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През ноември банковата система запазва своята финансова устойчивост с подобрена ликвидна 

позиция, добра доходност и увеличени привлечени средства и балансови активи. Съотношението на 

ликвидните активи към сумата на пасивите достига 22.71% (при 21.7% в края на октомври). Всички 

банки се придържат към препоръчаното от БНБ ниво за покритие с ликвидни активи на привлечения 

ресурс от граждани и от институции, различни от кредитни. И през ноември е налице забавяне на 

темпа на нарастване на класифицираните активи. Извършените разходи за обезценка се покриват 

изцяло от доходите от основна дейност. Същевременно печалбата на банковия сектор се повишава с 

67 млн. лв. до 584 млн. лв. 

Общата сума на активите на системата нараства с 1.3% до 72.6 млрд. лв. вследствие на 

увеличението на привлечените средства и капитала. През месеца е регистриран растеж на 

паричните средства и на ценните книжа в портфейлите за търгуване, на разположение за 

продажба и държани до падеж, както и на кредитите и вземанията. Не настъпва промяна по 

отношение на резидентната структура на портфейлите с дългови инструменти. Над ¾ от от тях са на 

местни емитенти – основно български ДЦК. 

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) нарастват с 0.4% (203 млн. лв.). През 

месеца корпоративните заеми се увеличават с 0.4% (116 млн. лв.), а експозициите на дребно – с 0.3% 

(53 млн. лв.). При жилищните ипотечни кредити е налице растеж от 0.7% за разлика от 

потребителския сегмент, при който отново е отчетено намаление от 0.1%. През разглеждания период 

петте най-големи институции са по-активни в ипотечното кредитиране, докато малките и средните 

банки – в корпоративното. 

Привлечените средства нарастват с 1.6% (954 млн. лв.) до 62 млрд. лв. Съществен принос има 

ресурсът от институции, различни от кредитни, който през месеца е увеличен с 2.1%. Депозитите 

от граждани и домакинства бележат растеж от 1.5% (403 млн. лв.) и достигат 44.1% от общата сума 

на привлечените средства в системата (40.3% към 30.11.2009 г.). Вследствие на трайната тенденция 

към нарастване на депозитите от населението делът на ресурса от резиденти в структурата на 

привлечените средства се повишава със 7 процентни пункта до 76.5% за 12-месечен период.    

Балансовият капитал се увеличава с 0.8% и в края на ноември достига 9.8 млрд. лв. През месеца 

нараства доходът от текущата година, допълнен от растежа на емитирания капитал (9.6 млн. 

лв.). 

 

 
 
 


