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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (БАКР) е
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС,
регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на
Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените от
БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло
равнопоставени с тези на останалите признати от
Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без
териториални или други ограничения.
БАКР потвърждава непоисканите дългосрочен и краткосрочен държавен кредитен рейтинг
на Република България и перспективата,
свързана с тях:
Дългосрочен рейтинг: нВВВ
Краткосрочен рейтинг: нА-3
Перспектива: Стабилна

Използвана е официално приетата от БАКР
Методология за присъждане на държавен
рейтинг:https://www.bcrabg.com/files/Sovereign_
Methodology_2019_bg.pdf
За изработването на доклада и присъждането
на рейтинга е използвана публична информация от Българска народна банка, Национален
статистически институт, Министерство на
финансите, Световната банка, Международния
валутен фонд, Европейската комисия, база
данни на БАКР и др. БАКР използва източници
на информация, които смята за надеждни, но
не гарантира точността, адекватността и
пълнотата на използваната информация.

*Бележки:

1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценяваното лице,
като след извършеното оповестяване не са били извършвани корекции в кредитния рейтинг и/или рейтинговата
перспектива;
2) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с
нея трета страна;
3) Потребителите на рейтинга могат да намерят информация за значението на всяка рейтингова категория в
публикуваната на сайта на БАКР Глобална скала (https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf), а за дефиницията
за неизпълнение в Методологията за присъждане на държавен рейтинг (https://www.bcra-bg.com/files/Sovereign_
Methodology_2019_bg.pdf).

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

ДЪРЖАВЕН РЕЙТИНГ
Република България
нBBB / нA-3 (перспектива: стабилна)
Април 2022 г.
Евлоги Георгиев 95, ет. 1
гр. София 1142
Анализ на рейтинговите фактори:
Заради безпрецедентната криза, резултат от
възникването на пандемията от COVID-19 в
световен мащаб, в България е в сила „извънредна епидемична обстановка“ от 13.05.2020 г.
до 31.03.2022 г. При тези обстоятелства през
2021 г. бяха проведени три парламентарни
избора, последният на 14.11 заедно с този за
президент. Новосформираният в края на 2021 г.
кабинет съответно представлява четирипартийна коалиция, начело с партията
победител „Продължаваме промяната“, която е
нова в политическия живот на страната и се
определя като центристка. Въпреки намаляването
на
политическата
нестабилност,
управлението е изправено пред редица
предизвикателства. Най-висока степен на
несигурност пред развитието на страната
създава повишеният геополитически риск,
произтичащ от военния конфликт на територията на Украйна, който се материализира чрез
значителните бежански потоци в Източна
Европа и прекъсването на ключови търговски и
енергийни пътища.
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След спада от 4.4% през кризисната 2020 г.,
българската икономика бързо възвърна
положителна динамика, отчитайки реален ръст
от 4.2% през 2021 г. Основен принос за
възстановяването на икономическата активност
имаше вътрешното търсене и по-конкретно –
потреблението. В съответствие с нарастването
на доходите и потребителското доверие,
индивидуалните потребителски разходи на
домакинствата се повишиха с 8% на годишна
база. Правителственото потребление също
допринесе за растежа на БВП през изминалата
година, докато инвестициите в основен капитал
и нетният износ имаха отрицателен принос.
Частната инвестиционна активност остана
потисната от несигурната обстановка и
неизползвания производствен капацитет, в
резултат на което инвестициите в основен
капитал регистрираха спад от 11% спрямо 2020
г. Реалният износ на стоки и услуги достигна
9.9% ръст, но възстановяването на вноса
отчете изпреварваща динамика (12.2%) и
съответно - отрицателният принос на нетния
износ се запази.
Фигура 2: Приноси към растежа на БДС: 2017 – 2021 г.

След известно забавяне както при внасянето,
така и при последващото му одобрение от
страна на Европейската комисия, Националният план на България за възстановяване и
устойчивост получи зелена светлина за изпълнение на 7 април 2022 г. По инструмента на ЕС
- NextGenerationEU - България следва да
получи 6,3 милиарда евро под формата на
грантове, което в рамките на месец Съветът
предстои да потвърди.
Фигура 1: Приноси към растежа на БВП: 2017 – 2021 г.
Източник: Национален статистически институт

Източник: Национален статистически институт

2

От страна на предлагането брутната добавена
стойност отчете реален ръст от 3.6% за 2021
г., като основен принос за това имаха секторите
на индустрията и услугите. Докато добавената
стойност в индустрията нарасна с 9.4%,
строителството запази негативна си динамика,
отчитайки спад от 7.8% на годишна база. След
срива през 2020 г. услугите възвърнаха ролята
си на основен двигател на растежа, като
единствено агрегираният сектор „търговия,
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“
регистрира спад от 2.5%, бивайки засегнат от
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удължаването на ограничителните мерки в
хода на 2021 г.
В съответствие с възстановяването на икономическата активност на търговските партньори,
ниската база през 2020 г. и покачването на
цените на основни суровини, стоковият износ
на България отчете двуцифрен номинален ръст
от 24.5%, а вносът се повиши с още по-ускорен
годишен темп от 27.6%. Сред стоковите групи
основен принос за нарастването на износа през
2021 г. имаха неблагородните метали, храните
и машините, докато динамиката на вноса се
определяше в най-голяма степен от енергийните ресурси поради скока в цените им. В тази
връзка сътресенията, произтичащи от военния
конфликт в Украйна, носят повишен риск по
отношение на стоковата търговия предвид
значимия дял на Русия във вноса на страната
(8.5% средно за последните 5 години).
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вторичния доход, свързано с по-ниските
постъпления от парични преводи на български
граждани, работещи в чужбина.
По предварителни данни за 2021 г. нетният
поток на преки инвестиции в страната, отчетени
в съответствие с принципа на първоначалната
посока на инвестицията, възлиза на 1 265 млн.
евро (1.9% от БВП), което представлява спад от
57.8% спрямо 2020 г. Акумулираният нетен
поток се формира изцяло от реинвестирана
печалба, докато при инвестициите под формата
на дялов капитал и дългови инструменти се
наблюдава отлив на капитал.
Фигура 4: Брутен външен дълг: 2017 – 2021 г.

Фигура 3: Текуща сметка: 2017 – 2021 г.

Източник: Българска народна банка (БНБ)

Източник: Българска народна банка (БНБ)
Динамиката на международните търговски
потоци имаше определяща роля за разширяването на дефицита по текущата сметка на
страната - от 41 млн. евро (0.1% от БВП) през
2020 г. до 271 млн. евро (0.4% от БВП) през
2021 г. В резултат от изпреварващия ръст на
стоковия внос спрямо износа, търговският
дефицит се покачи с 69.8% на годишна база и
достигна 4.9% от БВП, докато положителното
салдо по търговията с услуги нарасна с 45.5%
до 6.6% от БВП, ограничавайки общото
влошаване на текущата сметка. Същевременно
дефицитът по първичния доход се разшири
4.3% спрямо 2020 г., основно поради повисокия размер на изплатения инвестиционен
доход, а допълнителен негативен ефект оказва
и намалението от 20.4% на излишъка по
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През изминалата година брутният външен
дълг на България нараства с 2 152 млн. лв.,
достигайки размер от 41 965 млн. лв. или 61.8%
от БВП към края на 2021 г. Близо половината от
увеличението на дълга се дължи на получените
СПТ, отчитани като задължения на централната банка, но умерено повишение във
външната задлъжнялост се наблюдава при
всички институционални сектори. Същевременно дългът с остатъчен матуритет над една
година запазва превес в общата структура с
относителен дял от 62.6%.
Към края на 2021 г. международните резерви
на БНБ са в повишен размер (+3 749 млн. евро
или 12.2% спрямо края на 2020 г.), достигайки
34 597 млн. евро. Покритието с резерви на
осреднения внос на стоки и нефакторни услуги
запази традиционно високото ниво, равнявайки
се на 9.8 месеца, а покритието на паричната
база възлезе на 141.6%, което е солиден
буфер, гарантиращ стабилността на фиксирания валутен курс до приемането на еврото.
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Същевременно поради трайно изпреварващия
ръст на брутните външни активи в сравнение с
нарастването на пасивите, нетната международна инвестиционна позиция продължава
да се подобрява, като отрицателното салдо по
нея спада до 19.8% от БВП при 27.1% през
2020 г.
Фигура 5: ХИПЦ – годишен темп: I 2019 – II 2022 г.
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работна заплата средно за икономиката възлиза на 1 551 лв., отбелязвайки ръст от 11.5%
(9.7% за 2020 г.). Измерена чрез БВП на глава
от населението, покупателната способност в
България достига 30.5% от средната за ЕС и
27.6% от тази за еврозоната за 2021 г.
С влизането в сила на Бюджет 2022 и
премахването на противоепидемичните мерки в
България от 01.04.2022 г. минималната заплата
се покачва с 9.2% в номинално изражение до
710 лв., като същевременно програмите на
правителството за запазване на заплащанията
в кризисната обстановка отпадат в голямата си
част.
Фигура 6: Бюджетно салдо по КФП: 2017 – 2021 г.

Източник: Национален статистически институт
Годишният темп на инфлация, измерен чрез
ХИПЦ, рязко се ускори в хода на 2021 г.,
повишавайки се от -0.3% през м. януари до
6.6% през м. декември (2.8% средно за 2021 г.)
Възходящата динамика се определяше основно
от преките и косвени ефекти от покачването на
международните цени на енергийните продукти
и храните. Нарастването на цените допълнително се усили през първото тримесечие на
настоящата 2022 г. (8.4% към февруари) и този
тренд се очаква да се запази през следващите
месеци с оглед на несигурната външна среда и
устойчивите проинфлационни фактори от
страна на предлагането.
Условията пазара на труда през 2021 г. постепенно се нормализират, като динамиката на
коефициента на икономическа активност остава
потисната, а равнището на безработицата
(според НРС) достига 5.3% средно за годината,
при общо низходяща тенденция. От месец май
2021 г. броят на регистрираните безработни
лица (15-64 г.) спада отново под 200 хил. души
за първи път от декември 2019г. (по данни на
Агенцията по заетостта).
Доходите от труд запазват възходящия си
тренд, с най-бърз темп в здравеопазването,
следвано от хотелиерството и ресторантьорството – икономическият сектор, който въпреки
възстановяването остава с все още най-ниски
възнаграждения (892 лв.). Месечната брутна
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Източник: Министерство на финансите
Социално-икономическите ефекти от пандемията подложиха на изпитание фискалната
устойчивост на страните, но благодарение на
дългогодишната си бюджетна дисциплина
България посрещна кризата с акумулирани
резерви и относително ниско ниво на държавен
дълг. Касовият дефицит по КФП достигна 2.9%
от БВП през 2020 г. и се задържа на същото
равнище и през 2021 г., тъй като влошаването
на епидемичната обстановка в рамките на
изминалата година наложи както удължаване
на периода на действие на част от мерките за
подкрепа, така и въвеждане на нови такива.
Същевременно постъпленията в бюджета
възвърнаха възходяща динамика, като общите
приходи по КФП отчетоха номинален ръст от
18.4%. В съответствие с възстановяването на
икономическата активност, постъпленията от
преки данъци, осигуровки и ДДС отбелязаха
двуцифрени ръстове, а неданъчните приходи
също регистрираха значително повишение от
40.6% спрямо 2020 г., като еднократен ефект за
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тази група оказа първоначалното концесионно
възнаграждение за Летище София. От друга
страна, разходите по КФП нараснаха със 17.6%
на годишна база, а положителната им динамика
се определяше изцяло от текущите разходи,
тъй като капиталовите разходи отчетоха спад
от 24%. Превишението на сумата на разходите
над тази на приходите формира отрицателно
касово салдо в размер на 3 795 млн. лв. или
2.9% от БВП, което остана под границата на
бюджетните разчети.
Предвид динамичната политическа обстановка
през 2021 г. и сформирането на ново редовно
правителство, окончателното приемане на
бюджета за настоящата година се отложи за
края на месец февруари. Фискалната политика
продължава да подкрепя възстановяването на
икономическата активност. Съответно настоящите разчети предвиждат увеличение на
дефицита по КФП до 4.1% от БВП през 2022 г.,
като в тези сметки се включват мерки в отговор
на пандемията в размер на 1.6% от БВП. С
отпадането на тези мерки в средносрочен план
се очаква касовият дефицит да се свие до 3%
от БВП през 2024 г. Подкрепа за устойчивостта
на публичните финанси се очаква по линия на
Механизма за възстановяване на ЕС. От друга
страна, изпълнението на средносрочните
фискални цели е изправено пред риск от
влошен макроикономически сценарий с оглед
на несигурната външна среда.
Фигура 7: Държавен дълг: 2017 – 2021 г.
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пазар. Съответно относителната тежест на
вътрешния дълг се повиши до 27.7% от общия,
при 20.5% в края на 2020 г. Допълнително бяха
усвоени и заемни средства в размер на 511
млн. евро (999 млн. лв,) по линия на
Европейския инструмент за временна подкрепа
с цел смекчаване на рисковете от безработица
при извънредни обстоятелства (SURE).
Фигура 8: Валутна структура на дълга на подсектор
„Централно управление“ към 31.12.2021 г.

Източник: Министерство на финансите
Въпреки увеличението на консолидирания дълг
на сектор „Държавно управление", съотношението му към БВП остава на второто най-ниско
ниво в ЕС1, а структурата му минимизира
пазар-ните рискове. Относителният дял на
дълга с плаващи лихви възлиза на едва 2.2%
от общия дълг на подсектор „Централно
управление“ към края на 2021 г., а
деноминираните в евро задължения заемат
водещо място във валутна-та структура с дял
от 73.9%, следвани от дълга в национална
валута с дял от 25.9%, което обуславя нисък
валутен риск в контекста на фиксирания курс на
лева към еврото.
Фигура 9: Дългосрочен лихвен процент за оценка на
степента на конвергенция: I 2019 – II 2022 г.

Източник: Министерство на финансите
Държавният дълг към края на 2021 г. достигна
31 218 млн. лв. (23.5% от БВП), което представлява увеличение от 3 713 млн. лв. спрямо края
на 2020 г. Основен инструмент на дълговото
финансиране бяха емисиите ДКЦ на вътрешния
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Източник: Евростат
Данните са към Q3 2021 г. Годишните данни за края на
2021 г. предстои да бъдат публикувани от Евростат през
месец април 2022 г.
1
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Устойчивостта на публичния дълг е подкрепена
и от ниския дял на лихвените плащания, които
се равняват на едва 1.2% от общите приходи по
КФП през изминалата година. Въпреки лекия
възходящ тренд, наблюдаван от четвъртото
тримесечие на 2021 г., българските ДЦК
продължават да се отличават със значително
по-ниско ниво на доходност спрямо останалите страни от ЦИЕ извън еврозоната, като през
февруари 2022 г. дългосрочният лихвен
процент за оценка на степента на конвергенция
възлезе на 0.61%, при 0.77% средно за
еврозоната. Конвергенцията на лихвените
проценти със страните от еврозоната се
подкрепя от фискална дисциплина в годините
преди кризата, относително ниската дългова
тежест и присъединяването на лева към
Валутния механизъм II (ERM II).
Година след като България стана член на
банковия съюз на ЕС, а българският лев
официално е част от ERM II, през юли 2021 г.
беше представен и Националният план за
въвеждане на еврото в България при целева
дата 1 януари 2024 г.
Същевременно банковият сектор остава
устойчив. Трайният ръст на депозитната база
подкрепя платежоспособността на системата,
която и към края на 2021 г. поддържа високи
равнища на обща капиталова адекватност
(22.6%) и ликвидност (LCR от 274.1%).
В хода на 2021 г. растежът на кредита при
нефинансовия сектор се възстановява и
достига 9.2% (след забавянето до 4.8% през
2020 г.), при по-висока активност на индивидуалните клиенти. Към края на годината
брутната балансова стойност на отсрочените
заеми съгласно Реда за отсрочване и
уреждане на изискуеми задължения към банки
и дъщерните им дружества – финансови
институции е 8,3 млрд. лв. или 11% от общия
портфейл, като тези задължения не се
класифицират като необслужвани. Последното
спомага за по-нататъшното намаляване на
необслужваните кредити, чиито дял към края на
2021 г. е 6.5% (без кредитни институции) или с
1.7 пр. п. по-нисък на годишна база. В своя
периодичен аналитичен обзор за състоянието
на банковата система БНБ2 отбелязва, че към
2

БНБ (2021), „Банките в България. Юли – септември 2021“.
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края на септември 2021 г. при кредитите с
изтекъл мораториум делът на необслужваните
е по-висок от този при общите кредити и аванси
и посочва, че това е индикатор за повишен
кредитен риск, който би могъл да се реализира
в случай на потенциален спад на икономическата активност. На този фон коефициентът
на покритие на класифицираните кредити от
обезценки и специфични провизии остава
сравнително висок, на ниво от 72.4% в края на
2021г. (62.8% година по-рано).
Фигура 10: Печалба в банковата система: 2017 – 2021 г.

Източник: Българска народна банка
През 2021 г. печалбата в системата достига 1,4
млрд. лв., възстановявайки се след чувствителния спад от 2020 г., а изискванията за
капитализирането ѝ за предходните години
отпаднаха (наред с останалите пруденциални
мерки от антикризисния пакет на БНБ от 2020
г.). За разлика от края на предходната година,
нетните приходи от лихви и от такси и
комисионни бележат ръст, докато стойността
на направените обезценки се понижава.
Индикаторите за рентабилност, съответно, се
покачват: ROA – до 1.09% (0.69% за 2020г.) и
ROE – до 8.86% (5.49% за 2020г.).
Перспектива
Стабилната перспектива отразява мнението
на БАКР, че рисковете за рейтинга на България
са балансирани. През 2021 г. българската
икономика в голяма степен се възстанови от
спада, свързан с пандемията, но растежът на
икономическата активност през 2022 г. се
очаква да се забави по линия на високата
инфлация и несигурността, произтичаща от
военния конфликт на територията на Украйна.
В тази сложна ситуация фискалната политика
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остава разхлабена, но с оглед на ангажимента
на правителството за присъединяване към
еврозоната се планира поетапна консолидация
на бюджетните баланси и покриване на
критериите за конвергенция. Въпреки рисковете
пред международните търговски потоци и
туризма, динамиката на платежния баланс
предполага запазване на устойчива външна
позиция и поддържане на високи нива на
адекватност на резервите.
Положително влияние върху рейтинга и/или
перспективата на страната биха оказали
следните фактори:
- Изпълнение на важни структурни реформи
за напредък в борбата с корупцията и
върховенството на закона;
- Ускоряване
на
процеса
на
реална
конвергенция към средното за ЕС ниво на
доходи;
- Напредък
в
присъединяването
към
еврозоната.
Негативно влияние върху рейтинга и/или
перспективата на страната биха оказали
следните фактори:
- Продължаващо разхлабване на фискалната
политика, водещо до сериозен ръст в нивото
на държавния дълг;
- Възобновяване на външните дисбаланси и
спад в международните резерви;
- Поява на стрес във функционирането на
финансовата система на страната.
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Регулаторни оповестявания

Резюме на протокола от Рейтинговия
комитет

Инициатива за рейтинга:
Този рейтинг е непоискан
Непоискан държавен рейтинг
С участието на оценяваната единица или на
свързана с нея трета страна
С предоставен достъп до вътрешните
документи
С осигурен достъп до ръководството на
оценяваната единица

НЕ
НЕ
НЕ

Пълната версия на политиката на БАКР
относно непоискани кредитни/държавни рейтинги може да бъде изтеглена от:
https://www.bcra-bg.com/files/policy_unsolicited_rating_bg.pdf

На 14.04.2022 г. се проведе заседание на
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе
разгледан резултатът от редовен преглед на
непоискания държавен рейтинг на Република
България. Заседанието бе ръководено от д-р
Кирил Григоров в качеството му на председател на Рейтинговия комитет.
Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха
редица рейтингови фактори, включени в
модела за оценка, съгласно Методологията
за присъждане на държавен рейтинг, като
детайлно бяха анализирани следните аспекти:
1) актуалната геополитическа обстановка;
2) възстановяването на икономическата активност и рисковете пред макроикономическата
прогноза;
3) динамиката на външните баланси;
4) средносрочната фискална стратегия;
5) устойчивостта на държавния дълг и
6) състоянието на банковия сектор в страната.
Въз основа на тази дискусия бяха потвърдени
непоисканият държавен рейтинг и перспективата, свързана с него.
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Таблици:
Република България

Развиваща се икономика1

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

БВП (млн. лв.)
Крайно потребление (млн. лв.)
Бруто капиталообразуване (млн. лв.)
Износ на стоки и услуги (млн. лв.)
Внос на стоки и услуги (млн. лв.)
БВП (годишен реален темп на изменение; %)
БВП на глава от населението (лв.)
Средна месечна работна заплата, бруто (лв.)
Коефициент на безработица2 (15+ години,%)
ХИПЦ, средногодишен темп на изменение4 (%)
Обменен курс BGN/EUR
Обменен курс BGN/USD - средно за периода

2021

2020

2019

2018

2017

132 744
105 352
25 959
83 673
82 241
4.2
19 268
1 551
5.3
2.8
1.96
1.65

119 951
93 791
24 398
66 361
64 599
-4.4
17 299
1 391
5.1
1.2
1.96
1.72

120 395
91 228
25 280
76 974
73 087
4.0
17 259
1 267
4.2
2.5
1.96
1.75

109 964
83 843
23 328
72 242
69 449
2.7
15 653
1 146
5.2
2.6
1.96
1.66

102 741
77 961
20 349
68 831
64 400
2.8
14 520
1 037
6.2
1.2
1.96
1.74

ВЪНШЕН СЕКТОР
млн. евро
Текуща сметка
Търговски баланс
Услуги
Първичен доход
Вторичен доход
Капиталова сметка
Преки чуждестранни инвестиции3
Брутен външен дълг
Международна инвестиционна позиция
Резервни активи на БНБ

2021

2020

2019

2018

2017

-271
-3 296
4 494
-2 210
741
491
1 265
41 965
-13 472
34 597

-41
-1 941
3 089
-2 120
930
947
2 997
39 813
-16 613
30 848

1 148
-2 908
4 894
-2 612
1 773
892
1 639
37 716
-18 588
24 836

532
-2 706
4 132
-2 689
1 795
602
968
37 190
-20 806
25 072

1 736
-773
3 051
-2 257
1 715
530
1 606
37 696
-22 563
23 662

-0.4
-4.9
6.6
-3.3
1.1
0.7
1.9
61.8
-19.8
51.0

-0.1
-3.2
5.0
-3.5
1.5
1.5
4.9
64.9
-27.1
50.3

1.9
-4.7
8.0
-4.2
2.9
1.4
2.7
61.3
-30.2
40.3

0.9
-4.8
7.3
-4.8
3.2
1.1
1.7
66.1
-37.0
44.6

3.3
-1.5
5.8
-4.3
3.3
1.0
3.1
71.8
-43.0
45.0

% от БВП
Текуща сметка
Търговски баланс
Услуги
Първичен доход
Вторичен доход
Капиталова сметка
Преки чуждестранни инвестиции3
Брутен външен дълг
Международна инвестиционна позиция
Резервни активи на БНБ
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
млн. лв.

Приходи по КФП
Разходи по КФП
Бюджетно салдо по КФП
Държавен дълг4
Вътрешен държавен дълг
Външен държавен дълг
Държавногарантиран дълг
Фискален резерв

2021

2020

2019

2018

2017

52 459
56 253
-3 795
31 218
8 637
22 581
1 939
10 750

44 317
47 851
-3 533
27 505
5 644
21 861
1 884
8 645

44 049
45 201
-1 152
22 023
5 480
16 544
1 741
8 768

39 651
39 516
135
22 066
5 454
16 612
1 884
9 365

35 317
34 471
846
23 534
6 712
16 822
2 002
10 289

39.5
42.4
-2.9
23.5
6.5
17.0
1.5
8.1

36.9
39.9
-2.9
22.9
4.7
18.2
1.5
7.2

36.6
37.5
-1.0
18.3
4.6
13.7
1.4
7.3

36.1
35.9
0.1
20.1
5.0
15.1
1.7
8.5

34.4
33.6
0.8
22.9
6.5
16.4
1.9
10.0

% от БВП
Приходи по КФП
Разходи по КФП
Бюджетно салдо по КФП
Държавен дълг4
Вътрешен държавен дълг
Външен държавен дълг
Държавногарантиран дълг
Фискален резерв

БАНКОВА СИСТЕМА
млн. лв.
Активи на банковата система
Кредити и аванси (без КИ)
Необслужвани кредити
Дял на брутните необслужвани кредити (без КИ) (%)
Депозити (без КИ)
коефициенти (%)
Обща капиталова адекватност
Отношение на ликвидно покритие (LCR)
Възвръщаемост на активите (ROА)5
Възвръщаемост на СК (ROЕ)5

2021

2020

2019

2018

2017

135 410
75 875
4 969
6.5
109 356

124 006
69 500
5 711
8.2
100 671

114 201
66 297
6 120
9.2
91 853

105 557
60 913
6 790
11.1
84 571

97 808
56 084
8 288
14.8
78 406

22.6
274.1
1.09
8.86

22.7
279.0
0.69
5.49

20.2
269.9
1.53
11.81

20.4
294.1
1.66
13.31

22.1
347.6
1.25
9.60

1) Според класификация на МВФ (World Economic Outlook);
2) Данните за 2021 г. не са напълно съпоставими с предходните години поради промени в методологията на изследването
(Наблюдение на работната сила);
3) Съгласно принципа на първоначалната посока на инвестициите;
4) „Държавен дълг“ е дългът, поет по реда на ЗДД;
5) Коефициентът е изчислен по метода ТТМ (Trailing twelve months).

Източници: БНБ, НСИ, Министерство на финансите, Световна банка, Международен
валутен фонд, Европейска комисия, Евростат
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