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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

  

София 1038, България, ул. „П. Волов“ № 2, тел. 02/ 9857 111, info@nsi.bg, www.nsi.bg 
 

 

Последни налични данни: 30 декември 2022 година

Следваща актуализация: 3 април 2023 година

1. Производство Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

1.1. Показател на доверие в промишлеността % -2.4 0.6 -0.4 -2.3 -2.9 -3.0 -1.8 -1.5

1.2. Изменение в промишленото производство
2 ГТП (%) 20.5 17.7 18.0 16.5 10.7 5.7

1.3. Изменение в строителната продукция
2 ГТП (%) 6.6 -0.1 -0.9 0.0 -1.4 1.8

I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

1.4. Изменение в брутния вътрешен продукт
3 ГТП (%) 3.1 9.8 8.0 7.6 5.2 4.6 3.3

2. Индивидуално потребление I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

2.1. Показател на доверие на потребителите % -30.9 -27.4 -38.2 -36.5 -41.4 -38.4 -39.0

Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

2.2. Изменение в оборота в търговията на дребно
2 ГТП (%) 5.0 0.1 -0.7 2.1 2.3 0.6

I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

2.3. Изменение в индивидуалното крайно потребление
3 ГТП (%) 5.7 9.3 8.5 8.4 5.6 3.9 3.3

3. Инвестиции I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

3.1. Изменение в бруто образуването в основен капитал
3 ГТП (%) -1.3 -4.4 -9.8 -10.9 -9.0 -9.5 -6.1

3.2. Използване на оборудването в промишлеността % 73.2 74.2 74.2 75.0 76.3 75.5 74.3

3.3. Изменение на запасите
3 % от БВП 2.3 1.9 7.8 5.9 7.9 5.9 6.5

4. Пазар на труда I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

4.1. Коефициент на безработица
4

% 6.3 5.6 4.6 4.5 4.9 4.7 3.7

       Коефициент на безработица - мъже % 6.6 5.6 4.8 4.9 4.9 5.0 4.0

       Коефициент на безработица - жени % 6.0 5.6 4.3 4.2 4.9 4.3 3.3

4.2. Коефициент на заетост - 15+ години
4

% 51.4 52.1 53.4 52.6 52.7 53.7 55.4

       Коефициент на заетост - 20 - 64 години % 71.7 72.7 74.5 73.6 73.7 75.0 77.2

4.3. Изменение в заетите лица
4 ГТП (%) -2.5 -0.6 -1.2 -1.5 1.3 1.9 2.6

4.4. Изменение в разходите за труд ГТП (%) 4.9 6.6 13.9 12.1 12.7 14.4 16.2

Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

4.5. Недостиг на работна сила в промишлеността % 29.0 30.2 31.2 30.6 32.3 31.4 30.8 28.8

4.6. Изменение в заплатите ГТП (%) 11.6 13.6 14.2 14.0 15.8

5. Международни трансакции Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

5.1. Поръчки от чужбина в промишлеността баланс -24.2 -19.4 -24.9 -24.1 -24.8 -20.9 -21.8 -19.5

5.2. Износ на стоки   млн. евро 4259.1 4409.7 4211.3 3992.8 3962.0 4228.7

5.3. Внос на стоки млн. евро 4265.1 4860.4 4529.4 4050.8 4744.6 4800.3

5.4. Търговско салдо млн. евро -6.0 -450.7 -318.1 -58.0 -782.6 -571.6

5.5. Текуща сметка млн. евро 638.9 267.6 241.2 530.5 -573.8 -177.1

5.6. Преки инвестиции (нето) млн. евро 271.5 98.1 -119.8 -37.8 -435.9 31.8

5.7. Портфейлни инвестиции (нето) млн. евро -193.2 564.1 240.4 185.9 -1,326.5 337.7

I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

5.8. Изменение в износа на стоки и услуги
3 ГТП (%) 1.8 23.0 11.7 9.4 4.2 8.5 11.1

5.9. Изменение във вноса на стоки и услуги
3 ГТП (%) 4.7 24.4 13.2 4.0 11.8 12.4 9.3

6. Цени Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

6.1. Инфлация, измерена чрез индекс на потребителските цени 

(ИПЦ), спрямо същия период на предходната година
(%) 15.6 16.9 17.3 17.7 18.7 17.6 16.9

I тр.'21 II тр.'21 III тр.'21 IV тр.'21 I тр.'22 II тр.'22 III тр.'22 IV тр.'22

6.2. Изменение в индекса на цените на жилища (ИЦЖ)
5 ГТП (%) 7.5 9.1 8.7 9.4 11.5 14.6 15.6

Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

6.3. Изменение в цените на производител на вътрешния пазар 

(промишленост)
2

ГТП (%) 47.7 49.3 55.9 68.3 78.1 55.4 25.3

6.4. Очаквания за продажните цени в промишлеността баланс 33.3 26.9 28.7 22.0 23.7 17.4 20.1 22.0

6.5. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно баланс 52.6 45.1 48.3 37.3 38.2 35.2 29.7 30.0

7. Парични и финансови показатели Май'22 Юни'22 Юли'22 Август'22 Септ.'22 Окт.'22 Ноем.'22 Дек.'22

7.1. Изменение в паричен агрегат М3 ГТП (%) 10.3 10.3 11.1 11.5 11.8 12.0 13.6

7.2. Изменение във вземанията по кредити на нефинансови 

предприятия, домакинства и НТООД
ГТП (%) 11.1 12.4 12.7 13.4 13.1 12.5 13.0

7.3. Валутен курс на лева към щатският долар левове 1.85 1.85 1.92 1.93 1.98 1.99 1.92

Забележка: ГТП (% ) - темп на прираст спрямо същия период на предходната година.

3) Предварителни данни за 2022 година.

4) Прекъснат динамичен ред. За повече информация - Методологични бележки (с. 9 - 10).

5) Предварителни данни за третото тримесечие на 2022 година.

1) Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от показатели за еврозоната. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните  

са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. За повече информация - Методологични бележки (с. 9 - 10).

Ключови показатели за България
1 

2)  В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕК) 2020/1197 за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 всички краткосрочни 

показатели, представяни във формата на индекси, се изчисляват и публикуват при база 2015 година.
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1. Производство 

През декември 2022 г. показателят на доверие в 

промишлеността се увеличава с 0.3 пункта в 

сравнение с ноември 2022 г. по данни от бизнес 

анкетите на НСИ.  

През октомври 2022 г. е регистриран ръст от 5.7% 

на календарно изгладения индекс на 

промишленото производство спрямо съответния 

месец на 2021 година.  На годишна база 

увеличение на промишленото производство, 

изчислено от календарно изгладените данни, е 

отчетено в: преработващата промишленост - с 

14.2%, а понижение в производството и 

разпределението на електрическа и топлоенергия 

и газ - с 30.0%, и в добивната промишленост - с 

2.1%. 

През октомври 2022 г. строителната продукция 

се увеличава с 1.8% в сравнение със същия месец 

на 2021 г. според календарно изгладените данни. 

На годишна база повишението на календарно 

изгладения индекс на строителната продукция 

през октомври 2022 г. се определя от 

положителния темп както при сградното 

строителство, така и при 

гражданското/инженерното строителство, където 

нарастването е съответно с 1.9 и 1.8%. 

През третото тримесечие на 2022 г. брутният 

вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3% в 

сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 

0.6% спрямо второто тримесечие на 2022 г. по 

сезонно изгладени данни. През третото 

тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза 

на 44 959 млн. лв. по текущи цени според 

предварителните данни. На човек от населението 

се падат 6 601 лв. от стойностния обем на 

показателя. При среден за тримесечието валутен 

курс от 1.941935 лв. за 1 щатски долар БВП 

възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 

долара на човек от населението. Преизчислен в 

евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от 

населението се падат 3 375 евро.  

 

2. Индивидуално потребление  

През октомври 2022 г. общият показател на 

доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта 

в сравнение с юли, което се дължи изцяло на 

пониженото доверие сред населението в 

градовете. Според оценките на потребителите 

общата икономическа ситуация в страната през 

последните дванадесет месеца е леко влошена 

спрямо предходното наблюдение, в резултат на 

което балансовият показател намалява с 3.5 

пункта. Очакванията на живеещите в градовете са 

тази тенденция да продължи и през следващите 

дванадесет месеца за разлика от населението в 

селата, което е по-малко негативно настроено в 

сравнение с три месеца по-рано. 

Оборотът в търговията на дребно се увеличава с 

0.6% спрямо октомври 2021 г. въз основа на 

календарно изгладените данни. През октомври 

2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се 

наблюдава ръст на оборота при търговията на 

дребно с автомобилни горива и смазочни 

материали (с 6.5%) и търговията на дребно с 

нехранителни стоки, без търговията с 

автомобилни горива и смазочни материали (с 

2.9%). Спад е отбелязан в търговията на дребно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 

5.4%). 

За индивидуално потребление през третото 

тримесечие на 2022 г. са изразходвани 68.2% от 

произведения БВП. Показателят се увеличава с 

3.3% в реално изражение спрямо съответното 

тримесечие на 2021 година (според сезонно 

изгладените данни). 

3. Инвестиции 

Относителният дял на бруто образуването в 

основен капитал в БВП през третото тримесечие 

на 2022 г. е 14.2%. Показателят е намалял с 6.1% в 

реално изражение спрямо същия период                                                                                       

на предходната година според сезонно 

изгладените данни. 

През октомври в сравнение с юли средното 

натоварване на мощностите в промишлеността 

намалява с 1.2 пункта и достига 74.3% по данни от 

бизнес анкетите на НСИ. 

4. Пазар на труда  

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой 

на заетите лица е 3 215.6 хил., от които 1 717.6 

хил. мъже и 1 498.0 хил. жени. В сравнение с 

третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите 

лица се увеличава с 2.6%. Относителният дял на 

заетите лица от населението на възраст 15 и 

mailto:info@nsi.bg
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повече навършени години е 55.4%, като при 

мъжете този дял е 61.8%, а при жените - 49.5%. 

 

През третото тримесечие на 2022 г. броят на 

безработните лица е 122.5 хил., от които 70.8 хил. 

(57.8%) са мъже и 51.7 хил. (42.2%) - жени. В 

сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят 

на безработните лица намалява с 28.1 хил., или с 

18.7%. За същия период коефициентът на 

безработица намалява с 0.9 процентни пункта и 

достига 3.7%. Коефициентът на безработица 

намалява с 0.8 процентни пункта при мъжете и с 

1.0 процентен пункт при жените и през третото 

тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 

3.3%.  

С 16.2% нарастват общите разходи на 

работодателите за един отработен час от наетите 

от тях лица през третото тримесечие на 2022 г. 

спрямо третото тримесечие на 2021 година. В 

индустрията увеличението е с 18.1%, в услугите - 

с 16.4%, и в строителството - с 16.0%. Данните са 

предварителни. 

През декември 2022 г. 28.8% от промишлените 

предприятия посочват недостига на работната 

сила като фактор, затрудняващ дейността им, по 

данни от бизнес анкетите на НСИ. 

През септември 2022 г. средната работна заплата 

е 1 787 лв. - нараства с 5.6% в сравнение с 

предходния месец и се повишава с 15.8% спрямо 

септември 2021 година. 

5. Международни трансакции1 

През декември 2022 г. осигуреността на 

производството с поръчки от чужбина се 

увеличава с 2.3 пункта в сравнение с ноември  

2022 г. според оценките на мениджърите, 

регистрирани от бизнес анкетите на НСИ. 

За октомври 2022 г. салдото по текущата сметка2 

е отрицателно и възлиза на 177.1 млн. евро при 

отрицателно салдо от 24.3 млн. евро за октомври 

2021 година. За януари - октомври 2022 г. 

текущата сметка е положителна и възлиза на 542.1 

млн. евро (0.7% от БВП) при положително салдо 

от 479.3 млн. евро (0.7% от БВП) за януари - 

октомври 2021 година. 

                     
1 Оценките за БВП са на БНБ.   
2 Данните са предварителни и са в съответствие с практиката на БНБ 

и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данни.    

Търговското салдо2 за октомври 2022 г. е 

отрицателно в размер на 571.6 млн. евро при 

дефицит от 257.9 млн. евро за октомври 2021 

година. За януари - октомври 2022 г. търговският 

баланс е отрицателен в размер на 3 266.2 млн. евро 

(4.1% от БВП) при дефицит от 1 826.1 млн. евро 

(2.6% от БВП) за същия период на 2021 година.    

Износът на стоки2 е 4 228.7 млн. евро за 

октомври 2022 г., като нараства с 1 119.2 млн. евро 

(36.0%) в сравнение с този за октомври 2021 

година (3 109.5 млн. евро). За януари - октомври 

2022 г. износът е 39 440.2 млн. евро (49.9% от 

БВП), като нараства с 11 263.1 млн. евро (40.0%) в 

сравнение с този за същия период на 2021 година 

(28 177.1 млн. евро, 39.6% от БВП). Износът за 

януари - октомври 2021 г. нараства на годишна 

база с 24.8%. Вносът на стоки2 за октомври 2022 

г. е 4 800.3 млн. евро, като нараства с 12 703.2 млн. 

евро (42.3%) спрямо същия период на 2021 година     

(30 003.2 млн. евро, 42.2% от БВП). Вносът за 

януари - октомври 2021 г. нараства на годишна 

база с 25.5%. 

Преките инвестиции в чужбина2 за октомври 

2022 г. нарастват с 15.5 млн. евро, при ръст с 9.4 

млн. евро за октомври 2021 година. За януари - 

октомври 2022 г. преките инвестиции в чужбина 

се повишават с 396.7 млн. евро (при увеличение 

със 167.1 млн. евро за януари - октомври 2021 

година). Салдото по статия преки инвестиции2 е 

положително в размер на 31.8 млн. евро при 

отрицателно салдо от 37.6 млн. евро за октомври 

2021 година. За януари - октомври 2022 г. салдото 

е отрицателно в размер на 1 099.3 млн. евро (1.4% 

от БВП) при отрицателно салдо от 1 203.9 млн. 

евро (1.7% от БВП) за същия период на 2021 

година. Преките чуждестранни инвестиции2 по 

предварителни данни намаляват с 16.4 млн. евро 

за октомври 2022 г. при увеличение с 47 млн. евро 

за октомври 2021 година. За януари - октомври 

2022 г. преките чуждестранни инвестиции в 

страната се повишават с 1 495.9 млн. евро (при 

увеличение с 1 371 млн. евро за януари - октомври 

2021 година). 

През октомври салдото по статия портфейлни 

инвестиции2 е в размер на 337.7 млн. евро при 

отрицателна стойност от 39 млн. евро за октомври 

2021 година. За януари - октомври 2022 г. салдото 

mailto:info@nsi.bg
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е положително в размер на 443.7 млн. евро (0.6% 

от БВП) при положително салдо от 1 825.5 млн. 

евро (2.6% от БВП) за същия период на 2021 

година.  

Портфейлните инвестиции - активи1 за 

октомври 2022 г. нарастват с 323.6 млн. евро при 

увеличение с 95.5 млн. евро за октомври 2021 

година. За януари - октомври 2022 г. те нарастват с 

1 682.9 млн. евро (2.1% от БВП) при увеличение с 

1 842.5 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период 

на 2021 година. Портфейлните инвестиции - 

пасиви1 за октомври 2022 г. намаляват с 14.1 млн. 

евро при ръст със 134.5 млн. евро за октомври 

2021 година. За януари - октомври 2022 г. 

портфейлните инвестиции - пасиви нарастват с  

1 239.2 млн. евро (1.6% от БВП) при увеличение с 

16.9 млн. евро (0.02% от БВП) за същия период на 

2021 година. 

Външнотърговското салдо от стоки и услуги 

през третото тримесечие на 2022 г. е положително. 

През третото тримесечие на 2022 г. износът на 

стоки и услуги се увеличава с 11.1%, а вносът на 

стоки и услуги - с 9.3% в сравнение с третото 

тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни. 

6. Цени 

През ноември 2022 г. месечната инфлация, 

измерена с индекса на потребителските цени 

(ИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а 

годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо 

ноември 2021 г. е 16.9%. През ноември 2022 г. 

спрямо предходния месец най-голямо е 

увеличението на цените в групите: развлечения и 

култура (+2.9%), съобщения (+2.7%), 

здравеопазване (+1.7%), хранителни продукти и 

безалкохолни напитки (+1.7%). Намаление на 

цените е регистрирано в групите: жилища, вода, 

електроенергия, газ и други горива (-1.5%) и 

транспорт (-0.5%). 

През третото тримесечие на 2022 г. индексът на 

цените на жилищата нараства с 15.6% в 

сравнение със същото тримесечие на 2021 година. 

                     
1 Данните са предварителни и са в съответствие с практиката на БНБ 

и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данни.    

Индексът на цените на производител на 

вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 

2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е 

регистрирано при производството и 

разпределението на електрическа и топлоенергия 

и газ - с 23.1%, в добивната промишленост - с 

2.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. 

През декември 2022 г. прогнозите на мениджърите 

относно продажните цени в промишлеността 

през следващите три месеца са за увеличение по 

данни от бизнес анкетите на НСИ. 

7. Парични и финансови показатели2 

През ноември 2022 г. широките пари (паричният 

агрегат М3) се увеличават на годишна база с 

13.6% (12% годишно нарастване през октомври 

2022 година). В края на ноември 2022 г. широките 

пари са 138.922 млрд. лв. (89.9% от БВП) при 

138.210 млрд. лв. към октомври 2022 г. (89.4% от 

БВП). 

Кредитите на Нефинансови предприятия и 

Домакинства и НТООД през ноември 2022 г. 

възлизат на 74.287 млрд. лева. Кредитите за 

Нефинансови предприятия нарастват с 11.1% на 

годишна база през ноември 2022 г. (10.4% 

годишно повишение през октомври 2022 г.) и в 

края на месеца достигат 41.177 млрд. лв. (26.6% от 

БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 

33.110 млрд. лв. (21.4% от БВП) в края на ноември 

2022 година. 

През ноември 2022 г. средномесечният валутен 

курс на лева спрямо долара е 1.92 лв. за 1 

щатски долар.

                     
2 Оценките за БВП са на БНБ.   

mailto:info@nsi.bg
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3. ИНВЕСТИЦИИ 4. ПАЗАР НА ТРУДА 
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Забележка: ГТП (%) - темп на прираст спрямо същия период на предходната година. 
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Забележка: ГТП (%) - темп на прираст спрямо същия период на предходната година. 
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6. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Забележка: ГТП (%) - темп на прираст спрямо същия период на предходната година. 
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Ключови показатели за България - Методологични бележки 

№ Показатели Пояснения Източник 

1. Производство   

1.1. Показател на доверие в 

промишлеността 

Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в 

промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната 

производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова 

продукция (последният баланс се взема с обратен знак).  

НСИ 

1.2. Изменение в промишленото 

производство 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, календарно 

изгладени данни.  

НСИ 

1.3. Изменение в строителната 

продукция 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, календарно 

изгладени данни.  

НСИ 

1.4. Изменение в брутният 

вътрешен продукт 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени 

данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени 

съгласно ЕСС 2010.  

НСИ 

2. Индивидуално потребление  

2.1. Показател на доверие на 

потребителите 

Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е 

средна аритметична на балансите на очакванията за общата икономическа 

ситуация, финансовото състояние, безработицата и спестяванията на 

домакинствата през следващите 12 месеца.  

НСИ 

2.2. Изменение в оборота в 

търговията на дребно 

Оборот в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети. 

Темп на прираст от съпоставими цени спрямо същия период на предходната 

година, календарно изгладени данни.  

НСИ 

2.3. Изменение в индивидуалното 

крайно потребление 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени 

данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени 

съгласно ЕСС 2010. 

 

НСИ 

3. Инвестиции  

3.1. Изменение в бруто образуване 

в основен капитал 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени 

данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени 

съгласно ЕСС 2010. 

НСИ 

 

3.2. 

 

Използване на оборудването в 

промишлеността 

 

Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното 

натоварване. (Данните се събират през януари, април, юли и октомври.) 

 

НСИ 

 

3.3. 

 

Изменение на запасите 

 

В % от БВП. Данните са представени съгласно ЕСС 2010.  

 

 

НСИ 

4. Пазар на труда 

4.1. Коефициент на безработица Относителен дял на безработните лица от икономически активното население на 

България (данни от Наблюдението на работната сила).  

НСИ 

4.2. Коефициент на заетост Относителен дял на заетите лица от населението на същата възраст (данни от 

Наблюдението на работната сила).  

НСИ 

4.3. Изменение в заетите лица Темп на прираст спрямо същия период на предходната година (данни от 

Наблюдението на работната сила).  

НСИ 

Забележка: В изпълнение на Регламент (EС) 2019/1700 на ЕП и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и 

домакинствата и произтичащите от него прилагащи регламенти на ЕК в областта на статистиката на работната сила са направени промени в 

методологията, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 

първото тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди. 
4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

 

4.6. 

 

 

 

 

Изменение в разходите за труд 

 

 

 

Недостиг на работна сила в 

промишлеността 

 

Изменение в заплатите 

Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по 

трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период 

на предходната година, календарно изгладени данни. 

 

Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила 

като затруднение за осъществяване на дейността им. 

 

Темп на прираст на номиналната стойност на средната месечна работна заплата 

на наетите по трудово и служебно правоотношение спрямо същия период на 

предходната година.  

НСИ 

 

 

 

НСИ 

 

 

НСИ 

 

 

 

mailto:info@nsi.bg
http://www.nsi.bg/bg/node/11319
http://www.nsi.bg/bg/node/889
http://www.nsi.bg/bg/node/906
http://www.nsi.bg/bg/node/2235
http://www.nsi.bg/bg/node/2104
http://www.nsi.bg/bg/node/939
http://www.nsi.bg/bg/node/2235
http://www.nsi.bg/bg/node/11319
http://www.nsi.bg/bg/node/2235
http://www.nsi.bg/bg/node/2201
http://www.nsi.bg/bg/node/3998
http://www.nsi.bg/bg/node/3996
http://www.nsi.bg/bg/node/3996
http://www.nsi.bg/bg/node/3936
https://www.nsi.bg/bg/content/11319/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B4-2008
http://www.nsi.bg/bg/node/3928
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№ Показатели Пояснения Източник 

5. Международни трансакции  

5.1. Поръчки от чужбина в 

промишлеността  

Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и 

отрицателните отговори. 

НСИ 

 

 

5.2. Износ на стоки Платежен баланс - аналитично представяне (РБП6), млн. eвро. Информация 

относно методологията и данните за показателите на БНБ може да се намери на 

сайта на БНБ, раздел „Статистика“. 

БНБ 

5.3. Внос на стоки Платежен баланс - аналитично представяне (РБП6), млн. eвро. Информация 

относно методологията и данните за показателите на БНБ може да се намери на 

сайта на БНБ, раздел „Статистика“. 

БНБ 

5.4. 

 

 

 

5.5. 

Търговско салдо 

 

 

 

Текуща сметка 

Платежен баланс - аналитично представяне (РБП6), млн. eвро. Информация 

относно методологията и данните за показателите на БНБ може да се намери на 

сайта на БНБ, раздел „Статистика“. 

БНБ 

Платежен баланс - аналитично представяне (РБП6), млн. eвро. Информация 

относно методологията и данните за показателите на БНБ може да се намери на 

сайта на БНБ, раздел „Статистика“. 

 

БНБ 

5.6. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, Платежен баланс - аналитично представяне (РБП6). 

Информация относно методологията и данните за показателите на БНБ може да 

се намери на сайта на БНБ, раздел „Статистика“.  

 

БНБ 

5.7. Портфейлни инвестиции  (Нето) млн. евро, Платежен баланс - аналитично представяне (РБП6). 

Информация относно методологията и данните за показателите на БНБ може да 

се намери на сайта на БНБ, раздел „Статистика“. 

БНБ 

5.8. Изменение в износа на стоки и 

услуги 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени 

данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени 

съгласно ЕСС 2010.  

НСИ 

5.9. Изменение във вноса на стоки 

и услуги 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени 

данни с корекция за разликите в броя на работните дни. Данните са представени 

съгласно ЕСС 2010. 

НСИ 

6. Цени  

6.1. Инфлация, измерена чрез 

индекс на потребителските 

цени (ИПЦ) 

 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година.  НСИ 

 

 

6.2. Индекс на цени на жилища 

(ИЦЖ) 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година. Данните се 

отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти).  

НСИ 

6.3. Цени на производител на 

вътрешния пазар 

(промишленост) 

 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година.  НСИ 

6.4. Очаквания за продажните цени 

в промишлеността 

Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и 

отрицателните отговори.  

НСИ 

6.5. Очаквания за продажните цени 

в търговията на дребно 

Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и 

отрицателните отговори.  

НСИ 

7. Парични и финансови показатели  

7.1. Изменение в паричен агрегат 

М3 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година                                             

(месечни стойности: стойности в края на месеца).  

 

БНБ 

7.2. Изменение във вземанията по 

кредити от Нефинансови 

предприятия, Домакинства и 

НТООД 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година (месечни 

стойности: стойности в края на месеца). НТООД - Нетърговски организации, 

обслужващи домакинствата. 

БНБ 

 

 

7.3. 

 

 

7.4. 

 

 

7.5. 

 

Валутен курс на лева към 

щатския долар 

 

Изменение в парите в 

обращение 

  

Изменение в паричен агрегат 

М1 

 

Средномесечен валутен курс на лева към щатския долар.  

 

 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година. Индекс 1997 = 100 

(месечни стойности: стойности в края на месеца).  

 

Темп на прираст спрямо същия период на предходната година. Индекс 1997 = 100 

(месечни стойности: стойности в края на месеца).  

 

БНБ 

 

 

БНБ 

 

 

БНБ 
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