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Брутният външен дълг1 в края на февруари 2018 г. е 33 157.7 млн. евро (61.8% от БВП2), което е със 151.1 млн. 

евро (0.5%) по-малко в сравнение с края на 2017 г. (33 308.8 млн. евро, 66.1% от БВП). Дългът намалява с 889.7 млн. 

евро (2.6%) спрямо февруари 2017 г. (34 047.4 млн. евро, 67.5% от БВП). 

 В края на февруари 2018 г. дългосрочните задължения са 25 477.9 млн. евро (76.8% от брутния дълг, 47.5% от 

БВП), като намаляват с 62.5 млн. евро (0.2%) спрямо края на 2017 г. (25 540.4 млн. евро, 76.7% от дълга, 50.6% от 

БВП). Дългосрочният дълг намалява с 1059.8 млн. евро (4%) спрямо февруари 2017 г. (26 537.6 млн. евро, 52.6% от 

БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7679.9 млн. евро (23.2% от брутния дълг, 14.3% от БВП) и се 

понижават с 88.5 млн. евро (1.1%) спрямо края на 2017 г. (7768.4 млн. евро, 23.3% от дълга, 15.4% от БВП). 

Краткосрочният външен дълг нараства със 170.1 млн. евро (2.3%) спрямо февруари 2017 г. (7509.8 млн. евро, 14.9% от 

БВП). 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на февруари 2018 г. е 5640.5 млн. евро (10.5% от 

БВП). Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.3% от БВП) той намалява със 78.7 млн. евро (1.4%). Външните 

задължения на сектора се понижават с 946.9 млн. евро (14.4%) спрямо февруари 2017 г. (6587.4 млн. евро, 13.1% от 

БВП). 

 

 

                                                 
1 Предварителни данни. Данните за януари 2018 г. са ревизирани. Съгласно методологическите бележки, с отчета за март 2018 г. ще 
бъдат направени ревизии на данните за януари – февруари 2018 г. Методологическите бележки за външния дълг са публикувани на 
интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg, секция Статистика/Външен сектор/Брутен външен дълг). 

2 При БВП в размер на 53 639.2 млн. евро за 2018 г. (прогноза на БНБ) и 50 429.3 млн. евро за 2017 г. (данни на НСИ от 07.03.2018 г.). 
3 При спазване на резидентния принцип. 
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Външните задължения на сектор Банки са 4146.1 млн. евро (7.7% от БВП). Те се понижават със 152.6 млн. евро 

(3.6%) спрямо края на 2017 г. (4298.8 млн. евро, 8.5% от БВП). Дългът на сектор Банки нараства със 192.5 млн. евро 

(4.9%) спрямо февруари 2017 г. (3953.7 млн. евро, 7.8% от БВП). 

Външните задължения на Други сектори4 са 10 603.5 млн. евро (19.8% от БВП). Те намаляват с 6.1 млн. евро (0.1%) 

спрямо края на 2017 г. (10 609.6 млн. евро, 21% от БВП). Дългът на сектора намалява с 371.1 млн. евро (3.4%) спрямо 

февруари 2017 г. (10 974.6 млн. евро, 21.8% от БВП). 

В края на февруари 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране4 е 12 767.6 млн. евро (23.8% от БВП), което е с 86.4 

млн. евро (0.7%) повече в сравнение с края на 2017 г. (12 681.2 млн. евро, 25.1% от БВП). Вътрешнофирменото 

кредитиране нараства с 235.9 млн. евро (1.9%) спрямо февруари 2017 г. (12 531.7 млн. евро, 24.9% от БВП). 

През февруари 2018 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 576.8 млн. евро (1.1% от 

БВП) при 499.4 млн. евро (1% от БВП) за февруари 2017 г. От тях 27.9 млн. евро (4.8% от общия размер) са за сектор 

Държавно управление, 11.8 млн. евро (2% от общия размер) за сектор Банки, 208.2 млн. евро (36.1%) за Други 

сектори4, а 328.9 млн. евро (57%) са вътрешнофирмено кредитиране4. 

През февруари 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 829.6 млн. евро 

(1.5% от БВП) при 819.2 млн. евро (1.6% от БВП) за февруари 2017 г.  

Нетният външен дълг5 в края на февруари 2018 г. е отрицателен в размер на 1401.8 млн. евро (2.6% от БВП), като 

намалява с 246.4 млн. евро (21.3%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1155.3 млн. евро, 2.3% от БВП). 

Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг (със 151.1 млн. евро, 0.5%), така и на 

нарастването на брутните външни активи (с 95.4 млн. евро, 0.3%). Нетният външен дълг намалява с 2670.8 млн. евро 

спрямо февруари 2017 г. (положителна стойност от 1269.1 млн. евро, 2.5% от БВП).  

____________ 

                                                 
4 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия. 
5 Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. 
Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в 
чужбина. 


