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Публикуване на данните за платежния баланс, съставени съгласно шестото 

издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна 

позиция 

През последните четири години Българската народна банка, координирано със 

Статистическия комитет към ЕЦБ, работи по въвеждането на изискванията на шестото 

издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция 

(МВФ, 2008). През 2011 г. бяха направени изменения на разпоредбите на Валутния 

закон относно статистиката на външния сектор. През 2014 г. Българската народна банка 

прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната 

инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, с което националните правни 

норми бяха приведени в съответствие с европейските. Бяха въведени нови изисквания 

към данните, предоставяни от отчетните лица, които да отговарят на новите 

методологически и нормативни изисквания. В средата на 2014 г. се въведе електронно 

докладване на информацията за статистиката на платежния баланс като част от 

работата по развитието на Интегрираната статистическа информационна система на 

банката. През септември 2014 г. БНБ започна да предоставя предварителна информация 

на ЕЦБ и ЕВРОСТАТ в съответствие с новите методологически изисквания. 

От 17 април 2015 г. (в съответствие с Календара за разпространение на 

статистически данни) с данните за февруари 2015 г. БНБ ще започне регулярното 

публикуване на месечни данни за платежния баланс, съставени по шестото издание на 

Ръководство по платежен баланс, придружени, както досега, от прессъобщение и от 

публикацията „Платежен баланс на България”. От тази дата БНБ ще преустанови 

публикуването на данни, съставени по петото издание на Ръководство по платежен 

баланс, като данните по старата методология ще бъдат запазени като архив на интернет 

страницата на БНБ. Данните за платежния баланс в статистическата база данни също 

предстои да бъдат заменени с тези, съставени съгласно шестото издание на 

Ръководството. 

В тази връзка БНБ е подготвила следните материали:  

 Съставяне на статистиката на платежния баланс съгласно 

методологията на шестото издание на Ръководството по платежен 
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баланс и международната инвестиционна позиция, описващ основните 

методологически промени при съставянето на статистиката на платежния 

баланс; 

 Въвеждането на шестото издание на ръководството по платежен баланс и 

международна инвестиционна позиция и ефектите върху платежния 

баланс на България за 2014 г., в който е направено сравнение на данните за 

2014 г., съставени съгласно изискванията на двете издания на Ръководството. 

На 9 април т.г. БНБ публикува данни за платежния баланс на България за 

периода януари 2010 г. - януари 2015 г., съставени съгласно новите изисквания на 

шестото издание на Ръководството. 

Историческите серии от данни съгласно новите методологически изисквания 

БНБ ще публикува както следва: 

- до края на април т.г. – данни за периода 2007 – 2009 г.; 

- до края на май т.г. – данни за периода 1996 – 2006 г. 

По отношение на преките инвестиции с шестото издание на Ръководството по 

платежен баланс и международна инвестиционна позиция се въвежда съществено 

различен принцип при отчитането им – принципът Актив/Пасив. Предвид 

аналитичното значение на досегашното отчитане – на база на принципа на 

първоначалната посока на инвестицията, в приложението за преките инвестиции към 

публикацията Платежен баланс и в таблиците за преките инвестиции, данните ще 

продължат да бъдат представяни и в съответствие с този принцип. 

Въпросите по приложението на новата методология за отчитане на платежния 

баланс се изпращат на пресцентъра на БНБ: press_office@bnbank.org . 
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