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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари – май 2007 г. 

 

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

бъдат анализирани и интерпретирани внимателно.  

За януари – май 2007 г. текущата и капиталова сметка има дефицит, в размер на 2568.2 млн. евро 

(9.6% от БВП), при дефицит от 1683.7 млн. евро (6.7% от БВП) за същия период на 2006 г. 

За май 2007 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 456.8 млн. евро, при отрицателна текуща 

сметка в размер на 294.3 млн. евро за същия месец на 2006 г. За януари – май 2007 г. текущата сметка има 

дефицит, в размер на 2590.9 млн. евро (9.7% от БВП), при дефицит от 1752.3 млн. евро (7% от БВП) за същия 

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

търговското салдо (с 817.2 млн. евро). 

Текуща и капиталова сметка
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Търговското салдо за  януари – май 2007 г. е отрицателно, в размер на 2664 млн. евро (10% от БВП), 

при отрицателно салдо в размер на 1846.9 млн. евро (7.4% от БВП) за същия период на 2006 г.  

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2006 г. и 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 4962.2 млн. евро при 4651.8 млн. евро за същия период на 2006 г.  Вносът 

(FOB) e 7626.3 млн. евро при 6498.7 млн. евро за януари – май 2006 г.  

Салдото по услугите е отрицателно, в размер на 81.3 млн. евро (0.3% от БВП), при отрицателно салдо 

в размер на 198.6 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Салдото по статията Доход е положително, в размер на 23.1 млн. евро, при положително в размер на 

68.6 млн. евро за същия период на 2006 г. Полученият и дължим доход (602.2 млн. евро) нараства със 

110.6 млн. евро в сравнение с януари – май 2006 г. (491.7 млн. евро). Платеният и дължим доход възлиза на 

579.2 млн. евро и е по-висок със 156.1 млн. евро в сравнение с януари – май 2006 г. (423.1 млн. евро).  

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 131.3 млн. евро (0.5% от БВП) при 224.5 млн. 

евро (0.9% от БВП) за същия период на 2006 г. 

Капиталовата сметка е положителна, в размер на 22.7 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 2630.5 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 2369.4 млн. евро за същия период на 2006 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 47 млн. евро при 27.9 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 1530.3 млн. евро (5.7% от БВП) при 1696.8 млн. евро 

(6.8% от БВП) за същия период на 2006 г. Преките инвестиции покриват 59.1% от дефицита на текущата сметка 

за отчетния период при 96.8% за януари – май 2006 г. 

Портфейлните инвестиции – активи намаляват с 56.9 млн. евро, а за същия период на 2006 г. те 

нарастват с 91.7 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 245.5 млн. евро основно 

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

януари – май 2006 г. портфейлните инвестиции – пасиви  нарастват със 133.2 млн. евро. 

Други инвестиции – активи намаляха с 595.6 млн. евро при увеличение в размер на 713.8 млн. евро 

за същия период на 2006 г. Други инвестиции – пасиви нарастват със 740.3 млн. евро при увеличение от 

1372.8 млн. евро за януари – май 2006 г.  

За отчетния период Статията Грешки и пропуски е положителна, в размер на 253.6 млн. евро. За 

същия период на 2006 г. статията е отрицателна, в размер на 137.7 млн. евро. 

Общият баланс е положителен, в размер на 315.9 млн. евро, при положителен общ баланс, в размер 

на 547.9 млн. евро за същия период на 2006 г.  

За януари – май 2007 г. резервните активи на БНБ4 нарастват с 60.6 млн. евро.  

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

млн. евро при намаление в размер на 211.6 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. „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) Май.06 Май.07 към 31.05.2006 към 31.05.2007 към 31.05.2006 към 31.05.2007

А. Текуща сметка 1 -294.3 -456.8 -1752.3 -2590.9 -3334.4 -4816.5

      Стоки: кредит (f.o.b.) 984.2 1098.3 4651.8 4962.2 10553.2 12293.0
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1439.3 -1688.6 -6498.7 -7626.3 -15356.7 -18500.3

            Търговски баланс 2 -455.1 -590.3 -1846.9 -2664.0 -4803.5 -6207.2

      Услуги: кредит 329.9 380.2 1060.0 1254.9 3637.0 4185.0
        Транспорт 3 89.4 97.7 326.8 359.3 996.8 1121.9
        Пътувания 4 161.4 195.3 457.6 532.0 1958.6 2136.3
        Други услуги 79.1 87.2 275.6 363.6 681.6 926.8
      Услуги: дебит -262.9 -292.0 -1258.6 -1336.2 -3038.4 -3347.8
        Транспорт 3 -87.2 -100.2 -395.6 -446.9 -963.7 -1115.1
        Пътувания 4 -95.0 -107.9 -428.9 -496.9 -1097.4 -1239.3
        Други услуги -80.7 -84.0 -434.1 -392.4 -977.4 -993.3

            Услуги, нето 67.0 88.2 -198.6 -81.3 598.5 837.2

            Стоки и нефакторни услуги, нето -388.1 -502.1 -2045.4 -2745.4 -4204.9 -5370.0

      Доход: кредит 100.9 119.9 491.7 602.2 1235.3 1385.1
        Компенсации на наетите 5 84.8 98.4 384.6 478.0 955.9 1117.1
        Инвестиционен доход 16.1 21.4 107.0 124.3 279.4 268.1
      Доход: дебит -61.7 -89.7 -423.1 -579.2 -1117.4 -1389.9
        Компенсации на наетите -1.0 -7.2 -1.6 -16.5 -9.1 -35.7
        Инвестиционен доход -60.7 -82.5 -421.5 -562.7 -1108.3 -1354.2

            Доход, нето 39.2 30.2 68.6 23.1 117.9 -4.8
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -348.9 -471.9 -1976.9 -2722.3 -4087.0 -5374.8

            Текущи трансфери, нето 54.6 15.1 224.5 131.3 752.6 558.2
      Текущи трансфери, кредит 6 68.4 64.4 286.0 357.0 906.9 896.3
      Текущи трансфери, дебит -13.8 -49.3 -61.4 -225.6 -154.3 -338.0

Б. Капиталова сметка 1, 7 29.5 16.1 68.6 22.7 221.9 133.7

      Капиталови трансфери, нето 6 29.5 16.1 68.6 22.7 221.9 133.7

            Текуща и капиталова сметка -264.8 -440.8 -1683.7 -2568.2 -3112.5 -4682.9

В. Финансова сметка 1, 7 824.3 51.2 2369.4 2630.5 3976.8 5656.7

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 533.6 333.7 1668.9 1483.2 3751.1 3797.0
      Преки инвестиции в чужбина -4.6 -7.5 -27.9 -47.0 -250.6 -141.0
      Преки инвестиции в България 9 538.1 341.2 1696.8 1530.3 3678.2 3938.0

      Портфейлни инвестиции-активи 10 10.1 44.0 -91.7 56.9 -273.6 -202.2
      Портфейлни инвестиции-пасиви -1.4 -34.5 133.2 -245.5 -520.1 83.2

      Други инвестиции-активи -227.2 -118.7 -713.8 595.6 -1249.3 -561.9
              Търговски кредити, нето 11 -21.3 0.0 -335.6 0.0 -328.7 -45.7
              Заеми -38.9 -4.9 -44.3 -7.0 -34.0 -37.1
              Валута и депозити 12 -152.0 -127.6 -313.7 653.7 -879.2 -455.1
              Други активи -15.0 13.8 -20.3 -51.1 -7.4 -23.9

      Други инвестиции-пасиви 509.3 -173.3 1372.8 740.3 2268.7 2540.5
              Търговски кредити, нето 13 63.9 0.0 161.9 174.6 288.0 332.8
              Заеми 14 454.3 -71.7 801.1 163.8 1546.5 1676.6
               Депозити на нерезиденти -64.0 -119.9 319.5 359.6 360.3 554.1
               Други пасиви 55.1 18.3 90.3 42.3 73.9 -23.0

            Общо за групи А, Б и В 559.5 -389.6 685.6 62.3 864.3 973.8

Г. Грешки и пропуски -89.2 226.2 -137.7 253.6 -102.2 579.7

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 470.4 -163.4 547.9 315.9 762.1 1553.5

Д. Резерви и друго финансиране -470.4 163.4 -547.9 -315.9 -762.1 -1553.5
      Резервни активи на БНБ 15 -461.5 163.4 -336.3 -60.6 -376.2 -1230.1
      Ползвани кредити от МВФ, нето -8.9 0.0 -211.6 -255.3 -502.1 -323.5
      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 5 юли 2007 г.
   за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 4 юли 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.


