
 

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ 
(януари – май 2016 г.)1 

 

По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари – май 2016 г., отчетени 

съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 517.3 млн. евро (1.1% от 

БВП2), като са по-ниски с 271.4 млн. евро (34.4%) спрямо януари – май 2015 г. (788.7 млн. евро, 1.8% от 

БВП)3. През май 2016 г. те нарастват с 88.5 млн. евро, при ръст от 6.4 млн. евро за май 2015 г. 

(млн.евро)
2016 г./2015 г.

I трим. април май януари-май I трим. април май януари-май януари-май
Преки инвестиции, нето -559.4 -238.9 -3.8 -802.1 -356.7 -48.1 -75.4 -480.1 322.0

Преки инвестиции в чужбина* 26.6 -42.7 2.7 -13.5 10.9 13.2 13.1 37.2 50.6
Дялов  капитал 36.3 0.9 6.9 44.1 12.1 5.5 8.1 25.7 -18.4
Реинвестиране на печалба -9.8 -1.4 -2.7 -13.9 -8.7 0.0 0.0 -8.7 5.2
Дългови инструменти 0.0 -42.2 -1.5 -43.7 7.5 7.7 5.0 20.2 63.9

Преки инвестиции в страната 586.0 196.2 6.4 788.7 367.6 61.2 88.5 517.3 -271.4
Дялов  капитал 95.2 24.4 -112.3 7.3 144.5 21.1 14.3 179.9 172.7
Реинвестиране на печалба 214.6 78.1 78.1 370.7 139.0 0.0 0.0 139.0 -231.7
Дългови инструменти 276.3 93.7 40.6 410.7 84.1 40.1 74.1 198.3 -212.3

2015 г. 2016 г.

Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на методологическите изисквания на  6-тото издание 
на "Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционнна позиция" на МВФ. 

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация. 

Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им. 

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и 

резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в 

страната) възлиза на 179.9 млн. евро за януари – май 2016 г. Той е по-висок със 172.7 млн. евро от дяловия 

капитал, привлечен през януари – май 2015 г. (7.3 млн. евро).  
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1 Предварителни данни. С отчета за юни 2016 г. ще бъдат направени ревизии на данните за май 2016 г. Данните за 2014 г. и 2015 г. 
подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. 
2 При БВП в размер на 46 346 млн. евро за 2016 г. (прогноза на БНБ) и 44 161.6 млн. евро за 2015 г. (данни на НСИ от 08.03.2016 г. 
съгласно ЕСС 2010). 
3 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в 
страната за януари – май 2015 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 17.07.2015 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, 
секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс). 



 

 

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 16.5 млн. евро, при 

15.5 млн. евро за януари – май 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат 

Русия – 2.9 млн. евро (17.6% от общия размер за януари – май 2016 г.) и Швейцария – 2.1 млн. евро 

(12.7%). 

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните 

инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия 

резултат) възлиза на 139 млн. евро за януари – май 2016 г., при 370.7 млн. евро за същия период на 2015 г. 

За януари – май 2016 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между 

дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и 

търговски кредити) е в размер на 198.3 млн. евро, при 410.7 млн. евро за януари – май 2015 г.4 

Най-големите преки инвестиции в страната за януари – май 2016 г. са от Холандия (108.3 млн. евро). 
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По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – май 2016 г. нарастват с 

37.2 млн. евро, при намаление от 13.5 млн. евро за януари – май 2015 г. През май 2016 г. те нарастват с 

13.1 млн. евро, при увеличение от 2.7 млн. евро за май 2015 г. 

                                                      
4 Данните за подстатия Дългови инструменти са на база предварителна информация за получените и предоставени кредити от 
предприятията с чуждестранно участие. Данните за 2014 г. и 2015 г. подлежат на ревизия с тримесечните и годишните отчети на 
предприятията, представени пред БНБ. 


