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Пазарът на жилищни ипотечни кредити бележи лек спад към края на 2013 г. от 0,56% на годишна база и 
възлиза на близо 9,39 млрд. лв. По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на 
доходите на кредитополучателите, води до ръст на търсенето на ипотечни заеми с по-голям размер, 
показват данните на Пощенска банка. Така например, заемите до 20 хил. евро се свиват от 44,8% през 2012 
г. до 40% през 2013 г. Спад се наблюдава още при кредитите с размер над 80 хил. евро. В същото време 
отпуснатите кредити между 20 хил. евро и 80 хил. евро се увеличават с между 0,9% и 2,3%. Може да се 
предположи, че най-големите „печеливши” от подобряването на икономиката са били именно хората с 
по-високо образование, което им е позволило да не загубят работата си и/или да увеличат доходите си. 

По отношение на валутната структура на новоотпуснатите кредити се наблюдава забележителна промяна. 
Докато през 2012 г. отпуснатите от Пощенска банка кредити в лева и евро са били почти еднакъв размер, 
то през 2013 г. кредитите в евро представляват едва 10% от отпуснатите жилищни ипотечни 
кредити през годината. Обяснението може да се търси в относително по-голямото намаление на лихвите 
по кредитите в лева спрямо тези в евро. 

Наблюдава се и ясна позитивна връзка между образованието на кредитополучателите и 
новоотпуснатите кредити през изминалата година. Близо 60% от жилищните ипотечни кредити през 
2013 г.  са изтеглени от хора с висше образование. Другата част от кредитите са насочени към хора със 
средно образование, а хората с основно образование получават по-малко от 0,1% от отпуснатите кредити. 
Тези данни не би трябвало да са изненада, предвид огромните разлики в реализацията на пазара на труда 
и доходите в зависимост образованието.Около 2/3 от новоотпуснатите кредити са били за хора, които 
работят на длъжност „служител” и които вероятно имат дългосрочни договори и стабилни доходи. 
Значително по-малък е делът на изтеглените кредити от управители и мениджъри – 17%, при които 
доходите е по-вероятно да зависят от представянето на компанията и да имат по-непостоянен характер. 

Средните цени на жилищата в страната забавят темпа си на спад, което говори за по-голям интерес към 
покупката на жилище, а оттам - и за по-висок потенциал за ръст на пазара на ипотечните кредити 
в следващите месеци. Въпреки че средните цени продължават да се понижават през 2013 г. на годишна 
база, темпът на спад е двойно по-нисък в сравнение с предходната година, което означава, че броят 
сключени сделки вероятно се увеличава. Налице е и положителен обрат - ръст на средните цени в някои 
от големите градове и особено в гр. София, където за три поредни тримесечия на 2013 г. се наблюдава 
леко увеличение на цените на жилища на тримесечна база. Още една обнадеждаваща тенденция е 
увеличението на започнатото ново строителство на жилищни сгради през 2013 г. Най-голямо увеличение 
на започнатото строителство на нови жилищни сгради се наблюдава в градовете Пловдив, Добрич и 
Велико Търново, а при застроената площ – във Варна, Пловдив и Велико Търново. 

Броят на жилища, за които са издадени разрешителни за строеж, също се увеличава през 2013 г. - с 
1600, а разгънатата застроена площ в тях расте със 171,4 хил. кв. м. Това също говори за начало на 
възстановяването при жилищното строителство, тъй като за първи път от началото на кризата се 
наблюдава увеличение на жилищата и застроената площ, за които са издадени разрешителни за строеж. 

 

 

  Икономическият растеж от 0,9% за 2013 г. 
надминава очакванията; прогнозите за 2014 г. 
са за по-нататъшно засилване на растежа.  

  Инвестициите през 4-тото тримесечие на 2013 
г. нарастват за първи път от началото на 2013 
година. Растежът може да се интерпретира 
като сигнал за завръщане на инвеститорското 
доверие. 

  Пазарът на труда продължава да излъчва 
положителни сигнали: за първи път от 
началото на кризата се наблюдава, макар и 

минимално, създаване на нови работни места, 
както и увеличение на коефициента на заетост 
и намаляване на броя на обезкуражените.  

  Диспропорциите в след-кризисното 
възстановяване на заетостта между Северна и 
Южна България се задълбочават. Вече 7 
области в Северна България поддържат 
заетост под санитарния минимум от 40%. 
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 НА ФОКУС: ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ 

 
Обем на жилищните ипотечни кредити, млн. лв. 

 

Източник: БНБ 

 

 

 

 

Близо 33% от новоотпуснатите жилищни кредити 
през 2013 г. са с продължителност от над 25 г., което 
е увеличение в сравнение с предходната година, 
когато са около 28%. 

 

 

 

 

 
Дял на новоотпуснатите кредити (брой) според 

тяхната продължителност, %  
 

  
  2012 

2013 

Q1 Q2 Q3 Q4 

до 10 г. 9,36% 6,63% 6,29% 6,20% 8,25% 

10-15 г. 16,93% 13,79% 19,96% 19,95% 15,36% 

15-20 г. 18,86% 19,36% 17,57% 18,87% 21,88% 

20-25 г. 26,57% 27,32% 23,86% 21,29% 22,46% 

над 25 г. 28,29% 32,89% 32,32% 33,69% 32,05% 

Източник: Пощенска банка 

 

 

 

Пазарът на жилищни ипотечни кредити бележи 
лек спад към края на декември 2013 г. от 0,56% на 
годишна база и възлиза на близо 9,39 млрд. лв.,   
сочи статистиката на банковия надзор в БНБ. 
Средният обем на отпуснатите кредити през 
последното тримесечие на 2013 г. възлиза на 9,35 
млрд. лв.  

Представянето на пазара през първата половина на 
2013 г. е по-добро в сравнение със същия период на 
предходната година. Въпреки това през втората 
половина на годината се наблюдава сериозен спад, 
който изцяло заличава възстановяването от 
първите две тримесечия. 

Втората половина на 2013 г. беше белязана от 
сериозно социално напрежение, което може би е 
повлияло негативно  и върху част от 
потенциалните кредитополучатели, предвид 
дългосрочния характер на ипотечните кредити. 
Заявките на новото правителство за законови 
промени, касаещи кредитирането на дребно и 
целящи по-висока защита на кредитополучателите, 
също вероятно са 0тложили вземането на кредит, 
тъй като те ще се отнасят единствено до новите 
кредитополучатели. 

От паричната статистика на БНБ се вижда и лек 
ръст на лошите и преструктурираните жилищни 
ипотечни кредити през последното тримесечие на 
миналата година с близо 2,1%. Така те достигат до 
21,8% от отпуснатите жилищни кредити през 
четвъртото тримесечие на 2013 г. и 10,3% от всички 
отпуснати кредити за домакинства и НТООД

1
. 

Ръстът на лошите и преструктурираните кредите 
не може да се тълкува еднозначно. От една страна 
увеличението им е белег за затруднено погасяване 
на заемите от страна на кредитополучателите, но 
от друга демонстрира усилията, които банките и 
техните клиенти полагат, за да се постигне удобен 
и за двете страни компромисен вариант. 

Пощенска банка, която е сред водещите финансови 
институции и е с нарастващ пазарен дял през 2013 
г., представя данни за някои интересни тенденции 
при този вид кредити:  

- Близо 33% от новоотпуснатите жилищни кредити 
през 2013 г. са с продължителност от над 25 г., което 
е увеличение в сравнение с предходната година, 
когато са около 28%. Кредитите с продължителност 
между 10 и 20 г. формират малко над 1/3 от целия 
портфейл на банката в този сегмент и също 

                                                           
1
 В тази група се включват физически лица, самостоятелни предприемачи (като еднолични търговци и 
самонаети лица), синдикални организации, политически партии, фондации, сдружения, църкви и религиозни 
общества, читалища, културни и спортни клубове. 
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Докато през 2012 г. отпуснатите кредити в лева и 
евро са били почти еднакъв размер, то през 2013 г. 
кредитите в евро представляват едва 10% от всички 
отпуснати жилищни ипотечни кредити през 
годината. 

 

 

 

 

 

 

Новоотппуснати кредити според образованието на 
кредитополучателите, бр. 

 
  
  2012 

2013 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Висше 58,79% 60,21% 56,18% 61,45% 62,00% 

Основно 0,50% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

Средно 40,71% 39,52% 43,82% 38,55% 38,00% 

Източник: Пощенска банка 

 

Наблюдава се ясна позитивна връзка между 
образованието на кредитополучателите и 
новоотпуснатите кредити през изминалата 
година. Близо 60% от жилищните ипотечни 
кредити през 2013 г.  са изтеглени от хора с висше 
образование. 

 

Новоотппуснати кредити според длъжността на 
кредитополучателите, бр. 

  
  2012 

2013 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Управител 10,71% 12,73% 4,91% 12,13% 7,10% 

Мениджър 8,14% 5,84% 6,50% 7,01% 12,86% 

Служител 66,50% 67,11% 70,15% 66,31% 63,34% 

Самооси- 
гуряващ се 

11,29% 11,67% 13,88% 11,32% 12,67% 

Други 3,36% 2,65% 4,56% 3,23% 4,03% 

Източник: Пощенска банка 

 

 

 

 

бележат увеличение спрямо 2012 година. Спад се 
наблюдава при кредитите до 5 г. и при тези с 
продължителност между 20 и 25 години.  

- По отношение на валутната структура на 
новоотпуснатите кредити се наблюдава сериозна 
промяна. Докато през 2012 г. отпуснатите кредити в 
лева и евро са били почти еднакъв размер, то през 
2013 г. кредитите в евро представляват едва 10% от 
всички отпуснати жилищни ипотечни кредити 
през годината. Част от причината се крие в 
относително по-голямото намаляване на средните 
лихвени проценти по кредитите в лева спрямо тези 
по кредити в евро. Така например, новоотпуснатите 
кредити в евро за цялата банкова система през 2013 
г. са поевтинели с 0,32 пр.п., докато тези в лева са с 
0,6 пр.п. по-ниски. 

- Наблюдава се ясна позитивна връзка между 
образованието на кредитополучателите и 
новоотпуснатите кредити през изминалата година. 
Близо 60% от жилищните ипотечни кредити през 
2013 г.  са изтеглени от хора с висше образование, 
което е леко увеличени в сравнение с 58,8% през 
2012 година. Другата част от кредитите са насочени 
към хора със средно образование, а хората с 
основно образование получават по-малко от 0,1% от 
отпуснатите кредити през изминалата година. Тези 
данни не би трябвало да са изненада, предвид и 
огромните различия в реализацията на пазара на 
труда и доходите в зависимост от степента на 
образованието. Така например, докато при 
висшистите заетостта е 69% за 2013 г., по-малко от 
1/5 от тези с основно образование работят. 

- Тази връзка е допълнително подкрепена от 
данните за отпуснатите кредити според позицията 
на кредитополучателите. Около 2/3 от 
новоотпуснатите кредити са били за хора, които 
работят на длъжност „служител” и които вероятно 
имат дългосрочни договори и стабилни доходи. 
Значително по-малък е делът на изтеглените 
кредити от управители и мениджъри – 17%, при 
които доходите е по-вероятно да зависят от 
представянето на компанията и да имат по-
непостоянен характер. Същото се отнася и за 
самоосигурените лица, които са усвоили 12,4% от 
всички кредити през 2013 година. В сравнение с 2012 
г. дяловете между отделните групи са почти 
непроменени, с изключение на усвоените кредити 
от самоосигурени лица, които се увеличават с 1 
пр.п., докато тези, усвоени от управители, се свиват 
с 1,5 пр.п. 

- По-доброто представяне на икономиката през 2013 
г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, 
води до ръст на търсенето на заеми с по-голям 
размер. Така например, заемите до 20 хил. евро се 
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Отпуснатите кредити между 20 хил. евро и 80 хил. 
евро се увеличават с между 0,9% и 2,3%, докато 
отпуснатите кредити под 20 хил. евро и над 80 хил. 
евро се свиват. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средни пазарни цени на жилища по градове, лв./кв. 
м 

 

 
Общо Пловдив Варна Бургас 

София- 
град 

2012 Q1 883,85 926,34 1439,00 1158,83 1465,33 

2012 Q2 885,32 951,00 1429,00 1151,17 1457,38 

2012 Q3 881,21 935,20 1425,83 1135,83 1447,33 

2012 Q4 875,14 929,45 1424,93 1140,43 1440,50 

2013 Q1 866,84 919,67 1409,67 1129,67 1422,33 

2013 Q2 866,31 922,67 1395,83 1118,33 1435,17 

2013 Q3 865,04 931,17 1381,33 1113,33 1444,83 

2013 Q4 864,52 935,00 1374,50 1112,17 1456,83 

Източник: НСИ 

 

 

 

свиват от 44,8% през 2012 г. до 40% през 2013 г. Спад 
се наблюдава още при кредитите с размер над 80 
хил. евро. Отпуснатите кредити между 20 хил. евро 
и 80 хил. евро се увеличават с между 0,9% и 2,3%. 
Предвид този разрез на кредитния портфейл, както 
и разбивката на кредитополучателите според 
тяхното образование, може да се предположи, че 
най-големите „печеливши” от подобряването на 
икономиката са били именно хората с по-високо 
образование, което им е позволило да не загубят 
работата си и/или да увеличат доходите си. 
Увеличението на отпуснатите кредити със среден 
размер предполага подобряване на 
платежоспособността именно на хора от средната 
класа, докато доходите на хора с по-ниска 
образователна степен и тези на управленски 
постове се свиват заради продължаващия процес на 
възстановяване на икономиката от кризата. Тук е 
мястото да  се отбележи, че и през 2013 година 
брутното производство все още остава под нивото 
си от пред-кризисната 2008 година.  

- Около половината от отпуснатите кредити през 
2013 г. са усвоени от семейни лица, което е лек спад 
в сравнение с предходната година, когато този дял 
е бил 52,9%. Увеличение на дела на 
новоотпуснатите кредити се наблюдава още 
единствено при кредитополучатели, които живеят 
на семейни начала: от 7,6% през 2012 г. до 10,2% 
през 2013 г., което е в унисон и с общата 
демографска тенденция от последните години на 
увеличение на дела на двойките без брак за сметка 
на семейните лица. 

- Най-много кредити са отпуснати в София-град – 
39,4% от всички новоотпуснати кредити през 2013 г. 
Въпреки това при техния дял от общите кредити се 
наблюдава лек спад в сравнение с 2012 г. от 0,75 
пр.п. За сравнение, отпуснатите кредити в други 24 
областни града са в размер на 36,5% от всички 
кредити. Кредитите в Пловдив, Варна и Бургас през 
2013 г. са по около 4,5% за всеки от трите града, 
което представлява ръст за Пловдив и Бургас и 
спад за Варна в сравнение с 2012 г. Свиването на 
пазара за ипотечни кредити във Варна е поредната 
илюстрация на тежките последствия от кризата 
върху тази област.  

Средните цени на жилищата в страната забавят 
темпа си на спад, което говори за по-голям интерес 
към покупката на жилище, а оттам - и за по-висок 
потенциал за ръст на пазара на ипотечните 
кредити в следващите месеци. Въпреки че средните 
цени продължават да се понижават през 2013 г. на 
годишна база, темпът на спад е двойно по-нисък в 
сравнение с предходната година, което означава, че 
броят сключени сделки вероятно се увеличава. 
Налице е и позитивен обрат - ръст на средните 
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Въпреки че през 2013 г. започва строежът на едва 16 
сгради повече в сравнение с 2012 г., жилищата в тях се 
увеличават с 880 бр., а застроената площ – със 177 
хил. кв. м. 

 
Жилищни сгради 

 
Жилищни 

сгради 
Бр. жилища 

Разгърната застроена 
площ, кв. м 

2008 10 157 49 407 6 619 688 

2009 6 428 20 166 2 719 908 

2010 4 891 12 832 1 688 891 

2011 4 799 10 973 1 606 538 

2012 4 238 10 616 1 433 232 

2013 4 120 12 278 1 604 718 

Източник: НСИ 

Издадените разрешителни за строеж през 2013 г. се 
свиват със 118 бр. в сравнение с предходната година, 
но броят на жилища, за които са издадени такива 
разрешителни, се увеличават с 1,6 хил., а 
разгънатата застроена площ в тях расте със 171,4 
хил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цени в някои от големите градове и особено в гр. 
София, където за три поредни тримесечия на 2013 г. 
се наблюдава леко увеличение на цените на 
жилища на тримесечна база. Същите наблюдения 
за по-сериозно раздвижване на пазара се споделят 
и от брокери на недвижими имоти. В  градовете 
Русе, Търговище и Велико Търново дори се 
наблюдава годишен ръст на цените. Ръстът на 
цените, както и високият брой новоотпуснати 
кредити в столицата навеждат на мисълта за 
раздвижване на пазара и са първият добър сигнал 
за възстановяването както на жилищния пазар, 
така и на кредитирането.   

Още една обнадеждаваща тенденция е 
увеличението на започнатото ново строителство на 
жилищни сгради през 2013 г. Въпреки че ръстът е с 
едва 16 сгради в сравнение с 2012 г., жилищата в тях 
се увеличават с 880 бр., а застроената площ – със 177 
хил. кв. м. Най-голямо увеличение на започнатото 
строителство на нови жилищни сгради се 
наблюдава в градовете Пловдив, Добрич и Велико 
Търново, а при застроената площ – във Варна, 
Пловдив и Велико Търново. 

Въпреки че броят на издадените разрешителни за 
строеж през 2013 г. намалява със 118 бр. в сравнение 
с предходната година, броят на жилища, за които 
са издадени такива разрешителни, се увеличават с 
1600, а разгънатата застроена площ в тях расте със 
171,4 хил. кв. м. Това говори за начало на 
възстановяването при жилищното строителство, 
тъй като за първи път от началото на кризата се 
наблюдава увеличение на жилищата и застроената 
площ, за които са издадени разрешителни за 
строеж. Разрешителните за строеж на най-много 
жилища са издадени в градовете София, Пловдив и 
Бургас, където се предвижда и застрояването на 
най-голяма жилищна площ. 
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 СЪВКУПНО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

Реален годишен ръст на БВП (%) 

Източник: НСИ 

 

Икономическият растеж през 2013 г. се оказа по-
висок както от преобладаващите очаквания, така 
и от темпа на нарастване на икономиката през 
2012 година (0,6%).  

 

 

 

Износът остава основен мотор на икономиката, а 
потреблението на домакинствата остава 
потиснато.  

 

 

 

 

 

Данните за брутния вътрешен продукт показаха 
ръст на икономиката от 0,9% миналата година. 
Икономическият растеж се оказа по-висок както от 
преобладаващите очаквания, така и от темпа на 
нарастване на икономиката през 2012 година (0,6%). 
По-доброто представяне на икономиката през 2013 
г. се дължеше както на неочаквано доброто 
последно тримесечие, така и на ревизията на 
данните за 2012 година. Ръстът на БВП за 2012 г. 
беше намален от 0,8% на 0,6%, като по този начин 
по-ниската база от предходната година подкрепи 
растежа за 2013 година. 

Добрата новина в последните данни за БВП е 
засилването на растежа през втората половина на 
2013 г. и особено през последното тримесечие, 
което подхрани очаквания за по-нататъшно 
ускоряване на ръста през 2014 година. 
Преобладаващите прогнози за настоящата година 
са за засилване на растежа и прехвърляне на 
границата от 1%, която вече две поредни години 
икономиката не успява да достигне.  

Другата радостна новина е ръстът на инвестициите 
през 4-тото тримесечие - за първи път от началото 
на 2013 година насам след стабилен спад 
предходните тримесечия. Растежът може да се 
интерпретира като положителен сигнал за 
завръщане на инвеститорското доверие след 
политическите трусове и социалното напрежение 
по-рано през годината.  

Като цяло, и през 2013 година износът остава 
основен мотор на българската икономика. С 
излизането на ЕС от поредната рецесия през 
второто тримесечие на 2013 г., експортът на 
България за останалите страни членки се засили. В 
същото време потреблението на домакинствата 
продължи да бележи реален спад на годишна база 
през всяко от 4-те тримесечия на 2013 година. 
Консервативното поведение на домакинствата 
може да се обясни с трудното възстановяване на 
пазара на труда и с несигурната социално-
политическа обстановка през по-голямата част от 
миналата година. Отлагането на текущо поведение 
се вижда ясно и от данните за депозитите в 
банковата система, които показват стабилен ръст 
на спестяванията в такива инструменти през 2013 г. 

Обяснението зад потиснатото потребление на 
домакинствата може да се търси както в 
повишеното социално и политическо напрежение 
през по-голямата част от 2013 година, така и в 
неубедителното възстановяване на пазара на труда, 
където положителните сигнали се увеличават, но 
все още икономиката почти не създава нови 
работни места. 
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 ПАЗАР НА ТРУДА 

 
Области със средногодишно ниво на заетост на 

населението над 15-годишна възраст под 40% 

 

Източник: НСИ, ИПИ 

 
Средногодишен коефициент на заетост (15+) по 

области  

 

2012 
% 

 
2013 

% 
+/- 

пр.п 

Общо 46,6 46,9  +0,3  

Северозападен 39,6 40,2 +0,6 

Видин 37,0 39,6 +2,6 

Враца 39,9 39,4 -0,5 

Ловеч 38,3 37,8 -0,5 

Монтана 39,2 39,0 -0,2 

Плевен 41,2 42,9 +1,7 

Северен централен 42,9 42,8 -0,1 

Велико Търново 42,9 42,9 0,0 

Габрово 45,2 48,1 +2,9 

Разград 40,6 39,9 -0,7 

Русе 44,5 44,2 -0,3 

Силистра 39,4 37,1 -2,3 

Североизточен 44,4 45,4 +1,0 

Варна 44,2 47,0 +2,8 

Добрич 46,4 47,3 +0,9 

След добра първа половина на 2013 г., пазарът на 
труда в страната отново завърши годината 
неубедително.  

Годишните данни на НСИ за 2013 г. показват, че 
през последните 12 месеца икономиката е успяла да 
генерира средногодишен ръст от едва 900 работни 
места. В същото време безработицата се увеличава 
до 12,9% при 12,3% средно за 2012 година.  

Благодарение на лекия ръст на заетите и бързо 
намаляващия брой на населението в 
работоспособна възраст, коефициентът на заетост 
на населението във възрастовата група 15-64 г. се 
увеличава от 58,8 на 59,5%. При населението над 15-
годишна възраст

2
 увеличението е още по-малко – 

от 46,6 на 46,9%. 

Картината в областните пазари на труда остава 
пъстра - заетостта се понижава в 13 области на 
страната, в три (Велико Търново, Шумен и област 
София) остава без промяна, а се увеличава в 12, сред 
които Варна, Бургас, Смолян и Пазарджик.  

Паралелното покачване на заетостта и 
безработицата в икономиката може да бъде 
интерпретирано и като положителен сигнал, 
вещаещ раздвижване на пазара на труда. Това 
наблюдение се потвърждава и от намаляващия през 
цялата 2013 г. брой на обезкуражените лица, които 
отново започват да си търсят активно работа и се 
присъединяват към редиците на безработните. 

Регионален преглед 

През 2013 г. средногодишната заетост на 
населението на възраст над 15 години е под 40% в 
седем области (Видин, Монтана, Враца, Ловеч, 
Разград, Силистра и Търговище), при средно 
равнище за страната от 46,9%. Повечето от тези 
области се нареждат сред най-бедните в страната 
както по отношение на брутния вътрешен продукт 
на глава от населението, така и по отношение на 
доходите. 

Комбинацията от ниски доходи, ниска заетост, 
висока безработица и силно негативни 
демографски тенденции (особено в областите в 
Северозападна България) чертае все по-мрачни 
перспективи пред устойчивостта на пазара на труда 
в тези области, дори при евентуално ускоряване на 
икономическия растеж. 

В някои области на страната се наблюдават и 

                                                           
2
 Предвид демографските предизвикателства, пред които е изправена страната, вторият индикатор е 

вероятно по-показателен за способността на трудовата активност на населението да осигури необходимия 
за запазването на продължителна макроикономическа стабилност икономически растеж. 
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Търговище 42,5 38,2 -4,3 

Шумен 44,0 44,0 0,0 

Югоизточен 46,6 45,5 -1,1 

Бургас 46,8 47,8 +1,0 

Сливен 41,8 41,3 -0,5 

Стара Загора 48,5 44,8 -3,7 

Ямбол 48,4 46,2 -2,2 

Югозападен 52,9 52,7 -0,2 

Благоевград 53,1 51,4 -1,7 

Кюстендил 43,2 42,4 -0,8 

Перник 46,8 45,5 -1,3 

София 46,0 46,0 0,0 

София (столица) 55,7 56,1 +0,4 

Южен централен 44,9 46,7 +1,8 

Кърджали 44,2 47,1 +2,9 

Пазарджик 41,8 44,4 +2,6 

Пловдив 47,3 48,1 +0,8 

Смолян 44,0 46,8 +2,8 

Хасково 42,4 44,9 +2,5 

Източник: НСИ 
 

положителни тенденции. В унисон с прогнозата ни 
от средата на миналата година, средногодишното 
ниво на заетост в област Бургас през 2013 г. се 
доближи до предкризисните нива.  

За пръв път от началото на кризата броят на 
заетите във Варна през летните месеци прехвърли 
200 хиляди души, което спомогна за увеличаване на 
средногодишния брой на заетите в областта с 
близо 10 хиляди души през 2013 година. 
Положителни тенденции са налице още в Габрово, 
Пазарджик и Смолян.  

Предвид очакванията за засилване на 
икономическия растеж през 2014 година и 
прехвърлянето на 1% за първи път от 2 години 
насам, може да се прогнозира и по-чувствително 
подобрение на пазара на труда през тази година, 
най-вече по линия на по-висок темп на откриване 
на нови работни места и по-осезаемо покачване на 
заетостта.  

В същото време, е много вероятно диспропорциите 
между отделните части на страната и особено 
между Северна и Южна България да се запазят за 
един по-дълъг период, предвид трайните 
тенденции на задълбочаване на разликите между 
областите от последните 15 години. 

 
 ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ НА ДОМАКИНСТВАТА 

 

Депозити на домакинства и НТООД по 
количествени категории (млрд. лв.) 

 
Източник: БНБ, парична статистика 

 

 

 

 

Депозитите на домакинствата и нетърговските 
организации, обслужващи домакинствата 
(НТООД), продължават да нарастват и през 
последното тримесечие на миналата година, като в 
края на декември 2013 г. отбелязаният растеж е с 
близо 9,3% на годишна база.  Депозитите с размер 
до 20 хиляди лева възлизат на общо 15,7 млрд. лв., а 
тези над 20 хиляди лева – близо на 22,0 млрд. лв. 

Като цяло през последните 3 години се наблюдава 
един доста по-бърз ръст на депозитите над 20 000 
лева, в сравнение с темпа на нарастване на по-
малките депозити. В края на последното 
тримесечие на 2013 г. обаче се вижда по-
чувствително засилване на ръста на депозитите до 
20 хиляди лева на годишна база. След като се свива 
от 8,88% в края на първото тримесечие на 2012 г. до 
2,71% в края на третото тримесечие на 2013 г., в края 
на декември 2013 г. е достигнат годишен ръст от 
3,56%. С оглед на продължилото и през януари на 
тази година чувствително увеличение на 
депозитите, като основен фактор за високия темп 
на нарастване на спестяванията се очертава 
икономическата и политическата несигурност в 
страната. 

Въпреки ръста на депозитите, кредитирането в 
страната остава потиснато и през последното 
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Динамика на потребителските кредити на годишна 

база, % 

 
Източник: БНБ 

 

тримесечие на миналата година. В края на 
декември 2013 г. кредитите за домакинствата и 
НТООД отбелязват спад от 0,17% на годишна база – 
до 18,685 млрд. лв., като жилищните кредити се 
свиват с 1,25%.  

Новината тук е, че за първи път от октомври 2010 г. 
насам е отбелязан положителен ръст на 
потребителските кредити – с 2,2% на годишна база 
през декември 2013 година. Още по-добрата новина 
е, че през януари 2014 г. отново е налице 
увеличаване на потребителските кредити на 
годишна база.  

Тези данни навеждат на мисълта, че може би най-
накрая е настъпил обрат на трайната 
негативнатенденция при потребителския кредит и 
през 2014 година ще станем свидетели на първото 
нарастване на тези кредити от три години насам. 
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Продължава спадът на разходите на 
домакинствата за жилища, вода 
електрическа енергия и горива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура на доходите 

През четвъртото тримесечие на 2013 г. общият 
доход средно на домакинство възлиза на 2926,8 лв. 
Това представлява увеличение с 211,7 лв. спрямо 
същия период на 2012 г., което е равносилно на 
растеж от 7,8% на годишна база. 

Доходите от работна заплата на членове на 
домакинството възлизат на 54,0% от общия доход, а 
тези от пенсии – на 25,4%. Прави впечатление 
продължаващата тенденция на устойчивото 
покачване на доходите на домакинствата извън 
работната заплата, което може да се интерпретира 
като сигнал за засилване на сивата икономика в 
трудовите отношения в резултат от увеличаващите 
се осигурителни прагове и минимална заплата, 
както и трудната икономическа обстановка. През 
последното тримесечие те достигат четиригодишен 
връх както в номинално изражение  (121,5 лв.), така 
и като дял от общия доход (4,1%). 

Структура на разходите 

В сравнение с последното тримесечие на 2011 г., 
когато разходите на домакинствата за храна 
съставляват 36,5% от потребителския общ разход 
на домакинствата, през същия период на 2013 г. 
този дял вече е намален до 34,1%.  

Продължава спадът на разходите на домакинствата 
за жилища, вода електрическа енергия и горива. 
През периода октомври-декември 2013 г. те 
възлизат на 12,4% от потребителския общ разход, 
което е най-ниската стойност от 2010 г. насам. 
Спадът е следствие от административно 
наложеното намаляване на цените на тока за 
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Информацията в този документ се основава на източници, които считаме за надеждни, но за чиято точност и 
изчерпателност не можем да гарантираме. Изказаните мнения и направените прогнози не са препоръка за инвестиция и 
могат да бъдат обект на последващи изменения. 

Тримесечен анализ на българската икономика | март 2014 

Структура на дохода на домакинствата, % 

 

Източник: НСИ 

 

 

На всеки 1 лев доход, домакинствата в 
страната потребяват около 84 стотинки. 

домакинствата през 2013 година. В същото време 
натрупващите се дисбаланси в енергийния сектор 
правят все по-вероятно повишаването на цената на 
електроенергията в бъдеще, което може да доведе 
до резки промени в структурата на разходите на 
домакинствата.  

Средната склонност към потребление през 
четвъртото тримесечие на 2013 г. е 0,84. Това 
означава, че на всеки 1 лев доход, домакинствата в 
страната потребяват около 84 стотинки.  

Пределната склонност към потребление е по-ниска 
от тази през четвъртото тримесечие на 2012 г. – 0,68 
спрямо 0,69. Това означава, че за всеки лев 
повишение на общия разполагаем доход на 
домакинствата спрямо същия период на 
предходната година, последните изразходват 68 
стотинки за повишени потребителски разходи. 

Тези съотношения показват по-скоро 
консервативните настроения в потребителите, като 
пределната стойност към потребление не е 
надхвърляла единица от първото тримесечие на 
2012 година. Тези настроения се потвърждават и от 
потиснатото потребление на домакинствата през 
2013 г., което бележи стабилен спад през всяко от 4-
те тримесечия на годината. 
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