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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари 2008 г. 

 

За януари 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 725.6 млн. евро (2.2% 

от БВП), при дефицит от 628.7 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2007 г. 

За януари 2008 г. текущата сметка има дефицит в размер на 725.6 млн. евро (2.2% от БВП), при 

дефицит от 639.7 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2007 г.  
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Търговското салдо2 за  януари 2008 г. е отрицателно, в размер на 598.8 млн. евро (1.8% от БВП), при 

отрицателно салдо в размер на 585.9 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2007 г.  

Износът (FOB) възлиза на 1113.1 млн. евро, при 868.6 млн. евро за същия период на 2007 г.  Вносът 

(FOB) e 1711.9 млн. евро, при 1454.5 млн. евро за януари 2007 г.  

Салдото по услугите е отрицателно, в размер на 114.3 млн. евро (0.3% от БВП), при отрицателно 

салдо в размер на 43.1 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2007 г.  

Салдото по статията Доход е положително, в размер на 8.2 млн. евро, при отрицателно салдо в размер 

на 46.9 млн. евро за същия период на 2007 г. Полученият и дължим доход (143.3 млн. евро) нараства с 

10.8 млн. евро в сравнение с януари 2007 г. (132.5 млн. евро). Платеният и дължим доход възлиза на 

135.1 млн. евро и е по-нисък с 44.3 млн. евро в сравнение с януари 2007 г. (179.4 млн. евро).  

Нетните плащания по текущи трансфери възлизат на 20.7 млн. евро (0.1% от БВП) при нетни 

постъпления в размер на 36.2 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2007 г. 

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2007 г. и 2008 г. Данните за 2005 – 2007 г. са 
ревизирани. С отчета за февруари 2008 г. ще бъдат представени ревизии на данните за януари 2008 г. 

2 Във връзка с промените в начина на отчитане на външната търговия, въведени от 1 януари 2007 г., е необходимо 
предварителните данни за вноса и износа да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно (виж съобщениe на БНБ от 16 
януари 2007 г.). 
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Финансовата сметка е положителна, в размер на 230.6 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 214.7 млн. евро за януари 2007 г.  

Преките инвестиции в чужбина се увеличават с 19.3 млн. евро, при намаление от 13.4 млн. евро за 

същия период на 2007 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната3 са 242 млн. евро (0.7% от БВП), 

при 122.4 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2007 г. Преките инвестиции покриват 33.3% от дефицита 

по текущата сметка за отчетния период, при 19.1% за януари 2007 г. 

Портфейлните инвестиции – активи намаляват със 102.5 млн. евро, а за същия период на 2007 г. 

те нарастват с 26.2 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 40.6 млн. евро, при  

намаление от 5.1 млн. евро за януари 2007 г. 

Други инвестиции – активи намаляват със 708.7 млн. евро, при намаление в размер на 492.3 млн. 

евро за същия период на 2007 г. Други инвестиции – пасиви намаляват със 763.9 млн. евро, при намаление 

от 374.2 млн. евро за януари 2007 г.  

За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на 164.1 млн. 

евро. За същия период на 2007 г. статията е положителна, в размер на 39.7 млн. евро. 

Общият баланс има отрицателна стойност, в размер на 330.9 млн. евро, при отрицателен общ баланс 

в размер на 374.3 млн. евро за същия период на 2007 г.  

За януари 2008 г. резервните активи на БНБ4 намаляват с 330.9 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 2007 г. и 2008 г. Данните за 2008 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
(в милиони евро) Декември.06 Декември.07 към 31.XII.2006 към 31.XII.2007

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -776.2 -830.8 -3755.1 -5847.4

А. Текуща сметка 1 -807.5 -905.5 -3934.7 -6175.4

      Стоки: кредит (f.o.b.) 976.6 1108.3 12011.9 13411.7
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1749.5 -1949.9 -17574.1 -20830.9

            Търговски баланс 2 -772.9 -841.6 -5562.3 -7419.2

      Услуги: кредит 276.3 275.5 4143.2 4528.6
        Транспорт 3 82.8 80.2 1241.7 1308.0
        Пътувания 4 107.4 109.9 2062.1 2284.8
        Други услуги 86.2 85.4 839.4 935.8
      Услуги: дебит -275.3 -338.9 -3171.7 -3514.8
        Транспорт 3 -77.8 -115.5 -943.6 -1196.7
        Пътувания 4 -83.9 -109.0 -1171.4 -1332.1
        Други услуги -113.6 -114.4 -1056.7 -986.0

            Услуги, нето 1.1 -63.4 971.5 1013.7

            Стоки и нефакторни услуги, нето -771.8 -905.0 -4590.8 -6405.4

      Доход: кредит 108.6 129.4 1278.0 1531.4
        Компенсации на наетите 5 86.4 106.0 1023.4 1228.8
        Инвестиционен доход 22.2 23.4 254.6 302.6
      Доход: дебит -193.6 -166.9 -1283.8 -1652.2
        Компенсации на наетите -3.2 -3.3 -22.6 -38.7
        Инвестиционен доход -190.4 -163.6 -1261.2 -1613.4

            Доход, нето -85.1 -37.6 -5.8 -120.8
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -856.9 -942.6 -4596.6 -6526.2

            Текущи трансфери, нето 49.4 37.0 661.9 350.8
      Текущи трансфери, кредит 6 65.5 89.1 836.0 928.7
      Текущи трансфери, дебит -16.1 -52.1 -174.2 -577.9

Б. Капиталова сметка 1, 7 31.3 74.8 179.6 328.0

      Капиталови трансфери, нето 6 31.3 74.8 179.6 328.0

            Текуща и капиталова сметка -776.2 -830.8 -3755.1 -5847.4

В. Финансова сметка 1, 7 376.1 377.2 5219.6 9389.9

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 451.5 527.7 4227.1 5491.9
      Преки инвестиции в чужбина -47.7 -28.7 -136.8 -187.8
      Преки инвестиции в България 9 499.2 556.4 4364.0 5687.1
      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 -7.4

      Портфейлни инвестиции-активи 10 -34.0 -100.3 -221.2 -16.9
      Портфейлни инвестиции-пасиви -8.6 -103.8 461.9 -442.0
      Финансови деривати, нето -19.9 -9.3 -126.3 -40.2

      Други инвестиции-активи -370.6 -443.4 -2336.1 -257.6
              Търговски кредити, нето 11 11.2 0.0 -348.3 -167.9
              Заеми -3.6 -86.8 -101.8 -144.2
              Валута и депозити 12 -384.7 -343.7 -1892.9 156.6
              Други активи 6.6 -12.9 6.9 -102.1

      Други инвестиции-пасиви 357.8 506.3 3214.2 4654.7
              Търговски кредити, нето 13 17.5 0.0 322.7 153.3
              Заеми 14 330.8 -131.2 2351.6 2415.2
               Депозити на нерезиденти 10.6 630.9 514.1 2028.5
               Други пасиви -1.2 6.6 25.9 57.7

            Общо за групи А, Б и В -400.1 -453.5 1464.5 3542.5

Г. Грешки и пропуски 369.3 324.3 321.1 -378.9

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) -30.8 -129.2 1785.6 3163.7

Д. Резерви и друго финансиране 30.8 129.2 -1785.6 -3163.7
      Резервни активи на БНБ 15 45.7 129.2 -1505.8 -2908.4
      Ползвани кредити от МВФ, нето -14.9 0.0 -279.8 -255.3
      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. Данните за ноември 2007 г. са ревизирани.
    С отчета за януари 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за периода 2005 г. - 2007 г.
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 февруари 2008 г. 

   за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 1 февруари 2008 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.


