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Януари 2013 г. 

Текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 2.3 млн. евро (0.01% от БВП) за януари 2013 г. 

при дефицит от 249.7 млн. евро (0.6% от БВП) за януари 2012 г.  

За януари 2013 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 10.9 млн. евро (0.03% от БВП) при дефицит от 

253.6 млн. евро (0.6% от БВП) за януари 2012 г. Дефицитът по текущата сметка се дължи на отрицателните салда по 

статия Доход (63.3 млн. евро) и по търговския баланс (29.5 млн. евро).  

 

 

Търговското салдо за януари 2013 г. е отрицателно в размер на 29.5 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 

278.3 млн. евро (0.7% от БВП) за януари 2012 г.  

Износът (FOB) е 1779.6 млн. евро за януари 2013 г., като нараства с 342.8 млн. евро (23.9%) в сравнение с този за 

януари 2012 г. (1436.8 млн. евро). Спадът на износа за януари 2012 г. на годишна база е 8%. 

Вносът (FOB) за януари 2013 г. е 1809.1 млн. евро, като нараства с 94 млн. евро (5.5%) спрямо този за януари 

2012 г. (1715.1 млн. евро). Ръстът на вноса за януари 2012 г. на годишна база е 4.5%.  

Салдото по услугите е положително в размер на 30 млн. евро (0.1% от БВП)  при положително салдо от 55.2 млн. 

евро (0.1% от БВП)  за януари 2012 г.  

Салдото по статия Доход за януари 2013 г. е отрицателно в размер на 63.3 млн. евро (0.2% от БВП)  при 

отрицателно салдо от 90.9 млн. евро (0.2% от БВП) за същия месец на 2012 г.2 

Нетните текущи трансфери за януари 2013 г. са положителни и възлизат на 51.9 млн. евро при 60.6 млн. евро за 

януари 2012 г.  

                                                 
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2012 г. и 2013 г. 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 периода януари 2011 г. – декември 
2012 г. са ревизирани. С отчета за февруари  2013 г. ще бъдат представени ревизии на данните за януари 2013 г. 
2 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията. 
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Финансовата сметка за януари 2013 г. е отрицателна – 1108.1 млн. евро (2.7% от БВП), при отрицателна сметка от 

230.6 млн. евро (0.6% от БВП) за януари 2012 г.  

Преките инвестиции в чужбина за януари 2013 г. нарастват с 0.7 млн. евро при увеличение от 13.1 млн. евро за 

януари 2012 г.   

Преките чуждестранни инвестиции в страната3,4 са в размер на 31.4 млн. евро (0.1% от БВП) при 326.5 млн. 

евро (0.8% от БВП)  за януари 2012 г.  

Портфейлните инвестиции – активи за януари 2013 г. се повишават с 23 млн. евро при намаление от 

101.2 млн. евро за януари 2012 г.  

Портфейлните инвестиции – пасиви за януари 2013 г. намаляват с 258 млн. евро при намаление от 71.6 млн. 

евро за същия месец на 2012 г. 

Други инвестиции – активи за януари 2013 г. нарастват със 783.2 млн. евро при увеличение от 511.6 млн. евро за 

януари 2012 г.  

Други инвестиции – пасиви за януари 2013 г. намаляват със 74.4 млн. евро при понижение от 61.4 млн. евро за 

януари 2012 г. 3 

За отчетния месец статията Грешки и пропуски е отрицателна в размер на 201.9 млн. евро при отрицателна 

стойност от 9.5 млн. евро за януари 2012 г.   

Общият баланс е отрицателен в размер на 1312.2 млн. евро при отрицателен общ баланс от 489.7 млн. евро за 

януари 2012 г.  

Резервните активи на БНБ5 намаляват с 1312.2 млн. евро при намаление от 489.7 млн. евро за същия месец на 

2012 г.  

                                                 
3 Предварителните данни за 2012 г. и 2013 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие, 
представени пред БНБ, и годишните данни на НСИ. 
4 При сравнение на данните следва да се има предвид, че информацията за преките чуждестранни инвестиции за януари 2012 г., 
публикувана в прессъобщението на БНБ от 15 март 2012 г. (www.bnb.bg, секция Прессъобщения/Статистически 
прессъобщения/Платежен баланс), е ревизирана впоследствие. 
5 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. 



Българска народна банка

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ

АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ*
Месечни данни

Акумулирани данни за последните 
дванадесет месеца

(в милиони евро) Януари.12 Януари.13 към 31.I.2012 към 31.I.2013

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -249.7 -2.3 377.6 256.0

А. Текуща сметка 1 -253.6 -10.9 -122.7 -285.6

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1436.8 1779.6 20139.3 21135.9
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1715.1 -1809.1 -22493.7 -24509.2

            Търговски баланс 2 -278.3 -29.5 -2354.4 -3373.3

      Услуги: кредит 280.0 252.3 5364.7 5632.1
        Транспорт 3 66.0 62.1 1112.4 1094.0
        Пътувания 4 110.7 113.3 2852.6 2919.2
        Други услуги 103.4 76.8 1399.7 1618.8
      Услуги: дебит -224.9 -222.2 -3014.8 -3259.9
        Транспорт 3 -63.2 -69.8 -829.6 -871.2
        Пътувания 4 -63.0 -66.6 -948.9 -1019.4
        Други услуги -98.7 -85.8 -1236.2 -1369.3

            Услуги, нето 55.2 30.0 2349.9 2372.2

            Стоки и нефакторни услуги, нето -223.2 0.5 -4.5 -1001.1

      Доход: кредит 45.8 49.7 613.5 734.6
        Компенсации на наетите 5 14.4 15.8 289.7 329.1
        Инвестиционен доход 31.4 34.0 323.8 405.5
      Доход: дебит -136.7 -113.1 -2433.4 -2049.0
        Компенсации на наетите -0.9 -1.1 -12.4 -16.3
        Инвестиционен доход -135.8 -112.0 -2421.1 -2032.8

            Доход, нето -90.9 -63.3 -1819.9 -1314.4

            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -314.1 -62.8 -1824.4 -2315.5

            Текущи трансфери, нето 60.6 51.9 1701.7 2029.9
      Текущи трансфери, кредит 118.8 129.7 2264.3 2714.7
      Текущи трансфери, дебит -58.2 -77.8 -562.6 -684.7

Б. Капиталова сметка 1, 6, 7 3.9 8.7 500.2 541.5

      Капиталови трансфери, нето 1.8 1.1 466.0 513.3

            Текуща и капиталова сметка -249.7 -2.3 377.6 256.0

В. Финансова сметка 1, 7 -230.6 -1108.1 -741.7 1353.8

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 313.4 30.7 1357.1 1019.0
      Преки инвестиции в чужбина -13.1 -0.7 -112.5 -164.2
      Преки инвестиции в България 9 326.5 31.4 1469.6 1183.2
      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 0.0

     Портфейлни инвестиции, нето 29.6 -281.1 -199.0 -1241.3
      Портфейлни инвестиции-активи 10 101.2 -23.0 70.2 -1618.0
      Портфейлни инвестиции-пасиви -71.6 -258.0 -269.2 376.7

      Финансови деривати, нето -0.5 -0.2 -58.0 -33.0

     Други инвестиции, нето -573.0 -857.5 -1841.8 1609.1
      Други инвестиции-активи -511.6 -783.2 -874.4 821.2
              Търговски кредити, нето 11 -58.2 0.0 -119.9 -116.7
              Заеми 6.0 -91.1 -61.8 -310.5
              Валута и депозити 12 -447.6 -708.3 -626.3 1301.8
              Други активи -11.7 16.2 -66.5 -53.5

      Други инвестиции-пасиви -61.4 -74.4 -967.4 787.9
              Търговски кредити, нето 13 -5.0 0.0 78.4 -9.3
              Заеми 14 -10.2 29.2 -160.3 821.0
               Депозити на нерезиденти -54.9 -109.2 -943.3 -57.0
               Други пасиви 8.7 5.6 57.7 33.2

            Общо за групи А, Б и В -480.2 -1110.3 -364.1 1609.8

Г. Грешки и пропуски -9.5 -201.9 661.4 -271.3

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) -489.7 -1312.2 297.2 1338.5

Д. Резерви и друго финансиране 489.7 1312.2 -297.2 -1338.5
      Резервни активи на БНБ 15 489.7 1312.2 -297.2 -1338.5
      Ползвани кредити от МВФ, нето 0.0 0.0 0.0 0.0
      Извънредно финансиране 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. 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 периода януари 2011 - декември 2012 г.  са ревизирани. С отчета за 
   февруари 2013 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за периода януари 2013 г. 

   2/   За 2012 г. - предварителни данни на НСИ към 6 март 2013 г., които включват данни от системата Интрастат за страните от ЕС и
   данни от митнически декларации  за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ.
3/ Включва оценки за товарен транспорт, извършени по методология на БНБ и НСИ.
4/ Оценки по методология на БНБ. Данните за 2007 - 2013 г. се базират на  предварителна информация от НСИ за броя на чуждестранните граждани,
 посетили страната и българските граждани, пътували в чужбина и оценка на БНБ за разходите по време на едно пътуване.
5/ Оценки по методология на БНБ.
6/ Капиталовата сметка включва статиите Капиталови трансфери  и Придобиване/наманение на непроизведени нефинансови активи .
7/ Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 
8/ Предварителни данни. Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централния депозитар, банките и др. 
   Данните за 2012 г. и 2013 г. включват само реинвестираната печалба на банките.
9/ В статията се отразяват и всички сделки, които представляват придобивания или сливания.
10/ На база на данни от банките, други небанкови финансови институции, застрахователни компании и пенсионни фондове.
11/ 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.
12/ За Други сектори  данни на Банката за международни разплащания (BIS). Данните за 2012 г. и 2013 г. подлежат на ревизии.
13/ 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.
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 и ценови разлики и тези, свързани със създаването на резервни активи
    (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, 

      а положителният (+) - намаление.


