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ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
1

 

Май 2014 г. 

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 54.8 млн. евро за май 2014 г. при дефицит от 

44.5 млн. евро за май 2013 г. За януари – май 2014 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 

34.8 млн. евро (0.1% от БВП2) при излишък от 25.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – май 2013 г. 

За май 2014 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 15.2 млн. евро при дефицит от 134.7 млн. евро за 

май 2013 г. Дефицитът се дължи на отрицателното салдо по подстатия Търговски баланс (217.6 млн. евро). За януари – 

май 2014 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 232.2 млн. евро (0.6% от БВП) при дефицит от 80.5 млн. евро 

(0.2% от БВП) за януари – май 2013 г. 
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Търговското салдо за май 2014 г. е отрицателно в размер на 217.6 млн. евро при дефицит от 322 млн. евро за май 

2013 г. За януари – май 2014 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1402.3 млн. евро (3.5% от БВП) при 

дефицит от 929.9 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2013 г. 

Износът (FOB) е 1782.7 млн. евро за май 2014 г., като се повишава с 90.8 млн. евро (5.4%) в сравнение с този за 

май 2013 г. (1691.9 млн. евро). За януари – май 2014 г. износът (FOB) е 8389.7 млн. евро, като намалява с 482.4 млн. 

евро (5.4%) в сравнение с този за същия период на 2013 г. (8872.1 млн. евро). Износът за януари – май 2013 г. нараства 

на годишна база с 9.4%. 

Вносът (FOB) за май 2014 г. е 2000.2 млн. евро, като намалява с 13.6 млн. евро (0.7%) спрямо май 2013 г. (2013.8 

млн. евро). За януари – май 2014 г. вносът (FOB) е 9792.1 млн. евро, като намалява с 10 млн. евро (0.1%) спрямо 

същия период на 2013 г. (9802.1 млн. евро). Вносът за януари – май 2013 г. намалява на годишна база с 0.5%. 

                                                            
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Данните са предварителни. 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 април 2014 г. са ревизирани. С 
отчета за юни 2014 г. ще бъдат направени ревизии на данните за май 2014 г. 
2 При БВП в размер на 40 497 млн. евро за 2014 г. (оценка на БНБ) и 39 939.7 млн. евро за 2013 г. (данни на НСИ от 5.03.2014 г.). 
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Салдото по услугите е положително в размер на 107.3 млн. евро при положително салдо от 100.5 млн. евро за май 

2013 г. За януари – май 2014 г. салдото е положително в размер на 280.1 млн. евро (0.7% от БВП) при положително 

салдо от 227 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – май 2013 г. 

Салдото по статия Доход за май 2014 г. е положително в размер на 18.2 млн. евро при отрицателно салдо от 

72.6 млн. евро за май 2013 г.3 За януари – май 2014 г. салдото е отрицателно в размер на 45.2 млн. евро (0.1% от БВП) 

при отрицателно салдо от 559.3 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2013 г. 

Нетните текущи трансфери са положителни и възлизат на 76.9 млн. евро при положителна стойност от 159.3 млн. 

евро за май 2013 г. За януари – май 2014 г. нетните текущи трансфери са положителни – 935.3 млн. евро (2.3% от 

БВП), при положителни в размер на 1181.6 млн. евро (3% от БВП) за същия период на 2013 г. 

Финансовата сметка за май 2014 г. е отрицателна в размер на 414.1 млн. евро при отрицателна сметка от 130.6 

млн. евро за май 2013 г. За януари – май 2014 г. финансовата сметка е отрицателна – 480.5 млн. евро (1.2% от 

БВП), при отрицателна сметка от 882.2 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2013 г. 

Преките инвестиции в чужбина нарастват с 32.8 млн. евро при увеличение от 23.1 млн. евро за май 2013 г. За 

януари – май 2014 г. те са 70.6 млн. евро при 50.4 млн. евро за същия период на 2013 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната4,5 възлизат на 8.6 млн. евро при 151.8 млн. евро за май 2013 г. 

За януари – май 2014 г. те са 302.6 млн. евро (0.7% от БВП) при 456.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2013 г. 

Портфейлните инвестиции – активи за май 2014 г. се понижават с 94.9 млн. евро при увеличение от 

13.1 млн. евро за май 2013 г. За януари – май 2014 г. те нарастват със 133.4 млн. евро при увеличение от 317.6 млн. 

евро за същия период на 2013 г. 

Портфейлните инвестиции – пасиви за май 2014 г. се понижават с 52.5 млн. евро при намаление от 6.2 млн. 

евро за май 2013 г. За януари – май 2014 г. те намаляват с 67.3 млн. евро при намаление от 322.7 млн. евро за същия 

период на 2013 г. 

Други инвестиции – активи нарастват с 415.5 млн. евро при увеличение от 290.4 млн. евро за май 2013 г. За 

януари – май 2014 г. те нарастват с 517.4 млн. евро при ръст от 651.9 млн. евро за същия период на 2013 г. 

Други инвестиции – пасиви за май 2014 г. се понижават с 16.3 млн. евро при увеличение от 91.6 млн. евро за май 

2013 г.3 За януари – май 2014 г. те нарастват с 9.7 млн. евро при увеличение от 98 млн. евро за същия период на 2013 г. 

За отчетния месец статия Грешки и пропуски е положителна в размер на 125.6 млн. евро при положителна 

стойност от 210.5 млн. евро за май 2013 г. По предварителни данни за януари – май 2014 г. статията е отрицателна в 

размер на 162 млн. евро (0.4% от БВП) при положителна стойност от 377.6 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 

2013 г. 

Общият баланс е отрицателен в размер на 233.7 млн. евро при положителен общ баланс от 35.5 млн. евро за май 

2013 г. За януари – май 2014 г. той е отрицателен и възлиза на 677.3 млн. евро (1.7% от БВП) при отрицателен общ 

баланс от 479 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2013 г. 

Резервните активи на БНБ6 се понижават с 233.7 млн. евро при повишение от 35.5 млн. евро за май 2013 г. За 

януари – май 2014 г. те намаляват с 677.3 млн. евро при намаление от 479 млн. евро за същия период на 2013 г. 

____________ 
 

                                                            
3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията. 
4 Предварителните данни за 2013 г. и 2014 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие, 
представени пред БНБ, и годишните данни на НСИ. 
5 При сравнение на данните следва да се има предвид, че информацията за преките чуждестранни инвестиции за май 2013 г., 
публикувана в прессъобщението на БНБ от 16 юли 2013 г. (www.bnb.bg, секция Прессъобщения/Статистически 
прессъобщения/Платежен баланс), е ревизирана впоследствие. 
6 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 от началото на 
годината

Акумулирани данни за последните 
дванадесет месеца

(в милиони евро) май.13 май.14 към 31.V.2013 към 31.V.2014 към 31.V.2013 към 31.V.2014

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -44.5 54.8 25.6 -34.8 1017.9 1157.3

А. Текуща сметка 1 -134.7 -15.2 -80.5 -232.2 417.2 599.6

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1691.9 1782.7 8872.1 8389.7 21535.1 21745.8
      Стоки: дебит (f.o.b.) -2013.8 -2000.2 -9802.1 -9792.1 -24184.7 -24571.5

            Търговски баланс 2 -322.0 -217.6 -929.9 -1402.3 -2649.6 -2825.8

      Услуги: кредит 387.9 379.9 1601.9 1621.2 5826.5 5788.5
        Транспорт 3 80.2 81.8 351.2 388.3 1115.1 1190.8
        Пътувания 4 196.0 212.7 629.4 662.9 2953.4 3091.9
        Други услуги 111.7 85.4 621.3 570.1 1758.0 1505.9
      Услуги: дебит -287.4 -272.6 -1374.9 -1341.2 -3433.4 -3627.4
        Транспорт 3 -84.1 -84.1 -423.2 -405.6 -1008.2 -1030.5
        Пътувания 4 -104.0 -122.5 -421.2 -460.5 -1069.0 -1189.7
        Други услуги -99.3 -66.0 -530.4 -475.0 -1356.2 -1407.2

            Услуги, нето 100.5 107.3 227.0 280.1 2393.2 2161.2

            Стоки и нефакторни услуги, нето -221.5 -110.3 -702.9 -1122.3 -256.4 -664.6

      Доход: кредит 87.8 96.6 324.9 346.3 761.7 882.1
        Компенсации на наетите 5 43.7 46.8 145.5 165.6 355.9 426.9
        Инвестиционен доход 44.1 49.7 179.5 180.7 405.8 455.2
      Доход: дебит -160.3 -78.4 -884.2 -391.5 -2332.2 -1753.4
        Компенсации на наетите -0.7 -0.2 -4.8 -2.3 -14.9 -8.8
        Инвестиционен доход -159.7 -78.2 -879.4 -389.2 -2317.3 -1744.7

            Доход, нето -72.6 18.2 -559.3 -45.2 -1570.5 -871.3

            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -294.1 -92.1 -1262.2 -1167.5 -1826.9 -1535.9

            Текущи трансфери, нето 159.3 76.9 1181.6 935.3 2244.2 2135.5
      Текущи трансфери, кредит 205.0 124.8 1529.8 1253.5 2925.1 2826.9
      Текущи трансфери, дебит -45.6 -47.9 -348.2 -318.2 -680.9 -691.4

Б. Капиталова сметка 1, 6, 7 90.3 70.0 106.1 197.4 600.6 557.7

      Капиталови трансфери, нето 100.2 69.3 96.9 225.7 565.4 662.0

            Текуща и капиталова сметка -44.5 54.8 25.6 -34.8 1017.9 1157.3

В. Финансова сметка 1, 7 -130.6 -414.1 -882.2 -480.5 481.0 -1063.9

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 128.7 -24.2 406.5 232.1 607.2 782.8
      Преки инвестиции в чужбина -23.1 -32.8 -50.4 -70.6 -232.5 -155.3
      Преки инвестиции в България 9 151.8 8.6 456.9 302.6 839.7 938.1
      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Портфейлни инвестиции, нето -19.3 42.4 -640.4 -200.8 -1330.8 311.5
      Портфейлни инвестиции-активи 10 -13.1 94.9 -317.6 -133.4 -1696.0 -458.0
      Портфейлни инвестиции-пасиви -6.2 -52.5 -322.7 -67.3 365.2 769.5

      Финансови деривати, нето -41.2 -0.5 -94.4 -4.1 -116.6 -29.1

     Други инвестиции, нето -198.8 -431.8 -554.0 -507.7 1321.2 -2129.1
      Други инвестиции-активи -290.4 -415.5 -651.9 -517.4 296.4 -1525.3
              Търговски кредити, нето 11 0.0 0.0 -94.4 0.0 -53.9 0.0
              Заеми 19.0 -43.8 -316.3 -125.6 -415.2 -248.6
              Валута и депозити 12 -355.1 -387.1 -201.4 -389.4 848.2 -1210.1
              Други активи 45.7 15.5 -39.8 -2.4 -82.7 -66.6

      Други инвестиции-пасиви 91.6 -16.3 98.0 9.7 1024.8 -603.7
              Търговски кредити, нето 13 0.0 0.0 107.6 0.0 6.8 0.0
              Заеми 14 -18.5 3.6 413.7 151.8 1241.3 -213.2
               Депозити на нерезиденти 75.1 -6.5 -483.5 -203.8 -257.5 -496.6
               Други пасиви 35.0 -13.5 60.2 61.8 34.2 106.1

            Общо за групи А, Б и В -175.0 -359.2 -856.6 -515.3 1498.8 93.4

Г. Грешки и пропуски 210.5 125.6 377.6 -162.0 64.2 -890.9

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 35.5 -233.7 -479.0 -677.3 1563.0 -797.5

Д. Резерви и друго финансиране -35.5 233.7 479.0 677.3 -1563.0 797.5
      Резервни активи на БНБ 15 -35.5 233.7 479.0 677.3 -1563.0 797.5
      Ползвани кредити от МВФ, нето 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Извънредно финансиране 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-то 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 април 2014 г. са ревизирани. 
    С отчета за юни 2014 г. ще бъде направена ревизия на данните за платежния баланс за май 2014 г. 

   2/   За 2013 г. и 2014 г. - предварителни данни на НСИ към 2 юли 2014 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 - 2014 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/намаление 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 2013 г. и 2014 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 2014 г. подлежат на ревизия.
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.


