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СЪОБЩЕНИЕ  
ЗА ОБХВАТА И КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ ЗА ВНОСА И ИЗНОСА ЗА ПЕРИОДА  

ЯНУАРИ – МАРТ 2007 г. 
 

Изготвянето на данните за търговския баланс и текущата сметка на платежния баланс за 

периода януари – март 2007 г.  бе повлияно от промените в начина на отчитане на външната търговия в 

условията на членството на България в Европейския съюз (ЕС) 1. До края на 2006 г. всички фирми 

извършващи внос или износ на стоки бяха задължени да декларират тази дейност чрез митнически 

декларации. След 1 януари 2007 г. фирмите извършващи стокообмен със страните – членки на ЕС се 

отчитат по системата „ИНТРАСТАТ” (въведена със „Закон за статистика на вътрешнообщностната 

търговия със стоки”, ДВ бр. 51 от 2006 г.). Съгласно Закона, фирмите които имат оборот над 

определения от Националният статистически институт (НСИ) праг за деклариране, подават Интрастат 

декларации пред Националната агенция по приходите. Агенцията следва да извършва контрол на 

обхвата на задължените лица, да следи за изпълнение на задълженията им по системата „Интрастат”, 

както и да контролира достоверността на предоставяните данни.  

Вносът и износът с трети страни (не-членки на ЕС), както и движението на стоки в ЕС, 

осъществявано под митнически контрол продължава да се отчита чрез митнически декларации, като 

Агенция „Митници” предоставя данните за обработка на НСИ.  

Институтът обединява тези данни с информацията по системата „Интрастат”, обработва ги и 

след извършване на допълнителни оценки предоставя данните на потребителите, в т. ч. и на 

Българската народна банка.  

От началото на 2007 г. се наблюдават следните проблеми с обхвата и качеството на данните от 

системата Интрастат, които оказват силно влияние върху данните за вноса и износа: 

• При изпращанията на стоки (износ) за периода януари – март 2007 г. са получени 

декларации от 90.4% от фирмите задължени ежемесечно да подават Интрастат декларации.  

• При пристиганията на стоки (внос) за същия период са получени декларации от 88.7% от 

фирмите задължени ежемесечно да подават Интрастат декларации.  

• При изпращанията на стоки (износ) за периода януари – март 2007 г., 42.7% от 

получените декларации не съдържат информация за изпращания (износ) на стоки. При получаванията 

(внос) 41.3 % от всички подадени декларации не съдържат данни 2.  

• Висок е броят на фирмите подали за март т. г. декларации без да посочат данни в тях – 

69.6% от получените декларации за изпращания на стоки (износ), и 61.9% при получаванията на стоки.  

                                                      
1 Виж съобщението на БНБ от 16 януари 2007 г. за „Изменения в отчитането на външната търговия на България”. 
2 Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона, в рамките на текущата отчетна година Интрастат операторите могат да изпращат данни за 
корекция на всички подадени месечни декларации, а освен това до 30 април 2008 г. те имат право да изпращат декларации, с 
които да коригират данните за предходната година.  
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Поради тези проблеми е необходимо, предварителните данни за вноса и износа за периода 

януари – март 2007 г. да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно.  

Данните за отчетния период ще бъдат ревизирани с получаването на подробните данни за март 

2007 г. Националният статистически институт ще предостави тези данни на БНБ на 30 май 2007 г. и те 

ще бъдат включени в таблицата на платежния баланс за април 2007 г. Той ще бъде публикуван на 15 

юни 2007 г.  


