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Динамика преди и след кризата и перспективи за 
2014 година 

Разбивката на кредитите за фирмите по сектори до 
голяма степен отразява развитието на отделните 
браншове от икономиката. Най-бързо растящите 
сектори от икономиката преди кризата – строителството 
и операциите с недвижими имоти – увеличиха около 2 
пъти своите дялове в  корпоративния кредит до края на 
2008 година. От началото на кризата през 2009 година се 
вижда ясен отлив на банков кредит от строителството и 
пренасочването му към други сектори, свързани с 
усвояването на европейски средства, или такива като 
селското стопанство и енергийния сектор, които се 
радват на европейски и национални субсидии или на 
преференции и насърчителни политики. 

Като цяло следващата година се очаква да  бъде 
относително по-благоприятна за износно 
ориентираните сектори (най-вече преработващата 
промишленост) и тези, които са свързани с усвояването 
на европейски средства - селско стопанство, бизнес 
услуги, ВиК и управление на отпадъци. Предвид 
консенсусните прогнози за леко засилване на 
потреблението през 2014 година, може също така да се 
очаква запазване или леко увеличение на дела на 
търговията в корпоративния кредит. 

БАНКОВ КРЕДИТ, МЛРД. ЛЕВА 

 

 

 

  Икономическият растеж от 1,5% през 
третото тримесечие на 2013 г. бележи най-
висок темп от две години насам.  

  Пазарът на труда продължава бавното си 
възстановяване от кризата. Стабилното 
намаление на обезкуражените е 
придружено от увеличение на тези, които 
си търсят активно работа, което може да 
се интерпретира като положителен знак 
за раздвижване на трудовия пазар.  

  Благодарение на силния за икономиката 
летен туристически сезон, броят на 
заетите в област Варна през третото 
тримесечие на 2013 г. доближи 200 хиляди 
души за пръв път от 2010 г. насам.  

  Тенденцията на увеличение на 
депозитите на домакинствата се запазва, 
но през октомври месечният ръст е над 
два и половина пъти повече на годишна 
база. Възможно обяснение би могло да 
бъде отлагането на текущо потребление 
заради социалното и политическо 
напрежение. 

  През третото тримесечие отново се 
наблюдава намаляване на дела на 
разходите на домакинства за храна, което 
би могло да показва подобряване на 
стандарта на живот. Тези данни са в 
унисон с по-доброто представяне през на 
цялата икономика спрямо предходните 
две тримесечия.  
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могат да бъдат обект на последващи изменения. 

Тримесечен анализ на българската икономика |декември 2013 

 
 НА ФОКУС: КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТ 

 
Банков кредит, млрд. лева 

 

Кредитите от банките към 
нефинансовите предприятия и 
домакинствата и НТООД се увеличиха 
почти три пъти между 2006 и 2008 г., 
достигайки 48,3 млрд. лева. 

 

Най-бързо растящите сектори от 
икономиката преди кризата – 
строителството и операциите с 
недвижими имоти, наеми и бизнес услуги, 
увеличават около 2 пъти своите дялове в  
корпоративния кредит. 

 

 

 

 

 

 

 

От началото на кризата през 2009 година 
се наблюдава рязко забавяне в ръста на 
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Корпоративният кредит преди кризата 

Като цяло кредитният пазар претърпя автентичен бум 
в годините до кризата през 2009 г., като кредитите от 
банките към нефинансовите предприятия и 
домакинствата и НТООД се увеличиха почти три 
пъти между 2006 и 2008 г., т.е. само за 3 години, 
достигайки 48,3 млрд. лева към края на 2008 година 
(Графика 1). Предвид равномерния ръст и в двата 
сегмента, съотношението между двете основни групи 
кредитополучатели остана относително постоянно, с 
доминиращ дял от около 62-63% за корпоративния 
кредит.  

Разбивката на кредитите за фирмите по сектори 
до голяма степен отразява развитието на 
отделните браншове от икономиката. Видно е, че 
най-бързо растящите сектори от икономиката преди 
кризата – строителството, както и операциите с 
недвижими имоти, наеми и бизнес услуги, увеличават 
около 2 пъти своите дялове в  корпоративния кредит 
в периода от края на 2005 до края на 2008 г. – 
съответно от 7,6% на 14,3% и от 5,2% до 11,5%.  

Това увеличение се случва най-вече за сметка на 
преработващата промишленост и търговията, 
ремонта и техническото обслужване. Тези два сектора 
традиционно държат двата най-големи дяла от 
корпоративния кредит. Вследствие на строителния 
бум и относително по-бързия ръст на кредитите 
към фирми в секторите строителство и 
недвижими имоти, дяловете в банковия кредит 
на преработващата промишленост и на 
търговията се свиват стабилно в трите години 
преди кризата – съответно от 26% до 20% и от 37,4% 
до 32,8%. Тук е важно да се отбележи, че при 
търговията загубата на дял в кредитите започва малко 
по-късно, а именно от 2007 година нататък.  

Хотелите и ресторантите, т.е. туризмът също е 
сред секторите, които са по-скоро потърпевши от 
бързото разрастване на дяловете на 
строителството и недвижимите имоти в банковия 
кредит. Макар и да поддържа дял между 6 и 7% от 
банковия кредит в периода от края на 2005 до края на 
2008 г., този сектор от четвъртия най-голям 
получател на банкови кредити се смъква до 5-то 
място. 

Какво се случва с банковия кредит след началото 
на кризата?  

От началото на кризата през 2009 година се 
наблюдава рязко забавяне в ръста на банковия 
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банковия кредит, като в някои тримесечия 
дори се отчита спад.Ръстът от 11% за 
периода от края на 2008 г. до септември 
2013 г. се дължи изцяло на корпоративния 
кредит. 

 

 

Промените в макроикономическата среда и 
спукването на балона в строителството и 
недвижимите имоти даде своето 
отражение и върху разпределението на 
банковия кредит. 

Разпределение на банковия кредит за фирмите 
към март 2009 г. по сектори  

 

 

 

кредит, като в някои тримесечия дори се отчита спад. 
Като цяло за целия период от края на 2008 г. до 
края на третото тримесечие на 2013 г. се отчита 
ръст от 11% в банковия кредит. Този ръст се дължи 
изцяло на корпоративния кредит, който бележи 
нарастване с 16% за периода. В същото време 
кредитът към домакинствата и НТООД пострада по-
сериозно от кризата, като за периода от края на 2008 
г. до края на септември 2013 г. отбеляза символично 
покачване с 2,6%, което де факто се случи през 2009 г., 
вероятно заради известна инерция на пазара и по-
бавна реакция на кризата. От началото на 2010 г. се 
наблюдава де факто стагнация на този сегмент от 
пазара на банков кредит.  

Промените в макроикономическата среда и 
спукването на балона в строителството и 
недвижимите имоти даде своето отражение и 
върху разпределението на банковия кредит към 
фирмите. След като делът на строителството в 
банковия кредит достигна пик  от 16% към края  на 
септември 2009 г., той започна стремглаво да пада в 
следващите 4 години. Към септември 2013 г. делът на 
строителството вече е 11,6% от общия кредит към 
фирмите. При хотелиерството и 
ресторантьорството се наблюдава продължение 
на негативната тенденция от предходния период 
– от близо 7% дял в корпоративния кредит, туризмът 
в края на септември 2013 година вече отчита дял от 
4,8%.  

Всъщност, в периода след началото на кризата се 
наблюдава по-бърз от средния ръст на кредита към 
следните сектори – операции с недвижими имоти; 
производство на електроенергия, топлоенергия и 
газообразни горива; професионални дейности и 
научни изследвания; селско, горско и рибно 
стопанство. Противно на срива в сектор строителство, 
при кредита за фирмите, занимаващи се с недвижими 
имоти, се наблюдава низходяща корекция само през 
третото тримесечие на 2009 г., след което банковият 
кредит към този сектор и неговият дял в общия 
кредит отново започват да растат до първото 
тримесечие на 2011 година. През следващите две 
години и половина делът на сектора леко се свива, но 
остава относително висок - над 8% към септември 
2013 година.  

Заслужава внимание и по-бързия от средния ръст 
на кредита към фирми в енергетиката, който може 
би е свързан със законови промени по отношение на 
ВЕИ сектора, които стимулираха интензивни 
инвестиции в този сектор през 2011-2012 година. Може 
да се предполага, че част от тези инвестиции са били 
финансирани с банков кредит.  

По отношение на професионалните дейности и 
научните изследвания може да се спекулира, че 
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От началото на кризата се наблюдава по-
бърз от средния ръст на кредита към 
фирми в енергетиката и такива, 
предоставящи бизнес услуги. Селското 
стопанство също бележи повишение на 
дела си в банковия кредит, благодарение на 
субсидиите от ЕС и националния бюджет.  

 

 

Разпределение на банковия кредит за фирмите 
към септември 2013 г. по сектори  

 

 

 

 

 

усвояването на европейски фонове последните 
години създаде добър бизнес за фирмите, 
предоставящи консултантски и други бизнес 
услуги, които са част от професионалните дейности. 
Видно е, че делът на професионалните дейности и 
научните изследвания в банковия кредит расте 
стабилно от 3,8% в края на март 2009 г. до 5,3% 
четири и половина години по-късно. 

При селското стопанство също се наблюдават по-
високи от средните темпове на растеж на 
банковия кредит след началото на кризата. Тук 
обяснението може би се крие в значителния ресурс от 
Общата селскостопанска политика и националните 
доплащания, насочен към сектора след 2007 година. 
Банковият кредит в случая се взима или като мостово 
финансиране, с което се покрива периодът до преките 
плащания, или като авансов финансов ресурс за 
изпълнение на проекти по Програмата за развитие на 
селските райони, които след приключване и 
одобрение се възмездяват от европейския бюджет. 

Какви сектори се очаква да продължат да 
растат през 2014 година? 

Традиционно се наблюдава 
правопропорционална връзка между секторите, 
които са в експанзия, и нуждата им от 
финансиране – било то чрез набиране на собствен 
капитал или чрез заемни средства. Както се видя и от 
прегледа по-горе, преди кризата бързо растящите 
сектори на строителството и недвижимите имоти 
бележеха и по-високи от средните темпове на 
нарастване на банковия кредит към тях, което пък 
доведе до ускорен ръст на техния дял в общия кредит. 
От началото на кризата през 2009 година се вижда 
ясен отлив на банков кредит от строителството и 
пренасочването към други сектори, свързани с 
усвояването на европейски средства или такива като 
селското стопанство и енергийния сектор, които се 
радват на европейски и национално субсидии или 
преференции и насърчителни политики. 

Все пак трябва да се има предвид, че въпреки кризата 
делът на банковия кредит към някои сектори остава 
относително стабилен. Най-красноречивият пример е 
секторът на търговията (и някои свързани с нея 
услуги като ремонт на коли и т.н.), който запазва 
стабилен дял от около 32% в банковия кредит от 2009 
година насам. Предвид консенсусните прогнози за 
леко засилване на потреблението през 2014 
година, може да се очаква запазване на този дял и 
дори лекото му увеличение, в случай че плахите 
положителни сигнали на пазара на труда тази година 
доведат до по-убедително възстановяване на 
заетостта през 2014 година.  

Другите сектори с перспектива за по-бърз от 
средния ръст на кредитите през 2014 г. тези, 
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При мобилизиране от страна на 
администрацията през 2014 година, отново 
може да се очаква ръст на инженерното 
строителство и съответно на банковия 
кредит към сектора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следващата година се очаква да  бъде 
относително по-благоприятна за износно 
ориентираните сектори и тези, които са 
свързани с усвояването на европейски 
средства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

свързани с европейски фондове и субсидии – 
селско стопанство; бизнес услуги (консултантски 
услуги, правни услуги и т.н.); вода, канализация и 
управление на отпадъци. Строителството вероятно 
ще задържи стабилен дял от около 10-11% от общия 
банков кредит към фирмите, т.е. там очакванията са 
за ръст на кредита към този сектор в рамките на 
средните темпове. Макар и жилищното строителство 
да пострада сериозно от кризата, строителство на 
инфраструктурни обекти, финансирани основно с 
европейски средства, като цяло успя да отбележи ръст 
на продукцията си през 2012 година, в унисон с 
усиленото усвояване на европейски средства. През 
2013 година то отново отбеляза спад, който вероятно 
се дължи на смяната на 3 правителства и временното 
забавяне на редица проекти. При мобилизиране от 
страна на администрацията през 2014 година, отново 
може да се очаква ръст на инженерното 
строителство, който пък да доведе до повишено 
търсене на банкови кредити за пре-финансиране на 
такива проекти.   

Предвид очакванията за засилване на европейската 
икономика през 2014 година, ескпортно-
ориентираните отрасли и най-вече 
преработващата промишленост също е вероятно 
да запазят своя висок дял от около 20% в общия 
банков кредит, а и дори леко да го увеличат през 
2014 година. Данните за износа на България през 2013 
година веднага отразиха първите знаци за излизането 
на ЕС от поредната рецесия през второто тримесечие. 
През 2014 година се предвижда един по-сериозен 
положителен ръст на европейската икономика, което 
би следвало да създаде по-голямо търсене за 
българския износ на европейските пазари. Основните 
стоки, които България изнася за ЕС, са облекло, 
храни и живи животни, електрически машини и части 
за тях, цветни и благородни метали, химически 
продукти (включително лекарства), нефтопродукти и 
др. При сбъдване на положителните очаквания за 
курса на възстановяване на европейската икономика 
се очаква ръст на тези сектори и повишено търсене на 
финансиране от тях. 

Като цяло следващата година се очаква да  бъде 
относително по-благоприятна за износно 
ориентираните сектори и тези, които са свързани 
с усвояването на европейски средства. В същото 
време основен рисков фактор пред експанзията на 
фирмите в страната остава политическата 
нестабилност и социалното напрежение. В случай че 
политическата нестабилност се запази или дори 
усили през 2014 година, фирмите масово биха 
замразили плановете си за експанзия и инвестиции, а 
оттам - и търсенето на заемни средства. 
Политическата криза неизбежно дава своето 
отражение и върху темповете на усвояването на 



  

 
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 |декември 2013 

 

 

 

 

 

 

 

европейски фондове от страна на администрацията. 
При нестабилност администрацията не работи на 
пълни обороти и съответно темповете на усвояване 
на европейски средства се забавят, което се отразява 
на фирмите, работещи по европейски проекти и 
разчитащи на такова финансиране. Паралелно с това 
икономическите процеси в останалата част от ЕС 
също остават източник на несигурност за 
перспективите пред експортноориентираните 
отрасли. Ако Европа отново навлезе в рецесия или 
отбележи близък до 0% растеж през 2014 година, това 
неизбежно ще се отрази негативно и на продажбите 
на българските фирми на общия пазар.  

 
 СЪВКУПНО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
БВП по съпоставими цени от 2005 г. (млн. лв.) 

 

*Предварителни данни 

**При годишен икономически ръст от 0,87% 

***При годишен икономически ръст от 1,8% 

 
Годишен реален ръст на БВП, % 

 

*Предварителни данни 

 

Възстановяването на българската икономика 
продължава с бавни темпове и през третото 
тримесечие на 2013 година. Независимо от това има и 
положителни сигнали, които не бива да се 
пренебрегват. Такъв, например, е икономическият 
растеж на годишна база през третата четвърт на 
годината – 1,5% (Графика 5), който е най-висок през 
последните осем тримесечия. При благоприятно 
развитие на икономиката през последното 
тримесечие на тази година и през 2014 г. е възможно 
догодина брутното производство да достигне нивата 
си от предкризисната 2008 година. Все пак, предвид 
сериозните вътрешни и външни рискове пред 
икономическото развитие, това остава по-скоро 
оптимистичен сценарий. 

Данните за потреблението на домакинствата будят 
по-скоро притеснение. През първите девет месеца на 
2013 г. то остава почти непроменено в сравнение със 
същия период на предходната година въпреки по-
високите разходи за компенсация на наетите лица. В 
същото време ръстът на спестяванията в банки 
намалява в сравнение с предходната година. Причини 
за разминаването в тези тенденции могат да се търсят 
в по-високи разходи за покриване на стари 
задължения, издължаване към централната и 
местната власти, покриване на задължения за данъци 
и осигуровки и др. Немалка роля за консервативното 
потребителско поведение на домакинствата играе и 
политическата нестабилност в страната, която 
започна през февруари 2013 година. Ако тя се запази и 
през следващата година, това може да доведе до 
продължаване на стагнацията при потреблението на 
домакинствата. От друга страна отлагането на 
потребление през 2013 г. създава възможност за 
увеличаването му през следващи периоди, ако са 
налице някои предпоставки като стабилизиране на 
социалното и политическото напрежение, както и 
увеличаване на икономическата активност и по-
убедително възстановяване на пазара на труда.  

48 000

49 000

50 000

51 000

52 000

53 000

54 000

55 000

56 000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

*

2
0

1
3

**

2
0

1
4

**
*

-1

0

1

2

3

4

2
0

1
1

Q
1

2
0

1
1

Q
2

2
0

1
1

Q
3

2
0

1
1

Q
4

2
0

1
2

Q
1

*

2
0

1
2

Q
2

*

2
0

1
2

Q
3

*

2
0

1
2

Q
4

*

2
0

1
3

Q
1

*

2
0

1
3

Q
2

*

2
0

1
3

Q
3

*

4 

 

5 

 



  

 
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 |декември 2013 

 
 ПАЗАР НА ТРУДА 

 
Динамика на броя на заетите и коефициентът на 

заетост на населението над 15 г. по тримесечия 

 

 

 
Динамика на броя на обезкуражените лица – 

изменение на годишна база, % 

 

Данните за пазара на труда през третото тримесечие 
на 2013 г. изпращат противоречиви сигнали, които 
подлагат под съмнение започналото от началото на 
годината възстановяване на пазара на труда. След две 
поредни тримесечия на ръст на броя на заетите в 
икономиката на годишна база, в периода юни-август 
2013 г. е отбелязан спад - работят с 4,2 хиляди души 
по-малко от същия период на 2012 година (Графика 6).  

Въпреки това коефициентът на заетост продължава да 
нараства, макар и символично, в голяма степен 
поради изпреварващия темп на намаляване на броя 
на населението спрямо броя на заетите в 
икономиката. В резултат на това заетостта отбелязва 
пет поредни тримесечия на покачване на годишна 
база, достигайки 48,2% при населението над 15-
годишна възраст. В същото време броят на работните 
места нараства на годишна база в само две от 
последните пет тримесечия (първото и второто 
тримесечие на 2013 година). Разминаването в 
динамиката на двата показателя е една от причините, 
поради които все още не можем да говорим за 
убедително възстановяване на пазара на труда в 
страната.  

През третото тримесечие на 2013 г. броят на 
безработните лица е 411 хиляди души, което е с 18,4 
хиляди души повече от същия период на миналата 
година и представлява осемнадесето поредно 
тримесечие на нарастване на броя на безработните на 
годишна база. Въпреки това регистрираният през 
третото тримесечие ръст е най-малкият (с около 4%) 
от началото на 2012 г. насам. За четвърта поредна 
година през третото тримесечие са регистрирани по-
високи коефициенти както на безработица, така и на 
заетост на населението над 15 годишна възраст. 
Паралелното покачване на двата показателя 
последните тримесечия все пак може да се 
интерпретира и като положителен сигнал за известно 
раздвижване на пазара на труда тази година, т.е. 
повече хора виждат по-добър шанс да си намерят 
работа и започват активно да търсят такава, като 
преминават от редиците на обезкуражените към 
безработните.  

В подкрепа на тази позитивна интерпретация идват и 
данните за броя на обезкуражените лица (Графика 
7). Последните продължават да намаляват, като през 
третото тримесечие на 2013 г. падат под 200 хиляди 
души за пръв път от началото на кризата. На годишна 
база в периода юли-септември 2013 г. обезкуражените 
са 192 хиляди лица, или с около 20 хиляди души по-
малко от миналата година по това време. 
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В повечето области (16 от 28) се наблюдава 
увеличение на броя на заетите на годишна 
база. 

 

Динамика на броя на заетите по области, хил. 
души 

  

Q3 
2012 

Q3 
2014 

 +/- 

Общо 3017,1 3012,9 -4,2 

Северозападен 283,8 293,6 +9,8 

Видин 30,8 32,7 +1,9 

Враца 62,3 63,3 +1,0 

Ловеч 46,6 46,8 +0,2 

Монтана 47,8 51,8 +4,0 

Плевен 96,3 99,1 +2,8 

Плевен 33,9 33,8 -0,2 
Северен 
централен 331,2 323,8 -7,4 

Велико Търново 102,3 100,5 -1,8 

Габрово 51,1 52,3 +1,2 

Разград 41,2 41,1 -0,1 

Русе 94,2 91,3 -2,9 

Силистра 42,4 38,6 -3,8 

Велико Търново 30,9 31,0 +0,1 

Североизточен 386,3 388,9 +2,6 

Варна 187,7 198,4 +10,7 

Добрич 79,5 79,8 +0,3 

Търговище 45,7 41,5 -4,2 

Шумен 73,4 69,2 -4,2 

Варна 48,6 51,0 +2,4 

Югоизточен 449,1 425,7 -23,4 

Бургас 182,2 179,1 -3,1 

Сливен 71,6 72,0 +0,4 

Стара Загора 140,1 124,2 -15,9 

Ямбол 55,2 50,4 -4,8 

Бургас 40,6 42,1 +1,5 

Югозападен 977,8 973,1 -4,7 

Благоевград 149,7 140,2 -9,5 

Кюстендил 50,8 50,0 -0,8 

Перник 53,4 50,8 -2,6 

София 95,0 95,5 +0,5 

София (столица) 629,0 636,7 +7,7 

София (столица) 64,3 65,4 +1,1 

Южен централен 588,9 607,7 +18,8 

Кърджали 63,8 66,1 +2,3 

Пазарджик 102,6 108,2 +5,6 

Пловдив 279,7 284,8 +5,1 

Смолян 47,8 49,3 +1,5 

Хасково 95,1 99,3 +4,2 

Пловдив 47,5 46,9 -0,6 

 

 

 
 

Заетост по сектори 

Загубата на работни места през третото тримесечие 
на 2013 г. е концентрирана в индустрията и по-
специално в преработващата промишленост, което 
показва продължаваща оптимизация на персонала в 
този сектор на фона на продължаващи трудности. 
Данните за закриването на работни места в 
преработващата индустрия са в унисон с 
продължаващото свиване на продажбите в сектора 
през третото тримесечие на 2013 г., което започна от 
май месец нататък.  

През третото тримесечие на 2013 г. се наблюдава 
възстановяване на прекъснатата през третото 
тримесечие на 2012 г. тенденция на намаляване на 
броя на заетите в преработващата промишленост на 
годишна база. Заетите в сектора в периода юли-
септември 2013 г. са 584 хил. души, което е с 5,1% по-
малко от същия период на миналата година. В 
сферата на образованието заетите са с 9,2% по-малко 
от същия период на миналата година – 174 хил. души, 
при 199 хил. през същия период на 2012 година.   

Най-сериозно увеличение на броя на заетите се 
наблюдава в сектора „Създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения” (23,1%). Въпреки това са налице 
сериозни признаци, че IT индустрията продължава да 
изпитва затруднения в набирането на подходящи 
кадри. Ръст има още при заетите в секторите 
„Професионални дейности и научни изследвания” 
(8,5%) и „Административни и спомагателни 
дейности” (7,6%). През тази година заетите през 
третото тримесечие в строителството са с 5 хил. души 
повече от същия период на миналата година, което на 
фона на свиването на продукцията на сектора 
навежда на мисълта, че отчетеният ръст на заетостта 
може да се дължи на изсветляване на трудови 
отношения в сектора, отколкото на автентично 
създаване на работни места.   

Предстоящото увеличаване на минималната работна 
заплата  до 340 лв. и минималните осигурителни 
прагове в редица икономически дейности (средно с 
4,1%) от началото на 2014 г. предполага допълнителни 
трудности за разкриване на нови работни места от 
частния сектор в началото на следващата година. 

Заетост по области 

В повечето области (16 от 28) се наблюдава 
увеличение на броя на заетите на годишна база 
(Графика 8). Ето и по-интересните явления и 
тенденции на трудовите пазари в областите през 
третото тримесечие: 

  В сравнение с миналата година, най-добре през 
това тримесечие се представя пазарът на труда в 
Северозападния и Южния централен район на 
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Благодарение на силния за икономиката 
летен туристически сезон, броят на 
заетите във Варна през третото тримесечие 
на 2013 г. доближи 200 хиляди души за пръв 
път от 2010 г. насам. 

 
 

страната. Всички области в тези два района 
регистрират увеличение на броя на заетите на 
годишна база. 

  И през третото тримесечие на годината 
заетостта в четири области от Северна България 
остава под 40%. Това са Видин (38,6%), Ловеч 
(39,1%), Разград (39,4%) и Силистра (38,4%), в 
които заетостта пострада особено остро от 
кризата и в които икономическото 
възстановяване се случва с относително по-
бавни темпове. 

  На годишна база най-голямо абсолютно 
увеличение на броя на заетите се забелязва във 
Варна (10,7 хил.), София-град (7,7 хил.) и 
Пазарджик (5,6 хил.). Най-голям спад е 
регистриран в Стара Загора (-15,7 хил.), 
Благоевград (-9,5 хил.) и Ямбол (-4,8 хил.). По 
отношение на Стара Загора част от обяснението 
зад този спад вероятно се крие в рязкото свиване 
на търсенето на въглища заради намаляло 
производство на ток от ТЕЦ-овете в района, 
което предизвика масово съкращаване на 
работници. Приключването на строителните 
дейности по магистрала Тракия и съкращенията 
в сферата на здравеопазването в областта също 
оказват влияние.  

  В процентно отношение най-голямо е 
увеличението на броя на заетите в Монтана 
(8,4%), Видин (6,2%) и Варна (5,7%). Най-голям 
спад е регистриран в Стара Загора (-11,3%), 
Търговище (-9,2%) и Силистра (-9,0%). 

Летен сезон 

Традиционно областите, в които са налице най-
чувствителни сезонни тенденции през третото 
тримесечие, са три – Бургас, Варна и Добрич. 
Благодарение на силния за икономиката летен 
туристически сезон, броят на заетите във Варна през 
третото тримесечие на 2013 г. доближи 200 хиляди 
души за пръв път от 2010 г. насам.  

Добрич регистрира най-високия коефициент на 
заетост в Североизточна България през третото 
тримесечие благодарение на засилващите се сезонни 
тенденции през последните три години.  

След пет поредни тримесечия на растеж на броя на 
заетите на годишна база, в област Бургас отново се 
забелязва, макар и минимален, спад. В същото време 
силните първи две тримесечия на годината и 
увеличаващата се през последните години 
устойчивост на пазара на труда в зимните месеци 
вещаят скорошно възстановяване на заетостта до 
нивата отпреди кризата. 
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 ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ НА ДОМАКИНСТВАТА 

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

 

*Предварителни данни 

 

 

Годишен реален ръст на потреблението на 
домакинствата, % 

 

*Предварителни данни 

 

При отпуснатите кредити на домакинства и НТООД през 
третата четвърт на годината не се наблюдава сериозна 
промяна в сравнение с първото полугодие, сочат данните 
за експозициите на дребно на банките. Въпреки това е 
редно да се отбележи, че средната им стойност намалява 
ежегодно след пика от 2010 г.  

Така например от 18,61 млрд. лв. средно за първите десет 
месеца на 2010 г. потребителските и жилищните ипотечни 
кредити намаляват до 18,34 млрд. лв. през 2013 г. Тази 
тенденция е резултат от обективни фактори – загуба на 
работни места и доходи, свиване на потреблението и 
консервативен подход към кредитирането, както от 
страна на клиентите, така и от страна на банките. 

Тенденцията на нарастване на депозитите на граждани и 
домакинства също се запазва, макар при нея да има лек 
нюанс, сочат данните за привлечените средства от 
банките. В периода януари-юли 2013 г. депозитите растат 
средно със 199 млн. лв. месечно в сравнение с 331 млн. лв. 
за същия период на миналата година. През август и 
септември депозитите се увеличават със сходни темпове с 
тези за същия период на предходната година, но през 
октомври месечният ръст е близо 390 млн. лв., което е над 
два и половина пъти повече в сравнение с октомври 2012 г.  

От една страна това може да е резултат от покачващата 
несигурност, която изпитват домакинствата и 
преориентиране към спестявания поради неясните 
перспективи пред социално-икономическата среда. От 
друга страна домакинствата могат да увеличават 
спестяванията си през октомври, за да се подготвят както 
за декемврийските празници, така и за плащанията към 
централната и местната власти в началото на следващата 
година. Предвид непромененото потребление на 
домакинствата през първите девет месеца на 2013 г. в 
сравнение с предходната година, първият вариант 
изглежда по-вероятен. 

 

 ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА 

 
Структура на дохода на домакинствата (%) 

 

 

Структура на доходите 

Традиционно силните трето и четвърто тримесечия за 
икономиката оказват влияние и върху структурата на 
доходите и разходите на домакинствата. През третото 
тримесечие на 2013 г. общият доход средно на 
домакинство се увеличава с 173,9 лв. спрямо предходното 
тримесечие и с 326,4 лв. спрямо същото тримесечие на 
2012 г., достигайки 2598,9 лв. Малко над половината 
(52,9%) от доходите на домакинствата идват от работна 
заплата, а 25,1% - от пенсии (Графика 11). Оттам идва и 
основното увеличение на доходите – през тази година в 
периода юли-септември в домакинствата влизат средно 
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Продължава и ръстът на доходите на 
домакинствата от заеми и кредити на 
годишна база.  

 

Структура на дохода на домакинствата, % 

 

 

 

 

 

На всеки 1 лев доход, домакинствата в 
страната потребяват около 86 
стотинки. 

по 166,3 лв. повече от работни заплати и 67,3 лв. повече от 
пенсии в сравнение със същия период на 2012 година. 
Увеличените доходи на домакинствата през последната 
година могат да се обяснят с продължаващото 
административно покачване на минималната заплата, 
както и с вдигането на пенсиите от април. 

Традиционно през летните месеци се увеличава делът на 
доходите от други източници, като тези от самостоятелна 
заетост. През второто и третото тримесечие на 2013 г. те 
достигат съответно 185,9 лв. и 224,6 лв. на домакинство, 
при едва 165,5 лв. през първото тримесечие на годината.  
Значително увеличение на годишна база се забелязва при 
приходите от извънработни заплати (41,42 лв.) и 
собственост (13,9 лв.). Намаление се забелязва единствено 
при приходите от социални помощи, които са с 15,6 лв. по-
малко, както и от регулярните трансфери от други 
домакинства. 

През третото тримесечие на 2013 г. близо 4% от доходите 
на домакинствата (средно по 113 лв. на домакинство) са от 
изтеглени депозити (Графика 12). В номинално отношение 
продължава и ръстът на доходите на домакинствата от 
заеми и кредити на годишна база.  

Структура на разходите 

През третото тримесечие се възобновява дългосрочната 
тенденция на намаляване на относителния дял на 
разходите на домакинства за храна, което би могло да се 
интерпретира като индикатор за подобряване на 
стандарта на живот. Тези данни са в унисон с по-доброто 
представяне през третото тримесечие на цялата 
икономика спрямо предходните две тримесечия. Като 
цяло общества с по-високо благосъстояние отделят 
относително по-нисък дял от своите разходи за стоки от 
първа необходимост, в т.ч. и храна, спрямо по-бедните 
страни. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г., 
когато разходите за храна съставляват 37,6% от 
потребителския общ разход на домакинствата, през 
същия период на 2013 г. този дял вече е намален на 33,9%.  

Най-значително е намалението при разходите за 
комунални услуги. В периода юли-септември 2013 г. за 
жилища, вода, електроенергия и горива домакинствата 
изразходват 13,1% от общия потребителски разход, при 
15,1% през същия период на миналата година. Тук 
обяснението вероятно се крие в намалените цени на тока 
за домакинствата тази година. Повече средства се харчат 
за облекла и обувки, както и за свободно време, отдих, 
образование и други разходи, което е още един индикатор 
за подобрено благосъстояние на домакинствата през 
третото тримесечие. 

Средната склонност към консумация през третото 
тримесечие на 2013 г. е 0,86, т.е. е равна на тази през 
същото тримесечие на 2012 г.  Това означава, че на всеки 1 
лев доход, домакинствата в страната потребяват около 86 
стотинки.  
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Пределната склонност към консумация е по-ниска от тази 
през третото тримесечие на 2012 г. – 0,82 спрямо 0,84. Това 
означава, че за всеки лев повишение на общия 
разполагаем доход на домакинствата спрямо същия 
период на предходната година, последните изразходват 
0,82 лв. за повишени потребителски разходи. 

 


