
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
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ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
1

 

Февруари 2015 г. 

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 105.3 млн. евро при дефицит от 28.5 млн. евро за 

февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 

177.4 млн. евро (0.4% от БВП2) при дефицит от 379.4 млн. евро (0.9% от БВП) за януари – февруари 2014 г. 

 
От 17 април 2015 г. в съответствие с Календара за разпространение на статистически данни БНБ започва 

регулярното публикуване на месечни данни за платежния баланс, съставени по шестото издание на Ръководството по 
платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008). В Европейския съюз преминаването към 
новите методологически изисквания на шестото издание на Ръководството бе координирано от Европейската система 
на централните банки и Европейската статистическа система.За повече информация виж Приложение 2. 

 

За февруари 2015 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 161 млн. евро (при отрицателно 

салдо от 137.4 млн. евро за февруари 2014 г.), основно в резултат на търговския дефицит (270.1 млн. евро). За 

януари – февруари 2015 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 239.7 млн. евро (0.6% от БВП) при дефицит 

от 476 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – февруари 2014 г. 
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1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен 
баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на 
ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната 
инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за януари 2015 г. са ревизирани. С отчета за март 2015 г. 
ще бъдат направени ревизии на данните за февруари 2015 г. 
2 При БВП в размер на 42 671 млн. евро за 2015 г. (оценка на БНБ) и 42 009.8 млн. евро за 2014 г. (данни на НСИ от 06.03.2015 г. 
съгласно ЕСС 2010). 



Търговското салдо за февруари 2015 г. е отрицателно в размер на 270.1 млн. евро при дефицит от 265.8 млн. 

евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 454.4 млн. 

евро (1.1% от БВП) при дефицит от 684.6 млн. евро (1.6% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Износът е 1743.5 млн. евро за февруари 2015 г., като се повишава със 192.1 млн. евро (12.4%) в сравнение с този 

за февруари 2014 г. (1551.4 млн. евро). За януари – февруари 2015 г. износът е 3374.8 млн. евро, като нараства с 

351.3 млн. евро (11.6%) в сравнение с този за същия период на 2014 г. (3023.5 млн. евро). Износът за януари – 

февруари 2014 г. намалява на годишна база с 6.6%. 

 
С шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция (МВФ, 

2008) се въвеждат съществени методологически промени в отчитането на търговията със стоки и на търговията с 
услуги. На основата на тяхната икономическа същност отделни подстатии се прекласифицират от статия Стоки (внос и 
износ) в статия Услуги (внос и износ), и обратно.  

Тези методологически промени водят до различия между данните за износа и вноса на стоки, съставяни от БНБ за 
статистиката на платежния баланс, и тези съставяни от НСИ за статистиката на външната търговия. Поради това няма 
равенство между данните за износа, вноса и търговско салдо, съставяни от НСИ, и данните за износа, вноса и 
търговско салдо, съставяни от БНБ за статистиката на платежния баланс. 

Съгласно статистиката на външната търговия, износът на стоки за първите два месеца на 2015 г. е в размер на 
3483.1 млн. евро, като се увеличава с 249.1 млн. евро (7.7%) в сравнение със същия период на 2014 г. (3234 млн. евро). 
Вносът на стоки за януари – февруари 2015 г. възлиза на 3856.9 млн. евро, като се повишава с 58.9 млн. евро (1.6%) 
спрямо същия период на 2014 г. (3797.9 млн. евро). За отчетния период на 2015 г. търговското салдо е отрицателно в 
размер на 373.8 млн. евро (0.9% от БВП), като дефицитът намалява със 190.2 млн. евро спрямо януари – февруари 
2014 г. (дефицит в размер на 564 млн. евро, 1.3% от БВП). 

Предвид аналитичното значение на данните за износа и вноса на стоки от статистиката на външната търговия БНБ 
ще продължи практиката да подготвя кратък текст за динамиката на външната търговия, както и поддържането на 
съответните серии от данни. Тези материали се съдържат в публикацията Платежен баланс и са публикувани на 
интернет страницата на БНБ.  

По-подробна информация за тези методологически промени има в материала Съставяне на статистиката на 
платежния баланс съгласно методологията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и 
международната инвестиционна позиция. 

 

Вносът за февруари 2015 г. е 2013.6 млн. евро, като нараства със 196.4 млн. евро (10.8%) спрямо февруари 2014 г. 

(1817.2 млн. евро). За януари – февруари 2015 г. вносът е 3829.2 млн. евро, като нараства със 121 млн. евро (3.3%) 

спрямо същия период на 2014 г. (3708.1 млн. евро). Вносът за януари – февруари 2014 г. намалява на годишна база с 

0.03%. 

Салдото по услугите е положително в размер на 82.7 млн. евро при положително салдо от 123 млн. евро за 

февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. салдото е положително в размер на 229.9 млн. евро (0.5% от БВП) при 

положително салдо от 231.4 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – февруари 2014 г. 

Салдото по статия Първичен доход за февруари 2015 г. е отрицателно в размер на 43.7 млн. евро при отрицателно 

салдо от 46.6 млн. евро за февруари 2014 г.3 За януари – февруари 2015 г. салдото е отрицателно в размер на 119.5 

млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 105.6 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Салдото по статия Вторичен доход е положително в размер на 70 млн. евро при положително салдо от 52 млн. 

евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. салдото е положително в размер на 104.2 млн. евро (0.2% от 

БВП) при положително салдо от 82.8 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Капиталовата сметка е положителна в размер на 55.7 млн. евро при положителна стойност от 108.9 млн. евро за 

февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. капиталовата сметка е положителна – 62.4 млн. евро, при положителна 

стойност от 96.8 млн. евро за януари – февруари 2014 г.  

Финансовата сметка за февруари 2015 г. е положителна в размер на 101 млн. евро при отрицателна сметка от 

137.4 млн. евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. финансовата сметка е положителна – 169.5 млн. 

евро (0.4% от БВП), при отрицателна сметка от 411 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2014 г. 

                                                            
3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията. 



Салдото по статия Преки инвестиции, представено съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по 

платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 44.5 млн. евро3 при 

отрицателно салдо от 88.9 млн. евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. салдото е отрицателно в 

размер на 144.8 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 29 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 

2014 г. 

 
По отношение на преките инвестиции  с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна 

инвестиционна позиция се въвежда съществено различен принцип при представянето им в платежния баланс – 
принципът Актив/Пасив. Предвид аналитичното значение на досегашното представяне – на база на принципа на 
първоначалната посока на инвестицията, в приложението Преки инвестиции към публикацията Платежен баланс и 
в таблиците за преките инвестиции данните ще продължат да бъдат представяни и в съответствие с принципа на 
първоначалната посока на инвестицията. 

В съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията, преките чуждестранни инвестиции в 
страната за февруари възлизат на 53.9 млн. евро (при 94.7 млн. евро за февруари 2014 г.). За януари – февруари 2015 
г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 128.2 млн. евро (при 137.7 млн. евро за януари – 
февруари 2014 г.). 

Преките инвестиции в чужбина за февруари възлизат на 9.4 млн. евро (при 5.7 млн. евро за февруари 2014 г.). За 
януари – февруари 2015 г. преките инвестиции в чужбина са отрицателни в размер на 16.6 млн. евро (при положителни 
в размер на 108.7 млн. евро за януари – февруари 2014 г.). 

По-подробна информация за преките инвестиции има в приложението Преки инвестиции (януари – февруари 
2015 г.) на публикацията Платежен баланс, а данни – в таблица 10 – Преки инвестиции на публикацията. 

 

Преките инвестиции – активи възлизат на 13 млн. евро при 11.8 млн. евро за февруари 2014 г. За януари – 

февруари 2015 г. те намаляват с 9.2 млн. евро при увеличение от 320.1 млн. евро за същия период на 2014 г. 

Преките инвестиции – пасиви за февруари 2015 г. възлизат на 57.5 млн. евро при 100.7 млн. евро за февруари 

2014 г. За януари – февруари 2015 г. те са 135.6 млн. евро при 349.1 млн. евро за януари – февруари 2014 г. 

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 160.3 млн. евро при положително салдо 

от 197.2 млн. евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. салдото е положително в размер на 784.8 млн. 

евро (1.8% от БВП) при положително салдо от 180 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Портфейлните инвестиции – активи за февруари 2015 г. са в размер на 98.5 млн. евро при 187.1 млн. евро за 

февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. те възлизат на 158 млн. евро при 139.2 млн. евро за същия период на 

2014 г. 

Портфейлните инвестиции – пасиви за февруари 2015 г. се понижават с 61.8 млн. евро при намаление от 

10 млн. евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. портфейлните инвестиции – пасиви се понижават с 

626.8 млн. евро при намаление от 40.8 млн. евро за същия период на 2014 г.  

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 1561.3 млн. евро при положително салдо от 

71.7 млн. евро за февруари 2014 г. За януари – февруари 2015 г. салдото е отрицателно в размер на 875.2 млн. евро 

(2.1% от БВП) при положително салдо от 387.3 млн. евро (0.9% от БВП) за януари – февруари 2014 г. 

Други инвестиции – активи намаляват с 1549.2 млн. евро при увеличение от 58.7 млн. евро за февруари 2014 г. 

За януари – февруари 2015 г. те се понижават с 888 млн. евро при ръст от 367.1 млн. евро за същия период на 2014 г. 

Други инвестиции – пасиви за февруари 2015 г. възлизат на 12.2 млн. евро при намаление от 12.9 млн. евро за 

февруари 2014 г.3 За януари – февруари 2015 г. те намаляват с 12.8 млн. евро при понижение от 20.2 млн. евро за 

същия период на 2014 г. 

Резервните активи на БНБ4 се увеличават с 1565.3 млн. евро при намаление от 318.6 млн. евро за февруари 

2014 г. За януари – февруари 2015 г. те нарастват с 400.6 млн. евро (0.9% от БВП) при спад от 952.2 млн. евро (2.3% от 

БВП) за същия период на 2014 г. 

                                                            
4 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със 
създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации. 



Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 206.3 млн. евро при отрицателна стойност от 108.9 

млн. евро за февруари 2014 г. По предварителни данни за януари – февруари 2015 г. статията е положителна в размер 

на 346.9 млн. евро (0.8% от БВП) при отрицателна стойност от 31.8 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2014 г. 

____________ 
 



ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ Приложение 1

СТАНДАРТНО ПРЕДСТАВЯНЕ*
(млн. евро)

Месечни данни

февр.14 февр.15 Промяна 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2014 28.02.2015

Текуща и капиталова сметка -28.5 -105.3 -76.9 -379.2 -177.4 1308.4 1553.5

Текуща сметка 1 -137.4 -161.0 -23.6 -476.0 -239.7 745.6 595.5

Текуща сметка: кредит 2205.7 2278.3 72.6 4266.9 4492.1 31904.2 32067.8

Текуща сметка: дебит 2343.1 2439.4 96.3 4742.9 4731.9 31158.6 31472.3

   Стоки и услуги, нето -142.8 -187.4 -44.5 -453.3 -224.5 -334.4 -152.1

Стоки и услуги: кредит 1985.4 2053.0 67.6 3896.4 4115.4 27951.6 28872.7

Стоки и услуги: дебит 2128.2 2240.4 112.2 4349.6 4339.9 28285.9 29024.8

   Търговски баланс 2 -265.8 -270.1 -4.3 -684.6 -454.4 -3104.3 -3199.0

      Стоки: кредит 1551.4 1743.5 192.1 3023.5 3374.8 20993.3 21382.7

      Стоки: дебит 1817.2 2013.6 196.4 3708.1 3829.2 24097.6 24581.7

   Услуги, нето 123.0 82.7 -40.3 231.4 229.9 2769.9 3046.8

      Услуги: кредит 434.0 309.5 -124.5 872.9 740.6 6958.2 7490.0

        Производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други 105.2 7.6 -97.7 225.1 121.9 1211.7 1123.7

        Услуги по поддръжка и ремонт, които не са включени другаде 3.9 3.9 0.0 10.2 10.2 57.1 71.4

        Транспорт 3 82.0 73.0 -9.0 162.2 155.9 1268.9 1520.3

        Пътувания 4 95.4 97.5 2.1 207.2 217.1 2931.0 2990.1

        Други услуги 5 147.5 127.6 -19.9 268.2 235.6 1489.6 1784.5

      Услуги: дебит 311.0 226.8 -84.2 641.5 510.7 4188.3 4443.1

        Производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други 69.5 10.7 -58.7 138.8 76.9 934.1 882.7

        Услуги по поддръжка и ремонт, които не са включени другаде 3.4 3.4 0.0 6.4 6.4 31.9 47.8
        Транспорт 3 71.7 75.7 4.0 148.5 155.1 1032.6 1020.5
        Пътувания 4 50.6 55.0 4.4 99.7 112.8 853.7 916.5
        Други услуги 5 115.8 81.9 -33.9 248.2 159.6 1336.0 1575.6

   Първичен доход, нето -46.6 -43.7 2.9 -105.6 -119.5 -1335.3 -890.1

      Първичен доход: кредит 60.8 59.7 -1.1 119.2 119.5 890.5 920.1

         Компенсации на наетите 25.2 28.2 3.0 43.8 49.7 415.5 446.2

         Инвестиционен доход 35.0 30.4 -4.6 73.4 68.2 460.9 464.4

         Друг първичен доход 3.9 6.1 2.2 7.6 11.9 54.6 69.6

      Първичен доход: дебит 107.4 103.4 -4.0 224.8 239.0 2225.8 1810.2

         Компенсация на наетите 0.7 0.2 -0.6 1.4 0.6 10.1 11.5

         Инвестиционен доход 105.4 102.2 -3.1 221.1 237.1 2203.3 1782.3

         Друг първичен доход 68.6 64.7 -3.9 133.7 127.9 1694.6 1266.9

   Вторичен доход, нето 52.0 70.0 18.0 82.8 104.2 2415.3 1637.7

      Вторичен доход: кредит 159.5 165.6 6.1 251.4 257.2 3062.1 2275.0

         Държавно управление 86.1 90.2 4.1 101.7 109.4 2123.9 1316.1

         Други сектори 73.4 75.5 2.0 149.7 147.8 938.2 958.9

      Вторичен доход: дебит 107.5 95.6 -11.9 168.5 153.0 646.9 637.3

         Държавно управление 101.7 89.5 -12.2 157.2 139.6 601.7 548.9

         Други сектори 5.8 6.1 0.3 11.3 13.3 45.1 88.4

Капиталова сметка 1, 6 108.9 55.7 -53.2 96.8 62.4 562.8 958.0

  Брутно придобиване/намаляване на непроизведени нефинансови активи, нето 5 -4.1 -17.0 -13.0 -8.4 17.2 -82.2 -11.8

      Брутно придобиване/намаляване на непроизведени нефинансови активи, кредит 0.1 13.8 13.8 1.6 24.6 253.7 179.4

      Брутно придобиване/намаляване на непроизведени нефинансови активи, дебит 4.2 3.7 -0.5 9.9 7.4 335.9 191.3

   Капиталови трансфери, нето 113.0 45.6 -67.5 105.1 45.1 645.0 969.8

      Капиталови трансфери, кредит 113.2 45.6 -67.6 115.4 45.1 656.6 974.3

      Капиталови трансфери, дебит 0.2 0.0 -0.2 10.2 0.0 11.6 4.5

Финансова сметка 1, 6 -137.4 101.0 238.4 -411.0 169.5 789.3 545.6

      Финансова сметка: активи -59.6 108.9 168.5 -122.9 -334.5 2311.8 3725.2

      Финансова сметка: пасиви 77.7 7.8 -69.9 288.1 -504.0 1522.5 3179.6

   Преки инвестиции, нето 7 -88.9 -44.5 44.4 -29.0 -144.8 -1082.2 -1040.7

      Преки инвестиции, активи 8 11.8 13.0 1.2 320.1 -9.2 424.6 272.2

      Преки инвестиции, пасиви 9, 10 100.7 57.5 -43.2 349.1 135.6 1506.8 1312.9

Акумулирани данни от 
началото на годината 

към:

Акумулирани данни за 
последните дванадесет 

месеца към:



Месечни данни

февр.14 февр.15 Промяна 28.02.2014 28.02.2015 28.02.2014 28.02.2015

Акумулирани данни от 
началото на годината 

към:

Акумулирани данни за 
последните дванадесет 

месеца към:

   Портфейлни инвестиции, нето 197.2 160.3 -36.9 180.0 784.8 -290.5 -607.4

      Портфейлни инвестиции: активи 11 187.1 98.5 -88.6 139.2 158.0 579.3 348.2

      Портфейлни инвестиции: пасиви -10.0 -61.8 -51.7 -40.8 -626.8 869.7 955.7

   Финансови деривати, нето 1.4 -18.7 -20.1 2.9 4.2 106.5 44.5

   Други инвестиции, нето 71.7 -1561.3 -1633.0 387.3 -875.2 2007.9 -1013.9

      Други инвестиции: активи 8 58.7 -1549.2 -1607.9 367.1 -888.0 1153.9 -102.8

      Други инвестиции: пасиви 9, 10 -12.9 12.2 25.1 -20.2 -12.8 -854.0 911.1

      Резервни активи на БНБ 12 -318.6 1565.3 1884.0 -952.2 400.6 47.6 3163.1

Монетарно злато 0.1 0.2 0.1 0.3 0.8 1.9 3.0

Специални права на тираж -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.6 0.1

Резервна позиция в МВФ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Други резервни активи -318.6 1565.1 1883.7 -952.4 399.8 45.1 3160.0

Балансиращи статии:

Салдо по текущата и капиталовата сметки -28.5 -105.3 -76.9 -379.2 -177.4 1308.4 1553.5

Салдо по финансовата сметка -137.4 101.0 238.4 -411.0 169.5 789.3 545.6

Нето грешки и пропуски 13 -108.9 206.3 315.2 -31.8 346.9 -519.1 -1007.9

Допълнителна информация 14

Преки инвестиции в чужбина 5.7 9.4 3.7 108.7 -16.6 91.0 252.3

Преки инвестиции в България 94.7 53.9 -40.8 137.7 128.2 1270.0 1337.5

* Стандартно представяне на платежния баланс в съответствие с 6-тото издание на "Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционнна позиция" на МВФ.
1 Предварителни данни към 17 април 2015 г. В съответствие с практиката на БНБ за ревизиите и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на 

    ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за март 2015 г. и ревизия на 

    данните за февруари 2015 г.  предстои да бъдат публикувани на 15 май 2015 г.
2   За 2014 г. и 2015 г. - предварителни данни на НСИ и БНБ.
3 Оценки по методология на БНБ и НСИ.
4 Оценки по методология на БНБ. Данните се базират на информация от НСИ за броя на чуждестранните

   граждани, посетили страната и българските граждани, пътували в чужбина и оценка на БНБ за разходите/приходите по време на едно пътуване. 
5 
По данни, получени от банките и директното отчитане на услуги от предприятията.

6 Отрицателният знак (-) показва намаление на активи или пасиви, а положителният - съответно увеличение на активи или пасиви. 
7 Данни, съгласно принципа Актив/Пасив. Източници: фирми с чуждестранно участие и от фирми с инвестиции в чужбина, банките, Централен депозитар ,нотариуси, НСИ, Агенцията 

  за приватизация и др. Данните за 2014 г. и 2015 г. включват само реинвестираната печалба на банките.
8 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици).

   Поради тримесечната отчетност на тези вземания, данните подлежат на ревизия.
9 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. 

   Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия.
10 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици).

   Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия.
11 На база на данни от банките, други небанкови финансови институции, застрахователни компании и пенсионни фондове.
12 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ,  дължащи се на курсови и ценови разлики и тези, свързани със създаването на резервни активи

    (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации. Положителният знак (+) показва увеличение на резервните активи, 

а отрицателният (-) - намаление.
13 Размерът на статия Нетни грешки и пропуски  показва разликата между салдото по финансовата сметка и салдото по текущата и капиталовата сметка.
14 
Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията.



Приложение 2 

Платежен баланс на България, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по 
платежен баланс и международна инвестиционна позиция 

 

При съставяне на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, 
БНБ стриктно следва международните методологически стандарти на ръководствата по платежен 
баланс на МВФ. Тези стандарти са и базата за съставянето на нормативните актове в областта на 
статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (Евростат), които всички държави-членки на Европейския съюз 
трябва да изпълняват. При статистиката на преките инвестиции се съблюдават и изискванията на 
Ръководни дефиниции за преките чуждестранни инвестиции на ОИСР1.  

През 2009 г. МВФ публикува шестото издание на Ръководство по платежен баланс и 
международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008) (Ръководството)2. При съставянето на шестото 
издание на Ръководството са взети предвид промените и развитието на глобалната икономика след 
публикуването на предходното пето издание на Ръководството по платежен баланс (МВФ, 1993 г).  

В Европейския съюз преминаването към новите методологически изисквания на шестото издание 
на Ръководството бе координирано от Европейската система на централните банки и Европейската 
статистическа система. 

На 9 април т.г. БНБ публикува данни за платежния баланс на България за периода януари 2010 г. 
– януари 2015 г., съставени съгласно новите изисквания на шестото издание на Ръководството, както и 
материали, свързани с прилагането на новата методология. Историческите серии от данни назад до 
1996 г. БНБ предстои да публикува до края на м. май 2015 г. 

Материалите, които БНБ подготви във връзка с публикуването на данните, съставени по шестото 
издание на Ръководство са следните3: 

 Публикуване на данните за платежния баланс, съставени съгласно шестото издание на 
Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция; 
 

 Съставяне на статистиката на платежния баланс съгласно методологията на 
шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международната 
инвестиционна позиция (основни методологически изменения), описващ основните 
методологически промени при съставянето на статистиката на платежния баланс; 

 
 Методологически бележки за платежния баланс съгласно шестото издание на 

Ръководството по платежен баланс и международната инвестиционна позиция, 
описващ основните методи, принципи и източници при съставяне на данните; 

 
 Въвеждането на шестото издание на ръководството по платежен баланс и 

международна инвестиционна позиция и ефектите върху платежния баланс на 
България за 2014 г. В материала е направено сравнение на данните за 2014 г., съставени 
съгласно изискванията на двете издания на Ръководството. 
 

Българската народна банка преустановява публикуването на данни за платежния баланс, 
съставени по петото издание на Ръководството, като данните по тази методология ще бъдат запазени 
като архив на интернет страницата на БНБ. 

                                                            
1 www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf 

2 http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm  
3 Материалите са достъпни на интернет страницата на БНБ на адрес www.bnb.bg, раздел Статистика/ 

Методологически бележки (ляво меню). 


