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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари – ноември 2007 г. 

 

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

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 – ноември 

2007 г. да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно.  

За януари – ноември 2007 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 

5037.8 млн. евро (17.6% от БВП), при дефицит от 2978.9 млн. евро (11.9% от БВП) за същия период на 2006 г. 

За ноември 2007 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 746.4 млн. евро, при отрицателна 

текуща сметка в размер на 480.7 млн. евро за същия месец на 2006 г. За януари – ноември 2007 г. текущата 

сметка има дефицит в размер на 5291 млн. евро (18.5% от БВП), при дефицит от 3127.2 млн. евро (12.5% от 

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

нарасналият дефицит по търговското салдо (с 1782.8 млн. евро). 

Текуща и капиталова сметка
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Търговското салдо за  януари – ноември 2007 г. е отрицателно, в размер на 6572.1 млн. евро (23% от 

БВП), при отрицателно салдо в размер на 4789.4 млн. евро (19.1% от БВП) за същия период на 2006 г.  

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2006 г. и 2007 г. Данните за октомври 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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Износът (FOB) възлиза на 12 303.5 млн. евро, при 11 035.2 млн. евро за същия период на 2006 г.  

Вносът (FOB) e 18 875.6 млн. евро, при 15 824.6 млн. евро за януари – ноември 2006 г.  

Салдото по услугите е положително, в размер на 1062.8 млн. евро (3.7% от БВП), при положително 

салдо в размер на 970.4 млн. евро (3.9% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 93.7 млн. евро, при положително салдо в размер 

на 79.2 млн. евро за същия период на 2006 г. Полученият и дължим доход (1393.1 млн. евро) нараства с 

223.7 млн. евро в сравнение с януари – ноември 2006 г. (1169.4 млн. евро). Платеният и дължим доход 

възлиза на 1486.8 млн. евро и е по-висок с 396.6 млн. евро в сравнение с януари – ноември 2006 г. (1090.2 млн. 

евро).  

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 312 млн. евро (1.1% от БВП) при 612.5 млн. 

евро (2.4% от БВП) за същия период на 2006 г. 

Капиталовата сметка е положителна, в размер на 253.2 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 148.3 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Финансовата сметка е положителна, в размер на 8702.3 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 4843.5 млн. евро за същия период на 2006 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 158.6 млн. евро, при 89.1 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 5050 млн. евро (17.7% от БВП), при 3864.7 млн. евро 

(15.4% от БВП) за същия период на 2006 г. Преките инвестиции покриват 95.4% от дефицита по текущата сметка 

за отчетния период, при 123.6% за януари – ноември 2006 г. 

Портфейлните инвестиции – активи намаляват с 52.2 млн. евро, а за същия период на 2006 г. те 

нарастват с 293.5 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 338.2 млн. евро, включително 

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

януари – ноември 2006 г. портфейлните инвестиции – пасиви  нарастват с 470.5 млн. евро. 

Други инвестиции – активи намаляват със 187.2 млн. евро, при увеличение в размер на 1965.5 млн. 

евро за същия период на 2006 г. Други инвестиции – пасиви нарастват с 3917.1 млн. евро, при увеличение от 

2856.5 млн. евро за януари – ноември 2006 г.  

За отчетния период статията Грешки и пропуски има отрицателна стойност, в размер на 371.6 млн. 

евро. За същия период на 2006 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 48.2 млн. евро. 

Общият баланс е положителен, в размер на 3292.9 млн. евро, при положителен общ баланс в размер 

на 1816.4 млн. евро за същия период на 2006 г.  

За януари – ноември 2007 г. резервните активи на БНБ4 нарастват с 3037.6 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.: (02) 9145 1656; факс: (02) 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 предприятията 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) Ноември.06 Ноември.07 към 30.XI.2006 към 30.XI.2007 към 30.XI.2006 към 30.XI.2007

А. Текуща сметка 1 -480.7 -746.4 -3127.2 -5291.0 -3569.4 -6098.5

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1048.8 1266.1 11035.2 12303.5 11895.3 13280.1
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1619.4 -2054.6 -15824.6 -18875.6 -17146.2 -20625.1

            Търговски баланс 2 -570.6 -788.5 -4789.4 -6572.1 -5250.9 -7345.0

      Услуги: кредит 241.8 237.3 3866.8 4252.0 4080.1 4528.4
        Транспорт 3 82.9 79.3 1158.9 1226.1 1219.4 1308.9
        Пътувания 4 68.0 76.0 1954.8 2174.9 2038.8 2282.3
        Други услуги 91.0 82.0 753.2 851.0 821.9 937.2
      Услуги: дебит -247.5 -301.3 -2896.4 -3189.2 -3142.2 -3464.5
        Транспорт 3 -77.3 -122.7 -865.9 -1093.4 -935.8 -1171.2
        Пътувания 4 -90.2 -112.0 -1087.5 -1223.1 -1163.1 -1307.0
        Други услуги -79.9 -66.7 -943.0 -872.7 -1043.3 -986.4

            Услуги, нето -5.6 -64.0 970.4 1062.8 937.9 1063.8

            Стоки и нефакторни услуги, нето -576.2 -852.5 -3818.9 -5509.4 -4312.9 -6281.2

      Доход: кредит 114.4 121.1 1169.4 1393.1 1271.7 1501.6
        Компенсации на наетите 5 92.0 106.0 937.0 1122.8 1013.3 1209.1
        Инвестиционен доход 22.4 15.0 232.4 270.3 258.4 292.5
      Доход: дебит -79.2 -65.5 -1090.2 -1486.8 -1227.1 -1680.4
        Компенсации на наетите -1.6 -1.5 -19.4 -35.5 -21.0 -38.7
        Инвестиционен доход -77.5 -63.9 -1070.8 -1451.3 -1206.1 -1641.7

            Доход, нето 35.2 55.6 79.2 -93.7 44.6 -178.7
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -541.0 -796.9 -3739.7 -5603.0 -4268.4 -6459.9

            Текущи трансфери, нето 60.2 50.4 612.5 312.0 699.0 361.4
      Текущи трансфери, кредит 6 75.6 113.2 770.6 838.2 871.1 903.7
      Текущи трансфери, дебит -15.4 -62.8 -158.0 -526.2 -172.1 -542.3

Б. Капиталова сметка 1, 7 20.6 117.8 148.3 253.2 169.4 284.6

      Капиталови трансфери, нето 6 20.6 117.8 148.3 253.2 169.4 284.6

            Текуща и капиталова сметка -460.1 -628.7 -2978.9 -5037.8 -3399.9 -5814.0

В. Финансова сметка 1, 7 707.7 494.0 4843.5 8702.3 5279.4 9078.4

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 340.5 329.4 3775.6 4884.0 4109.9 5335.5
      Преки инвестиции в чужбина -20.8 -11.6 -89.1 -158.6 -90.9 -206.4
      Преки инвестиции в България 9 361.3 341.0 3864.7 5050.0 4382.6 5549.2
      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 -7.4 -181.9 -7.4

      Портфейлни инвестиции-активи 10 -48.0 -38.5 -187.1 83.1 -230.2 49.1
      Портфейлни инвестиции-пасиви 57.1 82.8 470.5 -338.2 483.3 -346.8

      Финансови деривати, нето -14.3 -18.4 -106.4 -30.9 -100.5 -50.8

      Други инвестиции-активи 54.0 -373.0 -1965.5 187.2 -2402.8 -183.3
              Търговски кредити, нето 11 11.1 0.0 -359.4 -167.9 -352.1 -156.7
              Заеми -13.2 -9.0 -98.2 -56.0 -105.3 -59.6
              Валута и депозити 12 58.0 -364.6 -1508.2 500.3 -1951.2 115.5
              Други активи -1.9 0.6 0.3 -89.1 5.8 -82.5

      Други инвестиции-пасиви 318.3 511.7 2856.5 3917.1 3419.7 4274.8
              Търговски кредити, нето 13 17.8 0.0 305.2 153.3 324.3 170.8
              Заеми 14 195.5 82.7 2020.8 2315.0 2365.7 2645.8
               Депозити на нерезиденти 117.0 404.5 503.5 1397.6 700.8 1408.2
               Други пасиви -12.0 24.5 27.0 51.2 28.8 50.0

            Общо за групи А, Б и В 247.5 -134.7 1864.6 3664.5 1879.5 3264.4

Г. Грешки и пропуски 69.9 352.1 -48.2 -371.6 -103.6 -2.4

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 317.4 217.5 1816.4 3292.9 1775.9 3262.1

Д. Резерви и друго финансиране -317.4 -217.5 -1816.4 -3292.9 -1775.9 -3262.1
      Резервни активи на БНБ 15 -312.4 -217.5 -1551.5 -3037.6 -1337.5 -2991.9
      Ползвани кредити от МВФ, нето -5.0 0.0 -264.8 -255.3 -438.4 -270.2
      Извънредно финансиране 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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 октомври 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 януари 2008 г.

   за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 20 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, банките и др. 
   Данните за 2006 г. и 2007 г. включват само реинвестираната печалба на банките.
10/ На база на данни от банките.
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.




