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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
1
 

януари 2007 г. 

 

За януари 2007 г. текущата сметка има дефицит в размер на 489.1 млн. евро (1.8% от БВП) при 

дефицит от 407.8 млн. евро (1.7% от БВП) за същия месец на 2006 г.  
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Търговското салдо2 за  януари 2007 г. е отрицателно в размер на 470.6 млн. евро (1.8% от БВП), като 

дефицитът се увеличава със 125 млн. евро спрямо същия месец на 2006 г. (дефицит в размер на 345.5 млн. 

евро, 1.4% от БВП).  

Износът (FOB) възлиза на 865.9 млн. евро, като се увеличава с 5.7% (46.9 млн. евро) в сравнение с този 

за януари 2006 г.  Вносът (FOB) e 1336.5 млн. евро, като нараства с 14.8% (172 млн. евро) спрямо януари 2006 

г.  

Салдото по услугите е отрицателно в размер на 66.6 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателно в 

размер на 79.1 млн. евро (0.3% от БВП) за същия месец на 2006 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно в размер на 1 млн. евро при отрицателно в размер на 

18.6 млн. евро (0.1% от БВП) за същия месец на 2006 г. Полученият и дължим доход (135.2 млн. евро) 

нараства с 21.7 млн. евро в сравнение с януари 2006 г. (113.5 млн. евро). Платеният и дължим доход възлиза 

на 136.2 млн. евро и е по-висок с 4.1 млн. евро в сравнение с януари 2006 г. (132.1 млн. евро).  

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2006 г. и 2007 г. Данните за платежния баланс 
за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. са ревизирани. С този отчет са ревизирани и данните за 2005 г. за преките инвестиции с 
получените през декември 2006 г. от НСИ годишни данни за 2005 г. за нефинансовия сектор (виж материала „Платежен 
баланс на България (януари 2007 г.)”, стр. 5). 

2 С въвеждането на системата „ИНТРАСТАТ” с данните за януари 2007 г. настъпиха промени в начина на отчитане на външната 
търговия на България с останалите страни – членки на ЕС (виж методологическите бележки). Предварителни данни. Данни 
на Агенция “Митници” към 23 февруари 2007 г. за страните извън ЕС  и на системата “ИНТРАСТАТ” към 8 март 2007 г. за 
страните от ЕС. 
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Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 49.1 млн. евро (0.2% от БВП) при 35.4 млн. 

евро (0.1% от БВП) за същия месец на 2006 г. 

Статията Текуща и капиталова сметка е отрицателна в размер на 489.3 млн. евро (1.8% от БВП) при 

отрицателна в размер на 407.4 млн. евро (1.7% от БВП) за януари 2006 г. 

Финансовата сметка е положителна в размер на 153 млн. евро при положителна в размер на 125.5 

млн. евро за същия месец на 2006 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 4.9 млн. евро при 3.8 млн. евро за същия месец на 2006 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 119.6 млн. евро (0.4% от БВП) при 200.2 млн. евро 

(0.8% от БВП) за същия месец на 2006 г. Преките инвестиции покриват 24.4% от дефицита на текущата сметка за 

отчетния период при 49.1% за януари 2006 г. 

Портфейлните инвестиции – активи намаляват с 31.8 млн. евро, а за януари 2006 г. те намаляват с 

0.5 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 21.1 млн. евро, докато за януари 2006 г. те 

нарастват с 18 млн. евро. 

Други инвестиции – активи намаляват с 493.9 млн. евро при намаление в размер на 19.2 млн. евро 

за същия месец на 2006 г. Други инвестиции – пасиви намаляват с 466.3 млн. евро при намаление от 108.7 

млн. евро за януари 2006 г.  

Статията Грешки и пропуски е отрицателна в размер на 37.9 млн. евро при отрицателна в размер на 

233.1 млн. евро за същия месец на 2006 г.  

Общият баланс е отрицателен в размер на 374.3 млн. евро при отрицателен общ баланс в размер на 

515.1 млн. евро за същия месец на 2006 г.  

За януари 2007 г. резервните активи на БНБ4 намаляват с 374.3 млн. евро.  

               
Приложения: Платежен баланс на България в евро (аналитично представяне) 

Таблиците за платежния баланс и външната търговия на България, както и методологическите бележки се намират на 

интернет страницата на БНБ на Статистика/ Външен сектор/ съответно Платежен баланс и Външна търговия. 

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА  

ОТДЕЛ “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 

ПЛ. „АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ №1, СОФИЯ 1000 

Тел.: (00359-2) 9145 1656; Факс: (00359-2) 980 24 25 

e-mail: press_office@bnbank.org 

Интернет: htttp://www.bnb.bg 

 

                                                      
3 Предварителни данни за 2006 г. и 2007 г. Данните за 2006 г. ще бъдат ревизирани с годишните данни на НСИ за фирмите от 
нефинансовия сектор, които ще се получат в края на 2007 г. Данните за януари 2007 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните 
отчети на фирмите с чуждестранно участие, представени пред БНБ и с тримесечните и годишните данни на НСИ.  

4 Без измененията, дължащи се на курсови разлики. 



ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ

АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ*
Месечни данни Акумулирани данни за 

последните дванадесет месеца
(в милиони евро) Януари.06 Януари.07 към 31.01.2006 към 31.01.2007

А. Текуща сметка 1 -407.8 -489.1 -2795.8 -4059.2

      Стоки: кредит (f.o.b.) 819.0 865.9 9645.5 12029.6
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1164.5 -1336.5 -14184.4 -17544.7

            Търговски баланс 2 -345.5 -470.6 -4538.9 -5515.1

      Услуги: кредит 174.7 204.3 3556.1 4019.8
        Транспорт 3 54.7 59.4 967.4 1094.1
        Пътувания 4 75.5 81.0 1952.2 2067.4
        Други услуги 44.4 63.9 636.6 858.3
      Услуги: дебит -253.8 -271.0 -2792.0 -3287.3
        Транспорт 3 -81.3 -94.1 -894.7 -1076.7
        Пътувания 4 -93.3 -104.1 -1056.4 -1182.1
        Други услуги -79.3 -72.7 -840.8 -1028.4

            Услуги, нето -79.1 -66.6 764.1 732.5

            Стоки и нефакторни услуги, нето -424.6 -537.2 -3774.7 -4782.6

      Доход: кредит 113.5 135.2 1219.3 1296.3
        Компенсации на наетите 5 77.1 92.5 924.4 1039.1
        Инвестиционен доход 36.4 42.7 294.9 257.1
      Доход: дебит -132.1 -136.2 -1047.9 -1238.0
        Компенсации на наетите -0.1 -1.3 -11.0 -21.9
        Инвестиционен доход -131.9 -134.9 -1036.9 -1216.1

            Доход, нето -18.6 -1.0 171.4 58.2
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -443.2 -538.2 -3603.3 -4724.3

            Текущи трансфери, нето 35.4 49.1 807.5 665.1
      Текущи трансфери, кредит 6 48.7 64.2 984.8 840.8
      Текущи трансфери, дебит -13.3 -15.1 -177.3 -175.7

Б. Капиталова сметка 1, 7 0.4 -0.2 208.2 178.9

      Капиталови трансфери, нето 6 0.4 -0.2 208.2 178.9

            Текуща и капиталова сметка -407.4 -489.3 -2587.6 -3880.3

В. Финансова сметка 1, 7 125.5 153.0 3565.8 5423.1

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 196.5 114.7 3171.2 3900.9
      Преки инвестиции в чужбина -3.8 -4.9 -245.8 -122.9
      Преки инвестиции в България 9 200.2 119.6 3093.6 4023.8

      Портфейлни инвестиции-активи 10 0.5 31.8 -266.7 -319.5
      Портфейлни инвестиции-пасиви 18.0 -21.1 -651.6 422.8

      Други инвестиции-активи 19.2 493.9 -374.1 -1396.6
              Търговски кредити, нето 11 -257.3 0.0 -278.9 -124.0
              Заеми 5.9 4.6 -55.3 -75.7
              Валута и депозити 12 285.9 508.7 -140.4 -1199.7
              Други активи -15.4 -19.4 100.5 2.9

      Други инвестиции-пасиви -108.7 -466.3 1687.0 2815.4
              Търговски кредити, нето 13 11.0 0.0 205.3 309.1
              Заеми 14 -207.9 -38.9 835.5 2482.9
               Депозити на нерезиденти 73.9 -455.5 618.1 -15.3
               Други пасиви 14.4 28.1 28.1 38.7

            Общо за групи А, Б и В -281.9 -336.3 978.1 1542.8

Г. Грешки и пропуски -233.1 -37.9 -431.8 383.6

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) -515.1 -374.3 546.3 1926.4

Д. Резерви и друго финансиране 515.1 374.3 -546.3 -1926.4
      Резервни активи на БНБ 15 526.7 374.3 -293.4 -1658.3
      Ползвани кредити от МВФ, нето -11.7 0.0 -369.0 -268.1
      Извънредно финансиране 0.0 0.0 116.1 0.0

* Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ.
1/ Предварителни данни. Данните за периода 2004 г. – 2006 г. са ревизирани.
2/ Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните 
    са съгласувани с НСИ. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ . За януари 2007 г. –  данни на
     Агенция "Митници" към 23 февруари 2007 г. за страните извън ЕС и на системата "ИНТРАСТАТ" към 8 март 2007 г. за страните от ЕС.
3/ Оценки за товарен транспорт по методология на БНБ и НСИ.
4/ Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили 
страната през януари 2007 г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ.
   Данните за броя на българите, излезли от страната през януари 2007 г. се базират на информация от НСГП.
5/ Оценки по методология на БНБ.
6/ Част от текущите трансфери са прекласифицирани като капиталови съгласно информация, постъпила от Министерство на финансите.
7/ Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 
8/ В статията се отразяват и всички сделки, които представляват придобивания или сливания.
9/ Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централния депозитар, търговските банки и др. 
   Данните за 2006 г. и 2007 г. включват само реинвестираната печалба на търговските банки.
   Данните за 2005 г. са ревизирани с годишните данни на НСИ за фирмите от 
   нефинансовия сектор (получени в БНБ в края на 2006 г.).
10/ На база на данни от търговските банки.
11/ Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици).
     Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия.
12/ Данни на Банката за международни разплащания (BIS)  за 2005 г. и за първо тримесечие на 2006 г.
     Данните за периода април-декември 2006 г. и януари 2007 г. подлежат на ревизии.
13/ Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици).
14/ На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. 



15/ Не се включват измененията на резервните активи на БНБ,  дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) 
     показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление.


