5% от БВП). Кредитите за Нефинансови предприятия
нарастват с 3.2% на годишна база през юни 2021 г. и в края на месеца достигат 35.563 млрд. лв. (28.2% от БВП). Кредитите за Домакинства и
НТООД са 27.112 млрд. лв. (21.5% от БВП) в края на юни 2021 година. В края на юни 2021 г. жилищните кредити са 12.945 млрд. лв. и нарастват
на годишна база с 14.5%. Потребителските кредити възлизат на 12.602 млрд. лв. и се увеличават с 9% спрямо юни 2020 г. На годишна база
другите кредити намаляват с 14.1%, като достигат 385.7 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се понижават с 0.6% на
годишна база през юни 2021 г. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.702 млрд. лв. (3.7% от БВП) в края на юни 2021
година. В сравнение с юни 2020 г. те се увеличават с 9.2%.

• Към края на юни 2021 г. Относителеният дял на лошите и преструктурирани кредити на банковата система намалява на 7.5% спрямо 7.6%
през май 2021 г. И 8.9% през юни 2020г.



Банков сектор: Лихвени проценти по новите кредити (3)

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 (4)

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 (5)

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 (6)

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 (7)

Източник: БНБ 
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