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ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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Април 2013 г. 

Текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 469.9 млн. евро за април 2013 г. при дефицит от 

312.6 млн. евро за април 2012 г. За януари – април 2013 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 

103.2 млн. евро (0.2% от БВП2) при дефицит от 862.9 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – април 2012 г.  

За април 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 519.2 млн. евро при дефицит от 314.2 млн. евро за 

април 2012 г. Излишъкът по текущата сметка се дължи на положителното салдо по статия Текущи трансфери 

(706.3 млн. евро). За януари – април 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 162 млн. евро (0.4% от БВП) 

при дефицит от 875.8 млн. евро (2.2% от БВП) за януари – април 2012 г.  

 

 

Търговското салдо за април 2013 г. е отрицателно в размер на 153.4 млн. евро при дефицит от 479.5 млн. евро за 

април 2012 г. За януари – април 2013 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 649.9 млн. евро (1.6% от БВП) 

при дефицит от 1421.1 млн. евро (3.6% от БВП) за същия период на 2012 г. 

Износът (FOB) е 1970 млн. евро за април 2013 г., като нараства с 349.6 млн. евро (21.6%) в сравнение с този за 

април 2012 г. (1620.3 млн. евро). За януари – април 2013 г. износът (FOB) е 7186.3 млн. евро, като нараства с 946.2 

млн. евро (15.2%) в сравнение с този за същия период на 2012 г. (6240.1 млн. евро). Износът за януари – април 2012 г. 

намалява на годишна база с 2%. 

                                                 
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 периода януари – март 2013 г. са 
ревизирани. С отчета за май 2013 г. ще бъдат представени ревизии на данните за април 2013 г. 
2 При БВП в размер на 41 319 млн. евро за 2013 г. (оценка на БНБ) и 39 667.1 млн. евро за 2012 г. (данни на НСИ от 6.03.2013 г.). 
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Вносът (FOB) за април 2013 г. е 2123.4 млн. евро, като нараства с 23.5 млн. евро (1.1%) спрямо април 2012 г. 

(2099.9 млн. евро). За януари – април 2013 г. вносът (FOB) е 7836.2 млн. евро, като нараства със 175 млн. евро (2.3%) 

спрямо същия период на 2012 г. (7661.2 млн. евро). Ръстът на вноса за януари – април 2012 г. на годишна база е 

10.8%.  

Салдото по услугите е положително в размер на 14.1 млн. евро при положително салдо от 34.7 млн. евро за април 

2012 г. За януари – април 2013 г. салдото е положително в размер на 138.1 млн. евро (0.3% от БВП) при положително 

салдо от 125.2 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – април 2012 г. 

Салдото по статия Доход за април 2013 г. е отрицателно в размер на 47.8 млн. евро при отрицателно салдо от 

43.6 млн. евро за същия месец на 2012 г. За януари – април 2013 г. салдото е отрицателно в размер на 321.3 млн. евро 

(0.8% от БВП) при отрицателно салдо от 355.8 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2012 г.3 

Нетните текущи трансфери за април 2013 г. са положителни и възлизат на 706.3 млн. евро при положителни в 

размер на 174.1 млн. евро за април 2012 г. За януари – април 2013 г. нетните текущи трансфери са положителни – 

995.1 млн. евро (2.4% от БВП), при положителни в размер на 775.9 млн. евро (2% от БВП) за същия период на 2012 г. 

Финансовата сметка за април 2013 г. е положителна – 105.6 млн. евро, при положителна сметка от 386.3  млн. 

евро за април 2012 г. За януари – април 2013 г. финансовата сметка е отрицателна – 858.7 млн. евро (2.1% от БВП), 

при положителна сметка от 415.2 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2012 г. 

Преките инвестиции в чужбина нарастват с 4.4 млн. евро при увеличение от 8.8 млн. евро за април 2012 г. За 

януари – април 2013 г. те са 13.2 млн. евро при 41 млн. евро за същия период на 2012 г.  

Преките чуждестранни инвестиции в страната4,5 за април 2013 г. са в размер на 43.1 млн. евро при 396.2 млн. 

евро за април 2012 г. За януари – април 2013 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са 408.5 млн. евро 

(1% от БВП) при 1069 млн. евро (2.7% от БВП) за същия период на 2012 г. 

Портфейлните инвестиции – активи за април 2013 г. се повишават с 23.6 млн. евро при намаление от 

230.7 млн. евро за април 2012 г. За януари – април 2013 г. те нарастват с 279.2 млн. евро при увеличение от 70.6 млн. 

евро за същия период на 2012 г. 

Портфейлните инвестиции – пасиви за април 2013 г. се повишават с 4.1 млн. евро при намаление от 41.2 млн. 

евро за същия месец на 2012 г. За януари – април 2013 г. те намаляват с 316.9 млн. евро при намаление от 110.3 млн. 

евро за същия период на 2012 г. 

Други инвестиции – активи намаляват с 391.1 млн. евро при увеличение от 64.3 млн. евро за април 2012 г. За 

януари – април 2013 г. те нарастват с 362.4 млн. евро при увеличение от 420.2 млн. евро за същия период на 2012 г. 

Други инвестиции – пасиви за април 2013 г. намаляват с 269.5 млн. евро при понижение от 124.4 млн. евро за 

април 2012 г. За януари – април 2013 г. те се понижават с 251.4 млн. евро при намаление от 3.7 млн. евро за същия 

период на 2012 г.3 

За отчетния месец статията Грешки и пропуски е отрицателна в размер на 45.1 млн. евро при положителна 

стойност от 108.8 млн. евро за април 2012 г. По предварителни данни за януари – април 2013 г. статията е 

положителна в размер на 241 млн. евро при положителна стойност от 454.5 млн. евро за същия период на 2012 г.  

Общият баланс е положителен в размер на 530.3 млн. евро при положителен общ баланс от 182.4 млн. евро за 

април 2012 г. За януари – април 2013 г. той е отрицателен и възлиза на 514.5 млн. евро при положителен общ баланс 

от 6.8 евро за същия период на 2012 г. 

Резервните активи на БНБ6 се повишават с 530.3 млн. евро при увеличение от 182.4 млн. евро за април 2012 г. За 

януари – април 2013 г. те намаляват с 514.5 млн. евро при увеличение от 6.8 млн. евро за същия период на 2012 г. 

                                                 
3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията. 
4 Предварителните данни за 2012 г. и 2013 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 април 2012 г., 
публикувана в прессъобщението на БНБ от 15 юни 2012 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) апр.12 апр.13 към 30.IV.2012 към 30.IV.2013 към 30.IV.2012 към 30.IV.2013

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -312.6 469.9 -862.9 103.2 -90.5 974.7

А. Текуща сметка 1 -314.2 519.2 -875.8 162.0 -580.4 509.6

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1620.3 1970.0 6240.1 7186.3 20136.8 21739.2
      Стоки: дебит (f.o.b.) -2099.9 -2123.4 -7661.2 -7836.2 -23169.7 -24590.2

            Търговски баланс 2 -479.5 -153.4 -1421.1 -649.9 -3032.9 -2850.9

      Услуги: кредит 298.1 286.9 1136.8 1157.3 5364.6 5680.3
        Транспорт 3 68.3 71.1 264.1 264.7 1100.1 1098.5
        Пътувания 4 117.4 116.9 414.9 433.4 2835.5 2935.1
        Други услуги 112.4 98.9 457.9 459.3 1429.0 1646.8
      Услуги: дебит -263.4 -272.8 -1011.7 -1019.2 -3114.3 -3270.1
        Транспорт 3 -71.5 -71.1 -271.0 -292.8 -836.9 -886.3
        Пътувания 4 -85.7 -88.8 -284.1 -312.6 -946.2 -1044.3
        Други услуги -106.1 -112.8 -456.5 -413.8 -1331.2 -1339.5

            Услуги, нето 34.7 14.1 125.2 138.1 2250.3 2410.2

            Стоки и нефакторни услуги, нето -444.8 -139.3 -1295.9 -511.8 -782.6 -440.7

      Доход: кредит 57.1 68.0 213.2 228.9 627.5 746.3
        Компенсации на наетите 5 30.3 37.7 85.6 101.8 289.6 343.9
        Инвестиционен доход 26.8 30.3 127.6 127.1 337.9 402.5
      Доход: дебит -100.6 -115.8 -569.0 -550.2 -2432.4 -2053.9
        Компенсации на наетите -1.1 -2.8 -5.3 -5.9 -13.1 -16.7
        Инвестиционен доход -99.5 -113.0 -563.7 -544.3 -2419.3 -2037.2

            Доход, нето -43.6 -47.8 -355.8 -321.3 -1804.8 -1307.5

            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -488.3 -187.1 -1651.7 -833.1 -2587.5 -1748.2

            Текущи трансфери, нето 174.1 706.3 775.9 995.1 2007.1 2257.9
      Текущи трансфери, кредит 218.5 764.3 1043.1 1300.7 2627.6 2961.3
      Текущи трансфери, дебит -44.3 -58.0 -267.3 -305.5 -620.6 -703.4

Б. Капиталова сметка 1, 6, 7 1.6 -49.3 13.0 -58.8 489.9 465.0

      Капиталови трансфери, нето 0.0 0.0 16.2 -3.8 466.2 494.0

            Текуща и капиталова сметка -312.6 469.9 -862.9 103.2 -90.5 974.7

В. Финансова сметка 1, 7 386.3 105.6 415.2 -858.7 449.6 957.4

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 387.5 38.7 1028.0 395.2 2257.4 668.8
      Преки инвестиции в чужбина -8.8 -4.4 -41.0 -13.2 -111.1 -148.9
      Преки инвестиции в България 9 396.2 43.1 1069.0 408.5 2368.5 817.7
      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Портфейлни инвестиции, нето 189.5 -19.5 -181.0 -596.1 -530.0 -1345.7
      Портфейлни инвестиции-активи 10 230.7 -23.6 -70.6 -279.2 -201.8 -1702.3
      Портфейлни инвестиции-пасиви -41.2 4.1 -110.3 -316.9 -328.2 356.6

      Финансови деривати, нето -1.9 -35.2 -8.0 -44.1 -60.0 -69.4

     Други инвестиции, нето -188.7 121.7 -423.9 -613.8 -1217.8 1703.8
      Други инвестиции-активи -64.3 391.1 -420.2 -362.4 -584.7 1150.5
              Търговски кредити, нето 11 0.0 0.0 -174.9 0.0 -179.7 0.0
              Заеми 11.3 -186.9 -48.4 -335.6 -110.4 -500.6
              Валута и депозити 12 -71.9 611.0 -182.4 58.2 -250.7 1803.1
              Други активи -3.7 -32.9 -14.5 -85.0 -43.9 -151.9

      Други инвестиции-пасиви -124.4 -269.5 -3.7 -251.4 -633.1 553.3
              Търговски кредити, нето 13 0.0 0.0 -14.3 0.0 91.9 0.0
              Заеми 14 -20.5 -48.1 151.7 297.5 -95.6 927.5
               Депозити на нерезиденти -122.7 -225.9 -168.3 -570.4 -669.0 -404.8
               Други пасиви 18.8 4.5 27.1 21.5 39.6 30.6

            Общо за групи А, Б и В 73.7 575.4 -447.7 -755.5 359.1 1932.1

Г. Грешки и пропуски 108.8 -45.1 454.5 241.0 729.5 -292.5

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 182.4 530.3 6.8 -514.5 1088.6 1639.6

Д. Резерви и друго финансиране -182.4 -530.3 -6.8 514.5 -1088.6 -1639.6
      Резервни активи на БНБ 15 -182.4 -530.3 -6.8 514.5 -1088.6 -1639.6
      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-тото 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 първо тримесечие на 2013 г. са ревизирани. С отчета за 
    май 2013 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за април 2013 г. 

   2/   За 2013 г. - предварителни данни на НСИ към 5 юни 2013 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 - 2013 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/наманение 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 2012 г. и 2013 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 2012 г. и 2013 г. подлежат на ревизии.
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.


