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Умеренопозитивни резултати от икономиката  

• Десето поредно тримесечие с икономически растеж: 
Брутният вътрешен продукт се увеличи с 2.9% през IV-то 
тримесечие на 2015 г. (спрямо IV-то тримесечие на 2014) 

• Ръст на промишленото производство от 3% на годишна 
база през март 2016 г. По-значително увеличение в 
преработващата промишленост за година се наблюдава 
при: 
– производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 

38.8% 

– производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17.1% 

– производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 
14.8% 

– производството на мебели - с 13.7%. 



Умеренопозитивни резултати от икономиката  

• Търговията на дребно се покачва с 6.2% през 2016 г. на 
годишна база (макар, че на месечна база ръстът не е 
толкова изразен – 0,8%). По-значителното увеличение на 

оборотът има при:  
– търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени 

изделия - с 20.1%,  

– търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия - с 13.0% 

• Повече заети лица – с 72 хиляди повече работещи през 
IV-то тримесечие на 2015 г. спрямо IV-то тримесечие на 
2014) 

• Спад в безработицата – с 93 хиляди по-малко са 
безработните през през IV-то тримесечие на 2015 г. 
спрямо IV-то тримесечие на 2014 

 



Публични финанси 

• С 17% повече приходи в бюджета за първите три месеца на 
2016 г. спрямо същия период през 2015 г.  

• Излишък в бюджета (КФП) – над 1,8 млрд.лв. към март 
2016 г. спрямо излишък от 257.1 млн.лв. към март 2015; 

• България запази кредитния си рейтинг си в международен 
аспект: 

– Moody's потвърди кредитния рейтинг на България от Baa2 
със стабилна перспектива (5.06.2015 година); 

– Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България 

на ниво ВВ+ със стабилна перспектива (11.12.2015 година); 

– Fitch потвърди кредитния рейтинг на България от BBB- със 
стабилна перспектива (4.12.2015 година); 

 

 

 



Прогнози – 2016 година 

България – 2016 година 

Министерство на 
финансите 

(пролет 2016) 

Европейска 
Комисия 

(пролет 2016) 

Международен 
валутен фонд 
(април 2016) 

БВП, ръст (%) 2,1 2,0 2,3 

Износ, ръст (%) 4,5 4,6 4,0 

Внос, ръст (%) 2,6 3,1 3,7 

Средногодишна 
инфлация (%) 

-0,8 -0,7 - 

Коефициент на 
безработица (%) 

8,6 8,6 8,6 



Пoстижения 

• България е седмата най-бързо растяща икономика в Европейския 
съюз през 2015 година; 

• Страната ни е обявена за най-добрата дестинация за аутсорсинг 
в Европа (Класация на Cushman & Wakefield за 2015 г.); 

• София  се нарежда на четвърто място сред най-големите 
европейски градове в групата на най-добрите дестинации за 
инвестиции от гледна точка на ефективността на разходите 
(според класиране на списание fDi Magazine за най-обещаващите 
инвестиционни дестинации в Европа през 2016/2017); 

• София попада в ТОП 10 на световните дестинации за създаване 
на “start up” според класиране на швейцарската организация 

"Seedstars World", публикувано през 2015; 

 



Място на България в международни класации – 
добро класиране в сравнителен аспект – попадаме 

сред първите 20% (най-добре класиралите се) 
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Място на България в международни класации – 
лоши позиции в сравнителен аспект – попадаме 

сред последните 20% (най-лошо класиралите се) 
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Място на България в международни класации – 
средни позиции в сравнителен аспект 
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