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Състояние на банковата система  
към края на април 2019 г. 1 

През април активите на банковата система нарастват с 0.3% (287 млн. лв.) до 108.5 млрд. лв. 

Увеличават се кредитите и авансите, паричните наличности, портфейлите с ценни книжа и 

нетекущите активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба. 

Намаляват паричните салда в централни банки и другите депозити на виждане.  

В края на април балансовата позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити 

на виждане заема 17.7% от общите активи, а портфейлите с ценни книжа – 12.4%.  

Отношението на ликвидно покритие към 30 април е 265.9% (при 289.1% в края на март). 

Ликвидният буфер в края на отчетния месец възлиза на 28.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни 

потоци са 10.7 млрд. лв. 

Печалбата на банковата система за първите четири месеца на 2019 г. възлиза на 454 млн. лв., или 

с 58 млн. лв. (14.5%) повече спрямо същия период на 2018 г. Разходите за обезценка на финансови 

активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 април са 

110 млн. лв. (при 131 млн. лв. година по-рано).  

В края на първото тримесечие на 2019 г. съотношениeто на базовия собствен капитал от първи ред 

е 17.88%, на капитала от първи ред – 18.27%, а на общата капиталова адекватност – 19.17%, като 

нивата на съотношенията остават значително над регулаторните изисквания. 

Брутните кредити и аванси на банковата система през април намаляват с 0.2% и в края на месеца 

възлизат на 90.8 млрд. лв. Намаляват средствата при централни банки (с 832 млн. лв., 5.6%). 

Нарастват вземанията от кредитни институции (със 106 млн. лв., 0.7%) и брутният кредитен 

портфейл
2
 (с 583 млн. лв., 0.9%).  

В края на април размерът на брутния кредитен портфейл възлиза на 62.3 млрд. лв. Кредитите за 

нефинансови предприятия и за домакинства отбелязват растеж съответно с 1.1% и 0.5%. Кредитите 

за други финансови предприятия и за сектор държавно управление нарастват съответно с 3.0% и 

0.3%.  

Депозитите в банковата система в края на април възлизат на 91.6 млрд. лв. (при 91.5 млрд. лв. в 

края на март). Увеличават се средствата на домакинства (с 309 млн. лв., 0.6%), на нефинансови 

предприятия (със 105 млн. лв., 0.4%) и на други финансови предприятия (със 70 млн. лв., 1.9%). 

Намаляват депозитите на кредитни институции (с 335 млн. лв., 6.0%) и на сектор държавно 

управление (с 43 млн. лв., 1.5%).  

                                                

1
 На база на получени данни на индивидуална основа. 

2
 Брутен кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции). 



Собственият капитал в баланса на банковата система през април намалява с 315 млн. лв. (2.2%) 

до 13.8 млрд. лв. Намалението се дължи на динамиката при неразпределената печалба, като 

същевременно нарастват другите резерви и печалбата.  

 


