
Ревизия на данните за платежния баланс за 2020 г. – 2022 г. 

В съответствие с политиката на ревизиране на статистическите данни на БНБ и изискванията на ЕЦБ 

относно ревизиите (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, 

международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), през март на всяка 

календарна година БНБ извършва ревизия на предварителните данни за период до три години назад. 

Допълнително, ревизии за по-стари периоди могат да извършват и при наличие на текущи промени в резултат 

на събрана допълнителна информация, както и поради елиминирането на грешки. С данните за януари  2023 г. 

БНБ публикува ревизия на данните за платежния баланс за периода януари 2020 г. – декември 2022 г. 

Ревизиите по отделните статии са представени в приложената таблица1.  

Ревизиите отразяват получените ревизирани данни от НСИ за внос (CIF) и износ (FOB) на стоки за 

2022 г., получената окончателна информация от НСИ за годишните данни за преките инвестиции в 

нефинансовия сектор за 2021 г., както и информацията, получена в БНБ от фирмите от нефинансовия сектор, 

Централен депозитар АД, банките и други финансови институции, Министерството на финансите, както и 

информацията на Банката за международни разплащания – Базел (БМР – Базел). 

 

Основни ревизии на данните за 2022 г. 2 

Текуща и капиталова сметка 

Статия Търговски баланс увеличава отрицателната си стойност с 296.4 млн. евро до дефицит от 4889.4 

млн. евро (5.8% от БВП3), поради ревизия на данните за износа и вноса на стоки в посока намаление съответно 

с 567.3 млн. евро и 270.9 млн. евро. 

Статия Услуги, нето е ревизирана със 173.3 млн. евро в посока увеличение на излишъка до 5326 млн. 

евро (6.3% от БВП). В рамките на статията най-голяма е ревизията при подстатия Други услуги, нето, която 

нараства със 103.3 млн. евро. Ревизията е основно в резултат на получени допълнителни данни за износа и 

вноса на Други бизнес услуги от директното отчитане на предприятията. 

Дефицитът по статия Първичен доход нараства със 156.7 млн. евро до 2416 млн. евро (2.9% от БВП), 

основно в подстатия Инвестиционен доход, Доход от преки инвестиции, нето (със 154.5 млн. евро). 

Ревизиите са в резултат предимно на разширения обхват на проучването сред местните юридически лица с 

чуждестранно участие в капитала през 2022 г. и на получена информация от тримесечните отчети на 

финансовите и нефинансовите предприятия. 

Ревизията на подстатия Вторичен доход е в посока намаление на излишъка с 23.1 млн. евро до 1401.7 

млн. евро (1.7% от БВП), поради включената допълнителна информация за получените парични средства от 

чужбина на Други сектори и за плащанията по текущи трансфери на сектор Държавно управление.  

В резултат на ревизиите, текущата и капиталовата сметка за 2022 г. намалява с 304.3 млн. евро до 

излишък от 215.6 млн. евро (0.3% от БВП), при излишък от 519.9 млн. евро (0.6% от БВП) преди това. 

  

Финансова сметка 

Преките инвестиции, активи за 2022 г. са ревизирани в посока увеличение със 129.6 млн. евро до 

1004.6 млн. евро. Ревизията е най-голяма в статия Дългови инструменти (с 98.9  млн. евро). Статия Преки 

инвестиции, пасиви е ревизирана в посока увеличение с 251.7 млн. евро до 3014.1 млн. евро. Ревизията е най-

значителна в статии Дялов капитал и Дългови инструменти (съответно със 119.4 млн. евро и със 113.9 млн. 

евро) и е в резултат на получена информация от тримесечните отчети на финансовите и нефинансовите 

предприятия. 

                                                      
1 Ревизираните данни за международната инвестиционна позиция за периода март 2020 г. – септември 2022 г. ще бъдат 
публикувани на 30 март 2023 г. 
2 Данните са предварителни към 20.03.2023 г. и подлежат на ревизия след получаване на пълната информация от отчетните 
единици. 
3 При БВП в размер на 84 559.3 млн. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 08.03.2023 г.), 71 075.9 млн. евро за 2021 г. и 61 638 

млн. евро за 2020 г. (данни на НСИ от 19.10.2022 г.). 
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Статия Портфейлни инвестиции, активи е ревизирана с 0.4 млн. евро в посока увеличение до 

положителна стойност от 2185.1 млн. евро. Статия Портфейлни инвестиции, пасиви е ревизирана с 26.9 млн. 

евро в посока намаление до 1124.5 млн. евро. 

Статия Финансови деривати, нето е ревизирана в посока увеличение с 11.7 млн. евро до положителна 

стойност от 4 млн. евро, при отрицателно салдо от 7.8 млн. евро преди ревизията. 

Статия Други инвестиции, активи е ревизирана в посока увеличение с 691.3 млн. евро до 3865.9 млн. 

евро. Най-значителна е ревизията в подстатия Валута и депозити на Други сектори (със 702.6 млн. евро). 

Ревизията се дължи основно на включването на данните от БМР – Базел4. Статия Други инвестиции, пасиви 

достига 2231.7 млн. евро в резултат на ревизията в посока намаление със 107.5 млн. евро, при 2339.2 млн. 

евро преди това. Ревизията се дължи основно на понижението в подстатия Валута и депозити на подсектор 

Депозитни институции без централната банка (със 195 млн. евро), което частично се нетира с увеличение в 

подстатия Други сметки за задължения на Други сектори (със 70 млн. евро). 

В резултат на тези ревизии, балансът по Финансовата сметка за 2022 г. нараства със 715.9 млн. евро 

до 4680.9 млн. евро (5.5% от БВП) при 3965 млн. евро (4.7% от БВП) преди ревизията.  

 

Грешки и пропуски 

В резултат на извършените ревизии, Грешки и пропуски за 2022 г. нарастват с 1020.2 млн. евро до 

положителна стойност от 4465.3 млн. евро (5.3% от БВП), при положителна стойност от 3445.1 млн. евро (4.1% 

от БВП) преди ревизията.  

 

Основни ревизии на данните за 2021 г.2 

Текуща и капиталова сметка 

Дефицитът по статия Първичен доход, нето се увеличава с 965.9 млн. евро до 3344.4 млн. евро (4.7% от 

БВП), в резултат на намалението на инвестиционния доход, основно при дохода от преки инвестиции на 

предприятията от нефинансовия сектор (с 963.1 млн. евро, в т.ч. 626.6 млн. евро при реинвестираната печалба 

и 338.6 млн. евро при начислените дивиденти) и се дължи на включването на годишните данни на НСИ за 

2021 г. 

В резултат на ревизиите, положителното салдо по текущата и капиталовата сметка за 2021 г. 

намалява с 964.9 млн. евро до дефицит от 824.9 млн. евро (1.2% от БВП), при излишък от 139.9 млн. евро (0.2% 

от БВП) преди това.  

 

Финансова сметка 

Преките инвестиции, активи за 2021 г. са ревизирани в посока намаление с 0.9 млн. евро до 780.9 млн. 

евро. Ревизията се дължи на нетиране на намалението при подстатия Дългови инструменти (с 10.8 млн. евро) 

с увеличението в подстатия Дялов капитал (със 7.9 млн. евро). Статия Преки инвестиции, пасиви е 

ревизирана в посока увеличение с 314.7 млн. евро до 2084 млн. евро, основно в подстатия Реинвестиране на 

печалба, която нараства с 623.8 млн. евро. Дяловият капитал и Дълговите инструменти намаляват 

съответно с 219.2 млн. евро и с 89.9 млн. евро. Ревизиите са в резултат на получените годишни данни на НСИ 

за 2021 г. за предприятията от нефинансовия сектор, както и на допълнително получени отчети на 

предприятията от същия сектор. 

Статия Други инвестиции, пасиви намалява положителната си стойност с 25.3 млн. евро до 2432.2 млн. 

евро при 2457.5 млн. евро преди това. Ревизията се дължи основно на подстатии Заеми и Търговски кредити и 

аванси на Други сектори, които се понижават съответно с 15.6 млн. евро и с 9.7 млн. евро. 

В резултат на тези ревизии, балансът по Финансовата сметка за 2021 г. намалява с 290.2 млн. евро до 

2990.8 млн. евро (4.2% от БВП) при 3281 млн. евро (4.6% от БВП) преди ревизията.  

 

                                                      
4 Включени са данните за размера на депозитите на местни лица в чужбина от Банката за международни разплащания (БМР-

Базел) до трето тримесечие на 2022 г. включително, публикувани през януари 2023 г.  
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Грешки и пропуски 

В резултат на извършените ревизии, Грешки и пропуски за 2021 г. нарастват с 674.7 млн. евро до 

положителна стойност от 3815.7 млн. евро (5.4% от БВП), при положителна стойност от 3141 млн. евро (4.4% от 

БВП) преди ревизията.  

 

Основни ревизии на данните за 2020 г. 

Финансова сметка 

Преките инвестиции, пасиви намаляват с 4.4 млн. евро до 3153.8 млн. евро. Ревизията е в статия 

Дългови инструменти и е поради допълнително получени отчети на предприятията от финансовия и 

нефинансовия сектор. 

Статия Други инвестиции, пасиви намалява отрицателната си стойност с 14.8 млн. евро до 319.5 млн. 

евро. Ревизията е основно в резултат на увеличение на подстатия Заеми на Други сектори с 15.8 млн. евро. 

В резултат на тези ревизии балансът по Финансовата сметка за 2020 г. се понижава с 12.3 млн. евро, 

като възлиза на 2109.2 млн. евро (3.4% от БВП) при 2121.5 млн. евро (3.4% от БВП) преди това. 

 

Грешки и пропуски 

В резултат на извършените ревизии Грешки и пропуски намаляват с 12.2 млн. евро до положителна 

стойност от 1195.4 млн. евро (1.9% от БВП), при положителна стойност от 1207.7 млн. евро (2% от БВП) преди 

ревизията. 



РЕВИЗИЯ НА ДАННИТЕ ЗА ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ

СТАНДАРТНО ПРЕДСТАВЯНЕ
(млн. евро)

2020 2021 2022

Предварителни 
данни Ревизия

Ревизирани 
данни

Предварителни 
данни Ревизия

Ревизирани 
данни

Предварителни 
данни Ревизия

Ревизирани 
данни

Текуща и капиталова сметка 913.8 0.0 913.8 139.9 -964.9 -824.9 519.9 -304.3 215.6

Текуща сметка 24.4 0.0 24.4 -351.0 -964.8 -1315.8 -274.7 -303.0 -577.7

Текуща сметка: кредит 38508.9 -1.6 38507.3 48151.1 -8.9 48142.2 63400.4 -200.4 63200.0

Текуща сметка: дебит 38484.5 -1.6 38482.9 48502.1 955.9 49458.0 63675.2 102.6 63777.7

   Стоки и услуги, нето 1208.1 0.0 1208.1 1195.5 -2.6 1192.9 559.8 -123.1 436.6

Стоки и услуги: кредит 34591.8 0.0 34591.8 43600.5 -12.4 43588.1 58045.8 -234.3 57811.5

Стоки и услуги: дебит 33383.7 0.0 33383.7 42405.0 -9.8 42395.3 57486.0 -111.2 57374.8

   Търговски баланс, нето -1941.1 0.0 -1941.1 -2886.7 0.0 -2886.7 -4593.0 -296.4 -4889.4

      Стоки: кредит 27271.7 0.0 27271.7 34404.6 0.0 34404.6 46493.4 -567.3 45926.1

      Стоки: дебит 29212.8 0.0 29212.8 37291.3 0.0 37291.3 51086.4 -270.9 50815.5

   Услуги, нето 3149.2 0.0 3149.2 4082.2 -2.6 4079.5 5152.7 173.3 5326.0

        Производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други, нето 190.1 0.0 190.1 139.0 0.0 139.0 1.7 25.1 26.8

        Услуги по поддръжка и ремонт, които не са включени другаде, нето 145.0 0.0 145.0 137.8 0.0 137.8 134.1 20.6 154.7

        Транспорт, нето 424.7 0.0 424.7 330.5 0.0 330.5 192.4 23.7 216.2

        Пътувания, нето 573.9 0.0 573.9 1008.3 0.0 1008.3 1771.2 0.5 1771.7

        Други услуги, нето 1815.5 0.0 1815.5 2466.6 -2.6 2464.0 3053.3 103.3 3156.6

   Първичен доход, нето -2172.3 0.0 -2172.4 -2378.5 -965.9 -3344.4 -2259.3 -156.7 -2416.0

         Компенсации на наетите, нето 332.1 0.0 332.1 391.7 0.0 391.7 576.7 -1.3 575.4

         Инвестиционен доход, нето -3293.8 0.0 -3293.8 -3648.0 -965.9 -4613.9 -3533.3 -155.5 -3688.7

Доход от преки инвестиции, нето -3182.0 4.1 -3178.0 -3669.1 -963.1 -4632.2 -3488.8 -154.5 -3643.3

Доход от портфейлни инвестиции, нето 81.6 0.0 81.6 169.5 0.0 169.5 122.1 -1.5 120.7

Доход от други инвестиции, нето -193.3 -4.1 -197.4 -148.4 -2.9 -151.2 -166.5 0.4 -166.1

         Друг първичен доход, нето 789.3 0.0 789.3 877.8 0.0 877.8 697.3 0.0 697.3

   Вторичен доход, нето 988.7 0.0 988.7 832.0 3.7 835.8 1424.8 -23.1 1401.7

      Вторичен доход: кредит 2185.8 0.0 2185.8 2277.1 3.7 2280.8 2960.6 -5.9 2954.8

         Държавно управление 548.9 0.0 548.9 758.6 3.7 762.3 1296.2 1.8 1298.0

         Други сектори 1636.9 0.0 1636.9 1518.6 0.0 1518.6 1664.4 -7.6 1656.8

      Вторичен доход: дебит 1197.1 0.0 1197.1 1445.1 0.0 1445.1 1535.9 17.2 1553.1

         Държавно управление 678.6 0.0 678.6 836.7 0.0 836.7 826.8 11.0 837.8

         Други сектори 518.6 0.0 518.6 608.5 0.0 608.4 709.1 6.2 715.3

Капиталова сметка 889.4 0.0 889.4 490.9 0.0 490.9 794.6 -1.3 793.3

  Брутно придобиване/намаляване на непроизведени нефинансови активи, нето 151.5 0.0 151.5 -310.8 0.0 -310.8 -1059.7 0.0 -1059.7

      Брутно придобиване/намаляване на непроизведени нефинансови активи, кредит 466.1 0.0 466.1 885.4 0.0 885.4 1103.7 0.0 1103.7
      Брутно придобиване/намаляване на непроизведени нефинансови активи, дебит 314.6 0.0 314.6 1196.2 0.0 1196.2 2163.5 0.0 2163.5

   Капиталови трансфери, нето 737.9 0.0 737.9 801.7 0.0 801.7 1854.4 -1.3 1853.1

      Капиталови трансфери, кредит 812.0 0.0 812.0 808.2 0.0 808.2 1854.6 0.5 1855.1
      Капиталови трансфери, дебит 74.1 0.0 74.1 6.5 0.0 6.5 0.2 1.8 2.0

Финансова сметка, нето 2121.5 -12.3 2109.2 3281.0 -290.2 2990.8 3965.0 715.9 4680.9

      Финансова сметка: активи 6551.8 -1.9 6549.9 7652.0 -0.8 7651.2 10218.1 833.1 11051.2

      Финансова сметка: пасиви 4430.3 10.4 4440.7 4371.0 289.4 4660.4 6253.1 117.3 6370.3

   Преки инвестиции, нето -2762.1 3.5 -2758.6 -987.5 -315.6 -1303.1 -1887.5 -122.1 -2009.5

      Преки инвестиции, активи 396.2 -0.9 395.3 781.8 -0.9 780.9 874.9 129.6 1004.6

Дялов капитал (без реинвестираната печалба) 104.4 0.0 104.4 114.3 7.9 122.2 106.8 11.3 118.1

Реинвестиране на печалба -37.3 0.0 -37.3 176.0 2.0 178.0 188.0 19.5 207.5

Дългови инструменти 329.1 -0.9 328.2 491.5 -10.8 480.7 580.1 98.9 679.0

      Преки инвестиции, пасиви 3158.3 -4.4 3153.8 1769.3 314.7 2084.0 2762.4 251.7 3014.1

Дялов капитал (без реинвестираната печалба) 498.3 0.0 498.3 -52.8 -219.2 -272.0 461.2 119.4 580.6

Реинвестиране на печалба 1221.1 0.0 1221.1 1850.1 623.8 2473.9 1314.3 18.4 1332.7

Дългови инструменти 1438.9 -4.4 1434.4 -28.0 -89.9 -117.9 986.9 113.9 1100.8

   Портфейлни инвестиции, нето 763.7 0.0 763.7 2309.0 0.0 2309.0 1033.3 27.3 1060.6

      Портфейлни инвестиции: активи 2370.0 0.0 2370.0 2453.2 0.0 2453.2 2184.7 0.4 2185.1

      Портфейлни инвестиции: пасиви 1606.3 0.0 1606.3 144.2 0.0 144.2 1151.4 -26.9 1124.5

   Финансови деривати, нето -45.8 0.0 -45.8 78.6 0.0 78.6 -7.8 11.7 4.0

   Други инвестиции, нето -1628.2 -15.8 -1644.0 -1725.4 25.4 -1700.0 835.3 798.9 1634.2

      Други инвестиции: активи -1962.5 -1.0 -1963.5 732.1 0.1 732.2 3174.5 691.3 3865.9

      Други инвестиции: пасиви -334.3 14.8 -319.5 2457.5 -25.3 2432.2 2339.2 -107.5 2231.7

      Резервни активи на БНБ 5793.9 0.0 5793.9 3606.3 0.0 3606.3 3991.7 0.0 3991.7

Балансиращи статии:

Салдо по текущата и капиталовата сметки 913.8 0.0 913.8 139.9 -964.9 -824.9 519.9 -304.3 215.6

Салдо по финансовата сметка 2121.5 -12.3 2109.2 3281.0 -290.2 2990.8 3965.0 715.9 4680.9

Нето грешки и пропуски 1207.7 -12.2 1195.4 3141.0 674.7 3815.7 3445.1 1020.2 4465.3


