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Януари – май 2011 г. 

За януари – май 2011 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 428.5 млн. евро 

(1.1% от БВП2) при дефицит от 717.5 млн. евро (2% от БВП) за януари – май 2010 г.  

За май 2011 г. текущата сметка е положителна в размер на 209.4 млн. евро при отрицателна в размер на 105.9 

млн. евро за същия месец на миналата година. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е 

по-ниският дефицит по търговския баланс (със 140.6 млн. евро). 

За януари – май 2011 г. текущата сметка е положителна – 412.4 млн. евро (1.1% от БВП), при дефицит от 832 

млн. евро (2.3% от БВП) за януари – май 2010 г. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е 

по-ниският търговски дефицит (с 880.5 млн. евро). 

 

Търговското салдо за януари – май 2011 г. е отрицателно в размер на 318.5 млн. евро (0.8% от БВП) при 

отрицателно салдо от 1198.9 млн. евро (3.3% от БВП) за януари – май 2010 г. За май 2011 г. то е отрицателно – 

195.5 млн. евро при отрицателно салдо от 336.1 млн. евро за май 2010 г. 

Износът (FOB) за януари – май 2011 г. е за 8025.5 млн. евро при 5452.2 млн. евро за януари – май 2010 г., 

което е увеличение с 47.2% при ръст на годишна база от 24% за януари – май 2010 г. През май 2011 г. износът 

(FOB) е 1644.5 млн. евро при 1211.9 млн. евро за май 2010 г., което е повишение с 35.7% при увеличение на 

годишна база от 33.8% за май 2010 г.  

Вносът (FOB) за януари – май 2011 г. e 8343.9 млн. евро при 6651.1 млн. евро за януари – май 2010 г. На 

годишна база той нараства с 25.5% при увеличение на годишна база от 2.9% за януари – май 2010 г. През май 

                                                 
1
 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2010 г. и 2011 г. Данните за април 2011 г. са 

ревизирани. С отчета за януари – юни 2011 г. ще бъдат представени ревизии на данните за май 2011 г. 
2
 При брутен вътрешен продукт за 2011 г. – 38 892 млн. евро (оценка на БНБ) и за 2010 г. (данни на НСИ от 11.03.2011 г.) – 

36 032.9 млн. евро.  
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2011 г. вносът (FOB) e 1840 млн. евро, при 1548 млн. евро през май 2010 г., което е увеличение с 18.9% при ръст 

на годишна база от 15.1% за май 2010 г. 

Салдото по услугите за януари – май 2011 г. е положително в размер на 333 млн. евро при положително салдо 

от 126.9 млн. евро за януари – май 2010 г. За май 2011 г. салдото по статията е положително – 120.8 млн. евро при 

положително от 61.3 млн. евро за май 2010 г. 

Салдото по статията Доход за януари – май 2011 г. е отрицателно в размер на 392 млн. евро при отрицателно 

салдо от 500.2 млн. евро за януари – май 2010 г. За май т.г. салдото по статията също е отрицателно – 34.5 млн. 

евро при отрицателно от 62.5 млн. евро за май 2010 г. 

Нетните постъпления от текущи трансфери за януари – май 2011 г. възлизат на 789.8 млн. евро (2% от БВП) 

при 740.3 млн. евро (2.1% от БВП) за януари – май 2010 г. За май 2011 г. статията Текущи трансфери, нето е 

положителна в размер на 318.6 млн. евро при положителна от 231.4 млн. евро за май 2010 г. 

Капиталовата сметка3 за януари – май 2011 г. е положителна. Тя е 16.2 млн. евро при положителна от 114.5 

млн. евро за януари – май 2010 г. 

Финансовата сметка за януари – май 2011 г. е отрицателна – 1284.2 млн. евро, при отрицателна сметка от 

701.2 млн. евро за януари – май 2010 г.  

Преките инвестиции в чужбина за януари – май 2011 г. са 29.1 млн. евро, при 61.3 млн. евро за януари – май 

2010 г. Поради нетните плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на 

предприятията преките чуждестранни инвестиции в страната4,5 намаляват с 26.9 млн. евро (0.1% от БВП)  

при увеличение от 384 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2010 г. За май 2011 г. преките инвестиции в 

страната се увеличават с 33.3 млн. евро при увеличение от 5.1 млн. евро през май 2010 г.  

Портфейлните инвестиции – активи за януари – май 2011 г. се увеличават с 46.7 млн. евро, при 

увеличение от 126.8 млн. евро за януари – май 2010 г.  

Портфейлните инвестиции – пасиви за януари – май 2011 г. намаляват със 101.6 млн. евро. За януари – 

май 2010 г. те се понижават със 107.5 млн. евро.  

Други инвестиции – активи за януари – май 2011 г. нарастват със 716.5 млн. евро при намаление от 386.2 

млн. евро за януари – май 2010 г. За май 2011 г. други инвестиции – активи нарастват със 75.2 млн. евро при 

отчетен спад от 316.7 млн. евро през май 2010 г.  

Други инвестиции – пасиви за януари – май 2011 г. намаляват с 347.7 млн. евро при спад от 1160.6 млн. евро 

за януари – май 2010 г. За май 2011 г. други инвестиции – пасиви се увеличават с 61.1 млн. евро при намаление 

от 317.3 млн. евро за май 2010 г. 

За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност в размер на 152.1 млн. евро. За 

януари – май 2010 г. статията е също положителна – 351.2 млн. евро.  

Общият баланс за януари – май 2011 г. е отрицателен в размер на 703.5 млн. евро при отрицателен общ 

баланс от 1067.5 млн. евро за януари – май 2010 г.  

За януари – май 2011 г. резервните активи на БНБ6 намаляват със 703.5 млн. евро при отчетен спад от 

1067.5 млн. евро за същия период на 2010 г. През май 2011 г. те се увеличават с 219.6 млн. евро при увеличение 

от 12.3 млн. евро за май 2010 г. 

____________ 
 

                                                 
3
 Капиталовата сметка включва статиите Капиталови трансфери и Придобиване/намаление на непроизведени нефинансови 

активи. 
4 Предварителните данни за 2010 г. и 2011 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 януари – 

май 2010 г., публикувана в прессъобщението на БНБ от 15 юли 2010 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) май.10 май.11 към 31.V.2010 към 31.V.2011 към 31.V.2010 към 31.V.2011

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -53.7 211.4 -717.5 428.5 -1527.8 1080.6

А. Текуща сметка 1 -105.9 209.4 -832.0 412.4 -1823.1 888.1

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1211.9 1644.5 5452.2 8025.5 12754.8 18161.6
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1548.0 -1840.0 -6651.1 -8343.9 -16060.7 -19693.6

            Търговски баланс 2 -336.1 -195.5 -1198.9 -318.5 -3305.8 -1532.0

      Услуги: кредит 352.5 362.3 1389.5 1572.2 4875.7 5465.1

        Транспорт 3 87.4 99.8 334.6 442.8 1024.1 1227.2

        Пътувания 4 178.3 185.0 586.6 616.8 2680.4 2777.4
        Други услуги 86.9 77.5 468.4 512.6 1171.3 1460.5
      Услуги: дебит -291.2 -241.5 -1262.6 -1239.2 -3405.3 -3357.2

        Транспорт 3 -84.7 -94.5 -339.2 -449.8 -811.4 -1046.6

        Пътувания 4 -77.4 -79.8 -363.4 -376.4 -1111.7 -944.2
        Други услуги -129.1 -67.1 -560.0 -413.0 -1482.1 -1366.4

            Услуги, нето 61.3 120.8 126.9 333.0 1470.4 2108.0

            Стоки и нефакторни услуги, нето -274.8 -74.7 -1072.0 14.5 -1835.4 576.0

      Доход: кредит 58.8 59.0 261.0 253.4 717.4 627.8

        Компенсации на наетите 5 32.6 32.5 119.7 120.4 362.6 290.8
        Инвестиционен доход 26.2 26.5 141.3 133.0 354.7 337.0
      Доход: дебит -121.3 -93.5 -761.3 -645.4 -1927.8 -1911.9
        Компенсации на наетите -1.0 -1.8 -5.9 -7.9 -35.8 -13.9
        Инвестиционен доход -120.3 -91.7 -755.4 -637.5 -1891.9 -1898.0

            Доход, нето -62.5 -34.5 -500.2 -392.0 -1210.4 -1284.1

            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -337.3 -109.2 -1572.2 -377.4 -3045.8 -708.1

            Текущи трансфери, нето 231.4 318.6 740.3 789.8 1222.7 1596.2
      Текущи трансфери, кредит 272.1 357.7 976.3 1031.1 1773.9 2152.7
      Текущи трансфери, дебит -40.7 -39.1 -236.1 -241.3 -551.2 -556.4

Б. Капиталова сметка 1, 6, 7 52.2 2.0 114.5 16.2 295.3 192.5

      Капиталови трансфери, нето 36.6 1.1 99.0 13.0 281.1 170.3

            Текуща и капиталова сметка -53.7 211.4 -717.5 428.5 -1527.8 1080.6

В. Финансова сметка 1, 7 -132.1 -117.6 -701.2 -1284.2 479.0 -583.8

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 -17.4 28.7 322.7 -56.0 2055.8 1080.2
      Преки инвестиции в чужбина -22.5 -4.6 -61.3 -29.1 55.4 -147.4
      Преки инвестиции в България 9 5.1 33.3 384.0 -26.9 2000.3 1227.6

      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Портфейлни инвестиции, нето -112.5 -129.8 -234.3 -148.3 -317.7 -575.1

      Портфейлни инвестиции-активи 10 -27.9 -120.3 -126.8 -46.7 -276.5 -494.7
      Портфейлни инвестиции-пасиви -84.6 -9.5 -107.5 -101.6 -41.2 -80.4

      Финансови деривати, нето -1.7 -2.4 -15.2 -15.6 -42.7 -25.1

     Други инвестиции, нето -0.6 -14.1 -774.5 -1064.3 -1216.3 -1063.9
      Други инвестиции-активи 316.7 -75.2 386.2 -716.5 -213.0 -734.2

              Търговски кредити, нето 11 -27.6 0.0 -68.6 0.0 -113.1 -121.5
              Заеми -7.0 -11.1 -27.2 -58.9 -20.1 -151.8

              Валута и депозити 12 381.1 -54.9 515.8 -620.9 -42.1 -480.7
              Други активи -29.8 -9.2 -33.9 -36.8 -37.7 19.7

      Други инвестиции-пасиви -317.3 61.1 -1160.6 -347.7 -1003.4 -329.7

              Търговски кредити, нето 13 15.6 0.0 -62.7 0.0 42.6 -35.2

              Заеми 14 -84.8 97.8 -412.9 283.8 164.3 205.8
               Депозити на нерезиденти -369.1 -43.1 -829.9 -660.3 -1357.8 -472.3
               Други пасиви 121.0 6.4 144.9 28.8 147.5 -28.0

            Общо за групи А, Б и В -185.8 93.9 -1418.7 -855.6 -1048.8 496.8

Г. Грешки и пропуски 198.1 125.7 351.2 152.1 365.9 -516.7

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 12.3 219.6 -1067.5 -703.5 -683.0 -19.9

Д. Резерви и друго финансиране -12.3 -219.6 1067.5 703.5 683.0 19.9

      Резервни активи на БНБ 15 -12.3 -219.6 1067.5 703.5 683.0 19.9
      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. Данните за  април 2011 г. са ревизирани.
      С отчета за юни 2011 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за май 2011 г. 
2/ Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация.

      За 2011 г. предварителни данни на НСИ към 7 юли 2011 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 - 2011 г. се базират на  предварителна информация 
   от НСИ за броя на чуждестранните граждани, посетили страната и българските граждани, пътували в чужбина. 
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 2010 г. и 2011 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 четвърто тримесечие на 2010 г. и за 2011 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.


