
 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Състояние на банковата система  
към края на март 2012 г. 

 

Банковата система приключва първото тримесечие на 2012 г. с подобрена ликвидна позиция, 

съхранени капиталови буфери и добри нива на доходност. В резултат от увеличението на 

привлечените средства съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите се повишава до 

25.75% (при 25.57% в края на декември 2011 г.). Банките се придържат към препоръката на БНБ за 

поддържането на по-високо ниво на ликвидност. Съотношението за обща капиталова адекватност 

остава значително над регулаторния минимум – 17.52%. Запазва се и размерът на натрупания 

капиталов излишък (2.9 млрд. лв.).  Делът на класифицираните експозиции с просрочие над 90 дни в 

брутните кредити (без тези за кредитни институции) достига 16.21%, като нивата на кредитния риск са 

адекватно провизирани и управляеми. От началото на годината са извършени разходи за обезценка 

за 245 млн. лв., или с 18% по-малко спрямо същия период на миналата година. Отчетената печалба 

към 31 март 2012 г. в размер на 176 млн. лв. е с 18 млн. лв. по-висока от тази към края на първото 

тримесечие на 2011 г. Постигнатата възвръщаемост на активите е 0.91% спрямо 0.85% година по-

рано.      

Общата сума на активите нараства с 1.4% (1.1 млрд. лв.) и достига 77.9 млрд. лв. След 

отчетеното през февруари намаление в размера на активите на банковата система през март те 

нарастват с 643 млн. лв. (0.8%). През периода януари – март е регистрирано увеличение на ценните 

книжа в портфейлите за търгуване, на разположение за продажба и определени по справедлива 

стойност. Вследствие на тази динамика пазарната позиция на дъщерните банки от ЕС намалява до 

68.4%, а делът на местните банки се повишава до 25.0%.  

В рамките на тримесечието брутните кредити и аванси нарастват с 0.7% (457 млн. лв.) с 

основния принос на вземанията от кредитни институции (395 млн. лв.). Растежът на 

корпоративните кредити (с 0.2%) е съпроводен с намаление при експозициите на дребно (с 0.5%, 

или 99 млн. лв.). Банките отчитат тримесечен спад както при жилищните ипотечни кредити (с 0.5%), 

така и при потребителските заеми (с 0.6%).  

В края на март привлечените средства в системата са в размер на 66.6 млрд. лв. За първите три 

месеца на годината е регистрирано увеличение с 1.6% (1 млрд. лв.), като само в рамките на март то е 

679 млн. лв. Депозитите от граждани и домакинства продължават устойчиво да нарастват и през 

отчетното тримесечие (с 2.8%, или 898 млн. лв.). Засилването на ролята на местните източници за 

финансиране на банковите операции е подкрепено и от растежа при институциите, различни от 

кредитни (с 0.7%, или 159 млн. лв.). Резидентната структура на ресурса се запазва спрямо края на 

2011 г., като средствата от нерезиденти са 19.2% от общия размер на привлечените средства.        

 



Спрямо декември 2011 г. балансовият капитал на банковия сектор се увеличава с 0.8% с приноса 

на дохода от текущата година и на повишените преоценъчни резерви. Емитираният капитал 

нараства с 16 млн. лв. (0.4%).  

 


