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ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ                                                                   

ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА  

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 

 

През периода януари - февруари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 

20.9% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 2 240.9 млн. лева (табл. 

1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените 

американски щати, бившата югославска република Македония, Сърбия и Руската федерация, които 

формират 56.7% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението).  

През февруари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 24.8% спрямо 

същия месец на предходната година и е в размер на 1 142.9 млн. лева. 

 

 

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем
1
 на износа на 

България за трети страни през периода 2017 - 2018 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 
                                % 

 

 

 

През периода януари - февруари 2018 г. при износа на България за трети страни, 

разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение 

със същия период на 2017 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ 

(19.9%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“
2
 (15.2%) (табл. 4 от 

приложението). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни 

продукти“ (68.9%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (52.8%). 

                                                 
1
 Изменение в стойностния обем по текущи цени. 

2
 Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д; артикули от каучук; артикули от корк и 

дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. 

облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; 

други артикули от метал. 
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Вносът на България от трети страни през периода януари - февруари 2018 г. се увеличава 

с 9.3% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 3 483.4 млн. лева (по 

цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 

Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия (табл. 3 от приложението). 

През февруари 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 2.9% спрямо 

същия месец на предходната година и е в размер на 1 654.2 млн. лeвa. 

 

 

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем
1
 на вноса на 

България от трети страни през периода 2017 - 2018 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 
                  

                % 

 

 

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска 

класификация, през периода януари - февруари 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-

голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и 

растителен произход“ (61.0%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (40.8%) (табл. 4 от 

приложението). Спад се наблюдава само в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ 

(17.1%). 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода 

януари - февруари 2018 г. е отрицателно и е в размер на 1 242.5 млн. лева (табл. 1 от приложението). 

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) 

салдото също е отрицателно и е на стойност 984.7 млн. лева. 

През февруари 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е 

отрицателно и е на стойност 511.3 млн. лева. 

 

 

                                                 
1
 Изменение в стойностния обем по текущи цени.

 



 

 3 

 

 

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо 

 

През периода януари - февруари 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност   

8 020.5 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 2.9% 

(табл. 1 и 2 от приложението). 

През февруари 2018 г. общият износ възлиза на 3 828.2 млн. лв. и намалява с 5.3% спрямо 

същия месец на предходната година. 

 

 

 

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем
1
 на 

износа на България през периода 2017 - 2018 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 
      % 

 
 

 

През периода януари - февруари 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност       

9 620.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 11.1% повече спрямо същия период на 2017 година (табл. 1 и 2 

от приложението).  

През февруари 2018 г. общият внос се увеличава с 3.1% спрямо същия месец на 

предходната година и възлиза на 4 565.4 млн. лева. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 
Изменение в стойностния обем по текущи цени. 
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Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем
1
 на 

вноса на България през периода 2017 - 2018 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 
                                % 

 

 

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода 

януари - февруари 2018 г. и е на стойност 1 600.4 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). По цени 

FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото 

през периода януари - февруари 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 992.1 млн. лева.  

През февруари 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е 

отрицателно и е на стойност 737.2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в 

размер на 471.2 млн. лева. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Изменение в стойностния обем по текущи цени. 
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Приложение 
 

 

             

Таблица 1 

Износ, внос и търговско салдо на България през периода януари - февруари 2017
1
 и 2018

1
 г. по месеци 

              

(Млн. левове) 

Месеци/Периоди 

Износ - FOB Внос - CIF Внос - FOB2 Търговско салдо - FOB/CIF Търговско салдо - FOB/FOB2 

общо ЕС 

трети 

страни общо ЕС 

трети 

страни общо ЕС 

трети 

страни общо ЕС 

трети 

страни общо ЕС 

трети 

страни 

I.2017 3750.5 2438.4 1312.1 4229.9 2652.1 1577.8 3944.3 2480.5 1463.8 -479.4 -213.7 -265.7 -193.8 -42.1 -151.7 

II.2017 4043.8 2523.6 1520.2 4428.9 2820.8 1608.1 4135.5 2647.2 1488.3 -385.1 -297.2 -87.9 -91.7 -123.6 31.9 

I - II.2017 7794.3 4962.0 2832.3 8658.8 5472.9 3185.9 8079.8 5127.7 2952.1 -864.5 -510.9 -353.6 -285.5 -165.7 -119.8 

                                

I.2018 4192.3 3094.3 1098.0 5055.5 3226.3 1829.2 4713.2 3021.3 1691.9 -863.2 -132.0 -731.2 -520.9 73.0 -593.9 

II.2018 3828.2 2685.3 1142.9 4565.4 2911.2 1654.2 4299.4 2765.7 1533.7 -737.2 -225.9 -511.3 -471.2 -80.4 -390.8 

I - II.2018 8020.5 5779.6 2240.9 9620.9 6137.5 3483.4 9012.6 5787.0 3225.6 -1600.4 -357.9 -1242.5 -992.1 -7.4 -984.7 

                1 Предварителни данни към 12.04.2018 година. 

            2 По данни на БНБ за транспортните разходи. 

             

 

 

        

Таблица 2 

Изменение в стойностния обем  на износа и вноса на България през периода януари - 

февруари 2018
1
 г. спрямо същия период на предходната година   

        

(Проценти) 

Месеци/Периоди 

Износ - FOB Внос - CIF Внос - FOB 

общо ЕС 

трети 

страни общо ЕС 

трети 

страни общо ЕС 

трети 

страни 

I 11.8 26.9 -16.3 19.5 21.7 15.9 19.5 21.8 15.6 

II -5.3 6.4 -24.8 3.1 3.2 2.9 4.0 4.5 3.1 

I - II 2.9 16.5 -20.9 11.1 12.1 9.3 11.5 12.9 9.3 

          1 Предварителни данни към 12.04.2018 година. 
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Таблица 3 

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори
1
 от                           

трети страни през периода януари - февруари 2017
2
 и 2018

2
 година 

         

Страни  

Износ - FOB Внос - CIF 

Търговско салдо - 

FOB/CIF 

2017 2018 изменение 

спрямо 

същия 

период на 

предходната 

година - % 

2017 2018 изменение 

спрямо 

същия 

период на 

предходната 

година - % 

2017 2018 

млн. левове млн. левове млн. левове 

Трети страни - общо  2832.3 2240.9 -20.9 3185.9 3483.4 9.3 -353.6 -1242.5 

  в това число:                 

Албания 14.7 27.0 83.7 5.9 3.8 -35.6 8.8 23.2 

Бивша югославска република 

Македония 118.3 134.1 13.4 85.6 97.3 13.7 32.7 36.8 

Босна и Херцеговина 21.1 19.9 -5.7 10.8 5.9 -45.4 10.3 14.0 

Бразилия 3.4 5.6 64.7 6.3 14.7 133.3 -2.9 -9.1 

Виетнам 5.1 6.9 35.3 13.4 19.3 44.0 -8.3 -12.4 

Гибралтар 27.0 23.9 -11.5 0.0 0.0 - 27.0 23.9 

Грузия 43.7 38.8 -11.2 86.8 182.5 110.3 -43.1 -143.7 

Египет 278.8 23.5 -91.6 141.8 83.8 -40.9 137.0 -60.3 

Израел 23.1 21.0 -9.1 13.6 14.8 8.8 9.5 6.2 

Индия 68.7 22.4 -67.4 42.0 63.6 51.4 26.7 -41.2 

Индонезия 8.2 8.5 3.7 15.2 18.1 19.1 -7.0 -9.6 

Ислямска република Иран 29.6 14.0 -52.7 63.0 12.1 -80.8 -33.4 1.9 

Казахстан 3.3 9.8 197.0 7.5 3.2 -57.3 -4.2 6.6 

Канада 10.5 13.7 30.5 11.7 24.4 108.5 -1.2 -10.7 

Китай 216.9 221.8 2.3 347.7 453.7 30.5 -130.8 -231.9 

Либия 22.7 9.3 -59.0 2.6 4.0 53.8 20.1 5.3 

Мароко 26.8 18.9 -29.5 25.6 30.7 19.9 1.2 -11.8 

Намибия 25.8 53.9 108.9 0.0 0.0 - 25.8 53.9 

Норвегия 2.2 12.5 468.2 9.7 5.6 -42.3 -7.5 6.9 

Обединени арабски емирства 77.4 32.2 -58.4 9.5 9.3 -2.1 67.9 22.9 

Перу 0.9 5.6 522.2 8.2 2.8 -65.9 -7.3 2.8 

Република Корея 8.1 12.5 54.3 34.1 48.1 41.1 -26.0 -35.6 

Република Южна Африка 23.8 16.5 -30.7 7.2 13.5 87.5 16.6 3.0 

Руска федерация 105.5 121.2 14.9 939.9 847.7 -9.8 -834.4 -726.5 

Съединени американски щати 77.0 140.8 82.9 65.8 120.5 83.1 11.2 20.3 

Сингапур 80.1 71.7 -10.5 14.4 16.9 17.4 65.7 54.8 

Сирийска арабска република 17.1 2.4 -86.0 0.0 0.3 x 17.1 2.1 

Сърбия 123.8 124.6 0.6 156.3 189.5 21.2 -32.5 -64.9 

Тайван 4.3 8.8 104.7 37.2 32.3 -13.2 -32.9 -23.5 

Турция 744.2 528.6 -29.0 554.6 576.4 3.9 189.6 -47.8 

Украйна 10.8 45.9 325.0 126.4 161.8 28.0 -115.6 -115.9 

Швейцария 16.9 48.0 184.0 57.7 62.1 7.6 -40.8 -14.1 

Япония 10.7 12.1 13.1 26.8 36.2 35.1 -16.1 -24.1 

 

    

 

    

   1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.  

    2 Предварителни данни към 12.04.2018 година. 

      „x“ - поради естеството на данните не може да има случай. 

     „-“ - липсва случай. 
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Таблица  4 

Износ, внос и търговско салдо на България с трети страни по сектори на Стандартната 

външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - февруари 2017
1
 и 2018

1 
година 

         

Сектори на SITC 

Износ - FOB Внос - CIF 

Търговско салдо - 

FOB/CIF 

2017 2018 

изменение 

спрямо 

същия 

период на 

предходната 

година - % 

2017 2018 

изменение 

спрямо 

същия 

период на 

предходната 

година - % 

2017 2018 

млн. левове млн. левове млн. левове 

Трети страни - общо  2832.3 2240.9 -20.9 3185.9 3483.4 9.3 -353.6 -1242.5 

Храни и живи животни 261.4 161.2 -38.3 131.4 146.5 11.5 130.0 14.7 

Безалкохолни и алкохолни напитки и 

тютюн 86.3 40.7 -52.8 14.1 18.5 31.2 72.2 22.2 

Необработени (сурови) материали, 

негодни за консумация (изкл. горивата) 178.9 182.4 2.0 335.2 398.6 18.9 -156.3 -216.2 

Минерални горива, масла и подобни 

продукти 768.7 239.4 -68.9 1117.3 926.2 -17.1 -348.6 -686.8 

Мазнини, масла и восъци от животински и 

растителен произход 34.5 26.1 -24.3 10.5 16.9 61.0 24.0 9.2 

Химични вещества и продукти 271.3 300.0 10.6 278.0 314.3 13.1 -6.7 -14.3 

Артикули, класифицирани главно според 

вида на материала 515.5 594.1 15.2 595.3 732.8 23.1 -79.8 -138.7 

Машини, оборудване и превозни средства 378.6 454.0 19.9 478.3 673.3 40.8 -99.7 -219.3 

Разнообразни готови продукти, н.д. 332.4 238.3 -28.3 220.5 250.2 13.5 111.9 -11.9 

Стоки и сделки, н.д. 4.7 4.7 0.0 5.3 6.1 15.1 -0.6 -1.4 

         1 Предварителни данни към 12.04.2018  година. 
        


