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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
1
 

януари – октомври 2007 г. 

 

Данните за търговския баланс и текущата сметка на платежния баланс за периода януари – октомври 

2007 г. са повлияни от промените в начина на отчитане на външната търговия след присъединяването на 

България към 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 БНБ2. Поради това е необходимо предварителните данни за вноса и износа за периода януари – октомври 

2007 г. да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно.  

За януари – октомври 2007 г. текущата и капиталовата сметка имат дефицит в размер на 

4419.1 млн. евро (16.5% от БВП), при дефицит от 2518.8 млн. евро (10% от БВП) за същия период на 2006 г. 

За октомври 2007 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 681 млн. евро, при отрицателна 

текуща сметка в размер на 546.3 млн. евро за същия месец на 2006 г. За януари – октомври 2007 г. текущата 

сметка има дефицит в размер на 4554.5 млн. евро (17% от БВП), при дефицит от 2646.5 млн. евро (10.5% от 

БВП) за същия период на 2006 г. Основен фактор за увеличението на дефицита по текущата сметка е 

нарасналият дефицит по търговското салдо (с 1559.6 млн. евро). 

Текуща и капиталова сметка
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Търговското салдо за  януари – октомври 2007 г. е отрицателно, в размер на 5778.4 млн. евро (21.6% 

от БВП), при отрицателно салдо в размер на 4218.8 млн. евро (16.8% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Износът (FOB) възлиза на 11 037.4 млн. евро, при 9986.4 млн. евро за същия период на 2006 г.  Вносът 

(FOB) e 16 815.7 млн. евро, при 14 205.2 млн. евро за януари – октомври 2006 г.  

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2006 г. и 2007 г. Данните за април – 
септември 2007 г. са ревизирани.  

2 Прессъобщенията на БНБ от 16 януари 2007 г. за Изменения в отчитането на външната търговия на България и 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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Салдото по услугите е положително, в размер на 1111.5 млн. евро (4.2% от БВП), при положително 

салдо в размер на 976.1 млн. евро (3.9% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 147.1 млн. евро, при положително салдо в 

размер на 44 млн. евро за същия период на 2006 г. Полученият и дължим доход (1271.8 млн. евро) нараства с 

216.8 млн. евро в сравнение с януари – октомври 2006 г. (1055 млн. евро). Платеният и дължим доход 

възлиза на 1418.9 млн. евро и е по-висок с 407.9 млн. евро в сравнение с януари – октомври 2006 г. (1011 млн. 

евро).  

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 259.5 млн. евро (1% от БВП) при 552.3 млн. 

евро (2.2% от БВП) за същия период на 2006 г. 

Капиталовата сметка е положителна, в размер на 135.4 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 127.7 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Финансовата сметка е положителна, в размер на 8136.4 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 4135.8 млн. евро за същия период на 2006 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 147 млн. евро, при 68.3 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 4670.9 млн. евро (17.5% от БВП), при 3503.4 млн. евро 

(14% от БВП) за същия период на 2006 г. Преките инвестиции покриват 102.6% от дефицита по текущата сметка 

за отчетния период при 132.4% за януари – октомври 2006 г. 

Портфейлните инвестиции – активи намаляват със 112.9 млн. евро, а за същия период на 2006 г. 

те нарастват с 231.3 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 421 млн. евро, 

включително и поради погасяването в края на февруари 2007 г. на глобални облигации, емитирани от 

правителството. За януари – октомври 2006 г. портфейлните инвестиции – пасиви  нарастват с 413.3 млн. 

евро. 

Други инвестиции – активи намаляват с 561.8 млн. евро, при увеличение в размер на 2019.5 млн. 

евро за същия период на 2006 г. Други инвестиции – пасиви нарастват с 3366.1 млн. евро, при увеличение от 

2538.2 млн. евро за януари – октомври 2006 г.  

За отчетния период статията Грешки и пропуски има отрицателна стойност, в размер на 641.9 млн. 

евро. За същия период на 2006 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 118.1 млн. евро. 

Общият баланс е положителен, в размер на 3075.4 млн. евро, при положителен общ баланс в размер 

на 1499 млн. евро за същия период на 2006 г.  

За януари – октомври 2007 г. резервните активи на БНБ4 нарастват с 2820.1 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 в раздел 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 страница: 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 годишни 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) Октомври.06 Октомври.07 към 31.10.2006 към 31.10.2007 към 31.10.2006 към 31.10.2007

А. Текуща сметка 1 -546.3 -681.0 -2646.5 -4554.5 -3550.1 -5842.8

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1062.5 1308.3 9986.4 11037.4 11736.7 13062.8
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1653.1 -2005.6 -14205.2 -16815.7 -16908.6 -20184.6

            Търговски баланс 2 -590.6 -697.3 -4218.8 -5778.4 -5171.9 -7121.8

      Услуги: кредит 258.4 265.8 3625.0 4009.9 4030.2 4528.1
        Транспорт 3 86.9 87.8 1076.0 1143.0 1192.3 1308.7
        Пътувания 4 89.0 105.6 1886.8 2098.9 2031.8 2274.3
        Други услуги 82.6 72.4 662.2 768.0 806.1 945.1
      Услуги: дебит -280.3 -321.5 -2648.9 -2898.4 -3143.5 -3421.1
        Транспорт 3 -90.7 -122.3 -788.6 -985.7 -936.2 -1140.8
        Пътувания 4 -113.3 -117.6 -997.3 -1111.1 -1156.6 -1285.2
        Други услуги -76.3 -81.6 -863.1 -801.6 -1050.8 -995.2

            Услуги, нето -21.9 -55.7 976.1 1111.5 886.7 1106.9

            Стоки и нефакторни услуги, нето -612.5 -753.0 -3242.7 -4666.9 -4285.2 -6014.9

      Доход: кредит 126.0 139.0 1055.0 1271.8 1254.0 1494.8
        Компенсации на наетите 5 104.9 113.5 845.0 1016.6 996.0 1194.9
        Инвестиционен доход 21.1 25.5 209.9 255.2 258.0 299.8
      Доход: дебит -117.1 -83.5 -1011.0 -1418.9 -1232.9 -1691.7
        Компенсации на наетите -4.2 -3.1 -17.7 -33.9 -20.3 -38.8
        Инвестиционен доход -112.9 -80.4 -993.3 -1385.0 -1212.6 -1652.9

            Доход, нето 8.9 55.5 44.0 -147.1 21.1 -196.9
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -603.6 -697.5 -3198.8 -4814.0 -4264.2 -6211.8

            Текущи трансфери, нето 57.2 16.5 552.3 259.5 714.1 369.0
      Текущи трансфери, кредит 6 73.5 85.6 694.9 722.9 887.8 864.0
      Текущи трансфери, дебит -16.3 -69.1 -142.7 -463.4 -173.7 -494.9

Б. Капиталова сметка 1, 7 9.2 20.6 127.7 135.4 177.2 187.4

      Капиталови трансфери, нето 6 9.2 20.6 127.7 135.4 177.2 187.4

            Текуща и капиталова сметка -537.1 -660.4 -2518.8 -4419.1 -3372.9 -5655.4

В. Финансова сметка 1, 7 476.4 588.1 4135.8 8136.4 4906.0 9220.2

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 515.6 550.0 3435.1 4516.6 3788.4 5308.6
      Преки инвестиции в чужбина -2.5 -4.0 -68.3 -147.0 -80.1 -215.6
      Преки инвестиции в България 9 518.1 554.0 3503.4 4670.9 4050.3 5531.5

      Портфейлни инвестиции-активи 10 -141.7 18.0 -231.3 112.9 -246.5 -3.3
      Портфейлни инвестиции-пасиви 214.5 -69.6 413.3 -421.0 400.6 -372.5

      Други инвестиции-активи -181.9 -106.5 -2019.5 561.8 -2389.0 245.3
              Търговски кредити, нето 11 29.7 0.0 -370.5 -167.9 -355.9 -145.6
              Заеми -30.6 -10.8 -85.1 -45.3 -74.4 -62.1
              Валута и депозити 12 -181.5 -93.0 -1566.1 864.9 -1972.8 538.1
              Други активи 0.6 -2.6 2.2 -89.8 14.1 -85.1

      Други инвестиции-пасиви 69.8 196.3 2538.2 3366.1 3352.5 4042.1
              Търговски кредити, нето 13 18.1 0.0 287.4 153.3 325.5 188.6
              Заеми 14 46.9 62.2 1825.3 2193.5 2221.0 2719.8
               Депозити на нерезиденти 34.8 136.3 386.5 993.1 776.9 1120.7
               Други пасиви -29.9 -2.2 39.1 26.2 29.0 13.0

            Общо за групи А, Б и В -60.8 -72.3 1617.0 3717.3 1533.1 3564.8

Г. Грешки и пропуски 274.0 161.2 -118.1 -641.9 79.5 -202.8

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 213.3 89.0 1499.0 3075.4 1612.6 3362.0

Д. Резерви и друго финансиране -213.3 -89.0 -1499.0 -3075.4 -1612.6 -3362.0
      Резервни активи на БНБ 15 -208.2 -89.0 -1239.2 -2820.1 -1262.8 -3086.7
      Ползвани кредити от МВФ, нето -5.1 0.0 -259.8 -255.3 -465.9 -275.3
      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. Данните за април – септември 2007 г. са ревизирани.
2/ Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация.

      За 2006 г. окончателни данни, 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 4 декември 2007 г.

   за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 3 декември 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 2006 г.
     Данните за 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.


