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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари – юли 2007 г. 

 

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

Поради това е необходимо предварителните данни за вноса и износа за периода януари – юли 2007 г. да бъдат 

анализирани и интерпретирани внимателно.  

За януари – юли 2007 г. текущата и капиталова сметка има дефицит, в размер на 2992.8 млн. евро 

(11.2% от БВП), при дефицит от 1713.8 млн. евро (6.8% от БВП) за същия период на 2006 г. 

За юли 2007 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 131.5 млн. евро, при отрицателна текуща 

сметка в размер на 44.7 млн. евро за същия месец на 2006 г. За януари – юли 2007 г. текущата сметка има 

дефицит, в размер на 3040.8 млн. евро (11.4% от БВП), при дефицит от 1804.9 млн. евро (7.2% от БВП) за същия 

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

търговското салдо (с 1195 млн. евро). 

Текуща и капиталова сметка
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Търговското салдо за  януари – юли 2007 г. е отрицателно, в размер на 3886.5 млн. евро (14.5% от 

БВП), при отрицателно салдо в размер на 2691.5 млн. евро (10.7% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Износът (FOB) възлиза на 7386.1 млн. евро при 6799.2 млн. евро за същия период на 2006 г.  Вносът 

(FOB) e 11 272.6 млн. евро при 9490.7 млн. евро за януари – юли 2006 г.  

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

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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Салдото по услугите е положително, в размер на 726.5 млн. евро (2.7% от БВП), при положително 

салдо в размер на 517.3 млн. евро (2.1% от БВП) за същия период на 2006 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 85.8 млн. евро, при отрицателно в размер на 

10.6 млн. евро за същия период на 2006 г. Полученият и дължим доход (847.7 млн. евро) нараства със 

143.5 млн. евро в сравнение с януари – юли 2006 г. (704.1 млн. евро). Платеният и дължим доход възлиза на 

933.4 млн. евро и е по-висок с 218.7 млн. евро в сравнение с януари – юли 2006 г. (714.7 млн. евро).  

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 205 млн. евро (0.8% от БВП) при 379.9 млн. 

евро (1.5% от БВП) за същия период на 2006 г. 

Капиталовата сметка е положителна, в размер на 48 млн. евро, при положителна сметка в размер на 

91.1 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Финансовата сметка е положителна, в размер на 4403.4 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 3176.6 млн. евро за същия период на 2006 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 102.9 млн. евро при 44.2 млн. евро за същия период на 2006 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 2667.3 млн. евро (10% от БВП) при 2335 млн. евро 

(9.3% от БВП) за същия период на 2006 г. Преките инвестиции покриват 87.7% от дефицита на текущата сметка 

за отчетния период при 129.4% за януари – юли 2006 г. 

Портфейлните инвестиции – активи намаляват с 59.5 млн. евро, а за същия период на 2006 г. те 

нарастват с 84.6 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 134.3 млн. евро основно 

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

януари – юли 2006 г. портфейлните инвестиции – пасиви  нарастват с 95.7 млн. евро. 

Други инвестиции – активи намаляха с 329.7 млн. евро при увеличение в размер на 922.6 млн. евро 

за същия период на 2006 г. Други инвестиции – пасиви нарастват с 1584 млн. евро при увеличение от 1797.3 

млн. евро за януари – юли 2006 г.  

За отчетния период статията Грешки и пропуски е отрицателна, в размер на 232.8 млн. евро. За същия 

период на 2006 г. статията е отрицателна, в размер на 356.2 млн. евро. 

Общият баланс е положителен, в размер на 1177.8 млн. евро, при положителен общ баланс, в размер 

на 1106.6 млн. евро за същия период на 2006 г.  

За януари – юли 2007 г. резервните активи на БНБ4 нарастват с 922.5 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 на 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: htttp://www.bnb.bg 

                                                      
3 Предварителни данни за 2006 г. и 2007 г. Данните за 2006 г. и за януари – юни 2007 г. са ревизирани. Данните за 2007 г. ще 
бъдат ревизирани допълнително 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) Юли.06 Юли.07 към 31.07.2006 към 31.07.2007 към 31.07.2006 към 31.07.2007

А. Текуща сметка 1 -44.7 -131.5 -1804.9 -3040.8 -3288.1 -5170.6

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1073.0 1230.9 6799.2 7386.1 11020.5 12598.8
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1531.4 -1831.6 -9490.7 -11272.6 -15932.0 -19356.0

            Търговски баланс 2 -458.4 -600.8 -2691.5 -3886.5 -4911.5 -6757.3

      Услуги: кредит 657.5 773.6 2279.1 2646.3 3854.1 4510.4
        Транспорт 3 173.4 193.6 690.8 751.1 1106.1 1301.9
        Пътувания 4 413.3 495.5 1161.2 1347.4 2007.2 2248.3
        Други услуги 70.9 84.5 427.0 547.8 740.9 960.1
      Услуги: дебит -284.6 -315.8 -1761.7 -1919.8 -3034.9 -3329.7
        Транспорт 3 -83.3 -115.3 -510.9 -648.8 -918.4 -1081.6
        Пътувания 4 -103.5 -117.9 -630.2 -727.0 -1107.0 -1268.1
        Други услуги -97.8 -82.5 -620.7 -544.0 -1009.5 -980.0

            Услуги, нето 372.9 457.8 517.3 726.5 819.2 1180.6

            Стоки и нефакторни услуги, нето -85.5 -143.0 -2174.2 -3160.0 -4092.3 -5576.6

      Доход: кредит 111.6 123.1 704.1 847.7 1234.7 1421.5
        Компенсации на наетите 5 81.3 99.4 549.1 676.4 962.5 1150.7
        Инвестиционен доход 30.3 23.6 155.0 171.2 272.2 270.8
      Доход: дебит -179.6 -137.9 -714.7 -933.4 -1166.8 -1502.5
        Компенсации на наетите -6.1 -4.3 -10.1 -26.9 -15.6 -39.4
        Инвестиционен доход -173.5 -133.6 -704.6 -906.5 -1151.2 -1463.1

            Доход, нето -68.0 -14.8 -10.6 -85.8 67.8 -81.0
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -153.5 -157.8 -2184.7 -3245.8 -4024.4 -5657.7

            Текущи трансфери, нето 108.8 26.3 379.9 205.0 736.4 487.0
      Текущи трансфери, кредит 6 121.2 70.8 468.8 510.7 894.1 878.0
      Текущи трансфери, дебит -12.3 -44.5 -88.9 -305.7 -157.7 -390.9

Б. Капиталова сметка 1, 7 22.5 15.7 91.1 48.0 215.2 136.5

      Капиталови трансфери, нето 6 22.5 15.7 91.1 48.0 215.2 136.5

            Текуща и капиталова сметка -22.2 -115.8 -1713.8 -2992.8 -3072.9 -5034.1

В. Финансова сметка 1, 7 521.6 369.6 3176.6 4403.4 5047.3 6446.5

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 259.8 278.4 2290.8 2564.4 3652.7 4500.8
      Преки инвестиции в чужбина -10.8 -22.5 -44.2 -102.9 -261.6 -195.5
      Преки инвестиции в България 9 270.6 300.9 2335.0 2667.3 4195.8 4696.3

      Портфейлни инвестиции-активи 10 -0.3 50.9 -84.6 59.5 -249.1 -203.4
      Портфейлни инвестиции-пасиви 17.7 98.6 95.7 -134.3 -90.4 231.9

      Други инвестиции-активи -90.3 -223.1 -922.6 329.7 -1277.0 -1083.8
              Търговски кредити, нето 11 -14.5 0.0 -371.3 -84.8 -354.9 -61.8
              Заеми -10.7 -3.9 -59.5 -24.8 -50.8 -67.2
              Валута и депозити 12 -45.5 -189.6 -474.3 514.6 -865.8 -904.0
              Други активи -19.6 -29.5 -17.5 -75.3 -5.5 -50.8

      Други инвестиции-пасиви 334.6 164.7 1797.3 1584.0 3011.2 3001.0
              Търговски кредити, нето 13 12.7 0.0 244.1 188.7 345.4 267.3
              Заеми 14 265.5 206.6 1279.7 1087.6 2067.5 2159.5
               Депозити на нерезиденти 53.8 -37.5 207.1 268.3 548.6 575.2
               Други пасиви 2.7 -4.4 66.3 39.4 49.8 -1.0

            Общо за групи А, Б и В 499.4 253.7 1462.8 1410.6 1974.4 1412.3

Г. Грешки и пропуски -82.6 28.5 -356.2 -232.8 -397.6 444.5

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 416.8 282.3 1106.6 1177.8 1576.8 1856.9

Д. Резерви и друго финансиране -416.8 -282.3 -1106.6 -1177.8 -1576.8 -1856.9
      Резервни активи на БНБ 15 -413.0 -282.3 -875.9 -922.5 -1195.4 -1552.4
      Ползвани кредити от МВФ, нето -3.8 0.0 -230.7 -255.3 -497.6 -304.4
      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 2006 г. и за януари – юни 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 5 септември 2007 г.

   за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 31 август 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.


