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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари – юни 2007 г. 

 

Данните за търговския баланс и текущата сметка на платежния баланс за периода януари – юни 2007 г. 

са повлияни от промените в начина на отчитане на външната търговия в условията на членството на България в 

Европейския съюз (ЕС). Промените в процедурите на отчетност, както и институциите, отговорни за отделните 

етапи на събиране и обработка на данни за външната търговия, бяха посочени в прессъобщения на БНБ 2.  

През юни 2007 г. продължават наблюдаваните от началото на 2007 г. проблеми с обхвата и качеството 

на данните от системата Интрастат.  

Поради това е необходимо предварителните данни за вноса и износа за периода януари – юни 2007 г. да 

бъдат анализирани и интерпретирани внимателно.  

За януари – юни 2007 г. текущата и капиталова сметка има дефицит, в размер на 2803.2 млн. евро 

(10.5% от БВП), при дефицит от 1771 млн. евро (7.1% от БВП) за същия период на 2006 г. 

За юни 2007 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 247.9 млн. евро, при отрицателна текуща 

сметка в размер на 87.3 млн. евро за същия месец на 2006 г. За януари – юни 2007 г. текущата сметка има 

дефицит, в размер на 2835.5 млн. евро (10.6% от БВП), при дефицит от 1839.6 млн. евро (7.3% от БВП) за същия 

период на 2006 г. Основен фактор за увеличението на дефицита на текущата сметка е нарасналият дефицит по 

търговското салдо (с 996.8 млн. евро). 

Текуща и капиталова сметка
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Търговското салдо за  януари – юни 2007 г. е отрицателно, в размер на 3201.3 млн. евро (12% от 

БВП), при отрицателно салдо в размер на 2204.5 млн. евро (8.8% от БВП) за същия период на 2006 г.  

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2006 г. и 2007 г. и ще бъдат ревизирани с 
отчета за юли 2007 г.  

2 Прессъобщението на БНБ от 16 януари 2007 г. за Изменения в отчитането на външната търговия на България и 
прессъобщението от 18 май 2007 г за Обхвата и качеството на данните за вноса и износа за периода януари – март  
2007 г.  
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Износът (FOB) възлиза на 6142.4 млн. евро при 5710.7 млн. евро за същия период на 2006 г.  Вносът 

(FOB) e 9343.7 млн. евро при 7915.2 млн. евро за януари – юни 2006 г.  

Салдото по услугите е положително, в размер на 204.9 млн. евро (0.8% от БВП), при положително 

салдо в размер на 32.5 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 19.6 млн. евро, при положително в размер на 

61 млн. евро за същия период на 2006 г. Полученият и дължим доход (723.8 млн. евро) нараства със 

131.8 млн. евро в сравнение с януари – юни 2006 г. (592 млн. евро). Платеният и дължим доход възлиза на 

743.4 млн. евро и е по-висок с 212.4 млн. евро в сравнение с януари – юни 2006 г. (531 млн. евро).  

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 180.6 млн. евро (0.7% от БВП) при 271.5 млн. 

евро (1.1% от БВП) за същия период на 2006 г. 

Капиталовата сметка е положителна, в размер на 32.3 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 68.6 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Финансовата сметка е положителна, в размер на 3624 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 2690.1 млн. евро за същия период на 2006 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 91.7 млн. евро при 29.7 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 2112.7 млн. евро (7.9% от БВП) при 2015.5 млн. евро 

(8% от БВП) за същия период на 2006 г. Преките инвестиции покриват 74.5% от дефицита на текущата сметка за 

отчетния период при 109.6% за януари – юни 2006 г. 

Портфейлните инвестиции – активи нарастват с 13.6 млн. евро, а за същия период на 2006 г. те 

нарастват с 84.3 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 235 млн. евро основно поради 

погасяването в края на февруари 2007 г. на глобални облигации, емитирани от правителството. За януари – юни 

2006 г. портфейлните инвестиции – пасиви  нарастват със 77.9 млн. евро. 

Други инвестиции – активи намаляха с 574.9 млн. евро при увеличение в размер на 731.8 млн. евро 

за същия период на 2006 г. Други инвестиции – пасиви нарастват с 1276.8 млн. евро при увеличение от 

1442.4 млн. евро за януари – юни 2006 г.  

За отчетния период Статията Грешки и пропуски е положителна, в размер на 74.8 млн. евро. За същия 

период на 2006 г. статията е отрицателна, в размер на 229.4 млн. евро. 

Общият баланс е положителен, в размер на 895.6 млн. евро, при положителен общ баланс, в размер 

на 689.8 млн. евро за същия период на 2006 г.  

За януари – юни 2007 г. резервните активи на БНБ4 нарастват с 640.3 млн. евро.  

През януари – юни 2007 г. задълженията към Международния валутен фонд (нето) намаляват с 255.3 

млн. евро при намаление в размер на 226.9 млн. евро за същия период на 2006 г. Намалението за отчетния 

период на 2007 г. се дължи основно на предсрочното погасяване на 24 април 2007 г. на целия дълг към 

Международния валутен фонд. 

               
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. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ №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 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 от началото 

на годината
Акумулирани данни за 

последните дванадесет месеца
(в милиони евро) Юни.06 Юни.07 към 30.06.2006 към 30.06.2007 към 30.06.2006 към 30.06.2007

А. Текуща сметка 1 -87.3 -247.9 -1839.6 -2835.5 -3315.5 -4973.9

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1058.8 1180.2 5710.7 6142.4 10791.3 12414.4
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1416.5 -1714.8 -7915.2 -9343.7 -15552.5 -18801.2

            Търговски баланс 2 -357.7 -534.6 -2204.5 -3201.3 -4761.2 -6386.9

      Услуги: кредит 498.4 571.4 1558.4 1824.1 3701.3 4255.9
        Транспорт 3 126.1 138.9 452.9 496.7 1012.1 1133.1
        Пътувания 4 290.4 334.5 747.9 866.5 1977.0 2180.4
        Други услуги 81.9 98.1 357.5 461.0 712.2 942.3
      Услуги: дебит -267.3 -296.7 -1525.9 -1619.2 -3074.6 -3363.5
        Транспорт 3 -82.2 -112.6 -477.8 -548.9 -970.4 -1134.9
        Пътувания 4 -97.8 -112.1 -526.7 -609.0 -1106.4 -1253.6
        Други услуги -87.4 -72.0 -521.5 -461.4 -997.8 -974.9

            Услуги, нето 231.0 274.8 32.5 204.9 626.7 892.4

            Стоки и нефакторни услуги, нето -126.6 -259.9 -2172.1 -2996.5 -4134.6 -5494.5

      Доход: кредит 100.3 120.8 592.0 723.8 1237.5 1406.4
        Компенсации на наетите 5 83.7 98.8 468.3 576.8 963.2 1132.2
        Инвестиционен доход 16.6 22.0 123.7 147.0 274.3 274.2
      Доход: дебит -107.9 -154.2 -531.0 -743.4 -1129.1 -1446.3
        Компенсации на наетите -2.0 -6.1 -3.6 -22.6 -10.3 -39.9
        Инвестиционен доход -105.9 -148.0 -527.4 -720.8 -1118.8 -1406.4

            Доход, нето -7.6 -33.4 61.0 -19.6 108.3 -39.9
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -134.2 -293.3 -2111.1 -3016.1 -4026.2 -5534.4

            Текущи трансфери, нето 46.9 45.4 271.5 180.6 710.7 560.5
      Текущи трансфери, кредит 6 61.9 77.3 347.8 434.8 867.1 912.2
      Текущи трансфери, дебит -15.0 -31.9 -76.4 -254.2 -156.4 -351.6

Б. Капиталова сметка 1, 7 0.0 9.5 68.6 32.3 209.7 143.2

      Капиталови трансфери, нето 6 0.0 9.5 68.6 32.3 209.7 143.2

            Текуща и капиталова сметка -87.3 -238.4 -1771.0 -2803.2 -3105.8 -4830.6

В. Финансова сметка 1, 7 320.8 767.8 2690.1 3624.0 4295.8 6329.5

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 317.0 307.3 1985.9 2020.9 3953.4 4017.7
      Преки инвестиции в чужбина -1.8 -29.9 -29.7 -91.7 -252.5 -183.9
      Преки инвестиции в България 9 318.8 337.2 2015.5 2112.7 3839.1 4201.6

      Портфейлни инвестиции-активи 10 7.5 -70.1 -84.3 -13.6 -240.4 -280.1
      Портфейлни инвестиции-пасиви -55.3 10.5 77.9 -235.0 -514.1 149.0

      Други инвестиции-активи -17.9 -16.9 -731.8 574.9 -1152.6 -564.6
              Търговски кредити, нето 11 -21.3 0.0 -356.9 0.0 -343.3 -24.4
              Заеми -3.5 -6.4 -47.8 -17.2 -31.2 -43.8
              Валута и депозити 12 -15.4 -15.9 -329.1 637.8 -786.2 -455.6
              Други активи 22.4 5.4 2.1 -45.7 8.2 -40.8

      Други инвестиции-пасиви 69.5 537.0 1442.4 1276.8 2249.5 3007.5
              Търговски кредити, нето 13 64.1 0.0 226.1 174.6 349.4 268.7
              Заеми 14 204.1 588.3 1005.1 752.1 1490.1 2060.9
               Депозити на нерезиденти -166.2 -53.8 153.3 305.8 359.9 666.5
               Други пасиви -32.5 2.5 57.8 44.3 50.1 11.5

            Общо за групи А, Б и В 233.5 529.5 919.1 820.8 1190.0 1498.8

Г. Грешки и пропуски -91.7 50.2 -229.4 74.8 -520.7 492.6

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 141.8 579.7 689.8 895.6 669.3 1991.4

Д. Резерви и друго финансиране -141.8 -579.7 -689.8 -895.6 -669.3 -1991.4
      Резервни активи на БНБ 15 -126.5 -579.7 -462.9 -640.3 -283.8 -1683.2
      Ползвани кредити от МВФ, нето -15.3 0.0 -226.9 -255.3 -501.6 -308.2
      Извънредно финансиране 0.0 0.0 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. 
2/ Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация.
      За 2006 г. предварителни данни към 18 януари 2007 г., получени от Агенция “Митници”, допълнени с информация от НСИ и обработени от БНБ. 

      За 2007 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата „ИНТРАСТАТ” към 6 август 2007 г.
   за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 2 август 2007 г. за страните извън 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 2007 г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през  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.
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 периода януари - септември 2006 г.
     Данните за периода октомври - декември 2006 г. и 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. 
    Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия.
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.


