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ПРОГНОЗА ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ИПОТЕЧНИТЕ КРЕДИТИ, 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Аглика Кънева 

FORECAST OF THE CHANGE IN THE MORTGAGE LOANS PROVIDED 
BY BANKS IN BULGARIA 

Aglika Kaneva 

Abstract: In this paper, a forecast has been made of the change in the mortgage loans provided by banks in Bul-
garia in a short-term period. The forecasting is implemented by trend models. The tendency of development in the mort-
gage loans has been modelled for the period 2007 – 2019. Based on the presumption that the established regularities 
will be preserved in the forecast period as well, an estimate has been developed for the future values of the return on 
equity of banks in 2020 and 2021. 
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Увод 
Като предоставят ипотечни кредити, банките 

дават възможност на потребителите, които имат 
добри и стабилни доходи, но не разполагат с не-
обходимата сума за закупуване на жилище, да се 
сдобият със свой дом. Тази дейност на банките е 
важна, тъй като позволява на много потребители 
да живеят в собствено жилище, което не биха 
могли да си позволят без кредитното посредни-
чество на банките. По тази причина тук се прог-
нозира развитието на ипотечните кредити, отпус-
кани от банките в България в краткосрочен пери-
од. На базата на данни за този показател е въз-
можно да се прогнозира бъдещото му изменение.  

Обект на изследване са ипотечните кредити. 
Предмет на изследването е отпускането на ипо-
течни кредити от банките в България.  

Основната цел е да се прогнозира динамика-
та на ипотечните кредити през 2020 и 2021 г. За 
да се реализира целта в изследването се очерта-
ват следните конкретни задачи: 

• Представяне на същността на трендовите 
модели за прогнозиране. 

• Извършване на прогноза с трендови модел 
за динамиката на ипотечните кредити в банките 
в България през 2020 и 2021 г. 

• Извеждане на изводи от прогнозата за ди-
намиката на ипотечните кредити в България 
през 2020 и 2021 г. 

Тезата, която се защитава в изследването е, 
че ипотечното кредитиране в банките в Бълга-
рия ще продължи се увеличава през прогнозния 
период. 

Изложение 
Прогнозата за изменението на ипотечните 

кредити, предоставяни от банките, се извършва 
с трендови модел. Това е един от най-добрите 
методи за разработване на екстраполационни 
прогнози (Мишев и Гоев, 2010, стр. 116). Екст-
раполационните прогнози са вид прогнози, кои-
то се разработват със статистически методи. Ек-
страполационните прогнози се разработват на 
основата на моделирането на тенденцията на 
развитие на даденото явление през определен 
исторически период. Моделира се тенденцията 
на развитие в ипотечните кредити, предоставя-
ни от банките в България на основата на данни 
за прогнозирания показател през периода 2007 – 
2019 г. Източникът на данните е БНБ. След това 
като се прави допускането, че установените за-
кономерности ще се запазят и през прогнозира-
ния период, се разработва прогноза за бъдещите 
стойности на показателя през 2020 и 2021 г. 
Счита се, че статистическите методи работят в 
краткосрочен аспект. Прогнозата в настоящото 
изследване е за период от две години. 

Анализът е извършен със статистическия 
софтуер SPSS. Данни за изследвания показател 
за периода 2007 –  2019 г. са представени в таб-
лица 1. 

При трендовите модели развитието на изс-
ледваното явление се разглежда като функция 
от времето. 

ŷ ( )tf=  (1) 
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Таблица 1. 
Ипотечни кредити, отпуснати от банките 

в България за периода 2007 – 2019 г. 

Година Ипотечни кредити (млрд. лв.) 
2007 5.890 
2008 8.257 
2009 8.954 
2010 9.269 
2011 9.368 
2012 9.442 
2013 9.389 
2014 9.304 
2015 8.764 
2016 8.772 
2017 9.460 
2018 10.906 
2019 12.487 

Източник: БНБ 

За описание на трайната тенденция и извър-
шване на прогнозата е избран кубичен модел на 
тренда, тъй като той е с най-висок коефициент 
на детерминация, включително и в сравнение с 
линейния модел, т.е. има най-висока обяснител-
на способност. Тъй като коефициентът на де-
терминация  R2 = 0.978, то се счита, че трендът 
описва около 97% от данните. Коефициентът b в 
трендовия модел има смисъл на среден абсолю-
тен прираст. Коефициентът b е статистически 
значим. Видът на този нелинеен модел е: 

ŷ tt bbtbb 3
3

2
210 ×+×+×+=  (2) 

Изчисляват се параметрите на модела. Спе-
цифицираният трендови модел има вида: 

ŷ = 3.510 + 3.032 x t - 0.476 x t2 + 0.023 x t3 

След като се изчислят параметрите на трен-
довия модел, се определят прогнозните стой-
ности. Прогнозата се разработва на основата на 
допускането, че установената тенденция на раз-
витие през периода 2007 – 2019 г. ще се запази и 
през прогнозния период. Предвиждането за 
ипотечните кредити през 2020 и 2021 г. се реа-
лизира на основата на специфицирания нелине-
ен трендови модел: 

ŷ*N+L = 3.510 + 3.032 x t N+L - 0.476 x t2N+L + 0.023 x t3 N+L, 

където: 

N – брой на подпериодите (годините) на ис-
торическия период, за който е моделирана тен-
денцията на развитие; 

L – прогнозният подпериод (прогнозна годи-
на). 

Изчислените прогнозни стойности се разг-
леждат като точкови оценки. Те се реализират 
само при наличие на закономерно развитие или 
ще се наблюдават, ако развитието в изменение-
то на ипотечните кредити, предоставени от бан-
ките в България, е резултат само на въздействи-
ето на трайно действащите причини, които не 
променят своята сила и посока на въздействие. 
Получени са следните прогнозни стойности за 
ипотечните кредити през 2020 и 2021 г.:  

− за 2020 г.: y*2020 = ŷN+1 = ŷ14 = 
 15.175 млрд. лв.; 14.135 ≤ y*2020 ≤ 16.216. 

− за 2021 г.: y*2021 = ŷN+2 = ŷ15 = 
 18.785 млрд. лв.; 17.233 ≤ y*2021 ≤ 20.337. 

Доверителните интервали са валидни при 
95% доверителна вероятност. Прогнозните 
стойности за ипотечните кредити, предоставени 
от банките в България през 2020 и 2021 г., са 
представени на фигура 1. 

 
Фиг. 1 Прогноза за ипотечните кредити, 
предоставени от банките в България 

през 2020 и 2021 г. (млрд. лв.) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Ипотечните кредити в България първоначал-
но непрекъснато нарастват до 2012 г., като уве-
личението през 2008 г. е най-значително. От 
2013 до 2015 г. стойностите на показателя нама-
ляват, след което отново се наблюдава повише-
ние от 2016 г. до края на анализирания период. 
Според извършената прогноза през 2020 и 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том V (1) 2021 • Volume V (1) 2021 

 66

2021 г. отпуснатите ипотечните кредити ще про-
дължат да нарастват. Вероятно този резултат се 
дължи на ниските лихвени проценти по ипотеч-
ни кредити, както и на оптимистични очаквания 
на потребителите по отношение на развитието 
на българската икономика. 

Заключение 
Изводите, които могат да се направят от нап-

равената прогноза за изменението на ипотечни-
те кредити в българската банкова система, са, че 
положителната тенденция на тяхното нараства-
не се очаква да се запази в краткосрочен период. 
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