
 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧИТАНЕТО НА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ 
 

 

Членството на България в Европейския съюз води да промени в начина на отчитане на 

външната търговия, поради това че данните за стокообмена на страната с останалите страни – 

членки на ЕС ще започнат да се отчитат по системата „ИНТРАСТАТ” (въведена със „Закон за 

статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки”, ДВ бр. 51 от 2006 г.).  

Прилагането на системата „Интрастат” води до промяна на сроковете за получаване и 

обработка на данните. Информация за износа (изпращания) и вноса (пристигания) на стоки ще се 

предоставят от „Интрастат операторите” (фирмите задължени да предоставят информация) на 

Националната агенция по приходите в срок до 20 дни след изтичането на отчетния месец. Тези 

данни ще се изпращат на Националния статистически институт за последваща обработка. Той 

следва да предоставя на ЕВРОСТАТ обобщени месечни данни (без детайли по страни и стоки) в срок 

до 42 дни след изтичането на отчетния месец. Подробните данни за изпращанията и пристиганията 

на стоки ще се предоставят на ЕВРОСТАТ в срок до 70 дни след края на отчетния месец.  

БНБ ще получава от НСИ обобщени данни (без детайли по страни и стоки) за стокооборота на 

страната с другите страни – членки на съюза в срок до 35 дни след изтичането на отчетния месец, и 

към тези данни ще бъдат добавени данните от Агенция „Митници” за търговията с трети страни. 

Поради това с публикуването на отчета на платежния баланс за отчетния месец ще бъдат 

публикувани само обобщени данни за вноса и износа на стоки. Детайлни данни за изпращанията и 

пристиганията на стоки БНБ ще получава от НСИ в срок до 60 дни след изтичането на отчетния 

месец.  

В резултат на тази промени графикът за отчитане на данните за външната търговия от БНБ ще 

бъде следния:  

• Предварителни обобщени данни (без детайли по страни и стоки) за отчетния месец ще се 

публикуват в срок до 42 дни след изтичане на отчетния месец в таблицата за платежния баланс. 

• Предварителни подробни данни (с детайли по страни и стоки) за отчетния месец ще се 

предоставят на потребителите в срок не по – рано от 73 дни след изтичане на месеца. 

• Частта „Външната търговия на България” от материала „Платежен баланс на България” ще се 

подготвя тримесечно, в срок не по – рано от 73 дни след края на тримесечието.  

• Поддържаните на интернет страницата на БНБ серии от данни за вноса и износа на страната 

ще бъдат обновявани в срок не по – рано от 73 дни след изтичане на отчетния месец. 

 

 


