
 

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Състояние на банковата система  
към края на февруари 2015 г.1 

 

През втория месец на 2015 г. продължи засилването на ликвидната позиция на банковата система 

и нарастването на балансовия капитал и на депозитната база. През февруари ликвидните активи 

нарастват и коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се повишава до 

32.85%. Натрупаната обезценка на кредитите и вземанията към края на месеца е 110 млн. лв. и е 

сходна с отчетената година по-рано. Печалбата на банковата система е 196 млн. лв., като спрямо 

края на февруари 2014 г. се повишава с 47 млн. лв. 

Общата сума на активите се увеличава през февруари с 307 млн. лв. (0.4%). През месеца в 

резултат на трансформация на активи се увеличават паричните наличности, салдата в централни 

банки и другите влогове на виждане (общо с 4 млрд. лв., 33.9%), а делът на позицията в 

балансовото число достига 18.4%. В края на февруари 2015 г. балансовата позиция кредити и 

вземания възлиза на 57.7 млрд. лв. Спрямо януари инвестициите в ценни книжа са с 363 млн. лв. 

(3.3%) повече, а делът им в общата сума на активите се повишава до 13.0%. Увеличават се 

българските ДЦК и дълговите инструменти на чуждестранни емитенти. 

В кредитния портфейл и през февруари намаляват кредитите на предприятия (със 113 млн. лв., 

0.3%) и експозициите на дребно (с 39 млн. лв., 0.2%). Вземанията от некредитни институции и от 

централни правителства слабо нарастват.  

Финансовите пасиви, оценени по амортизирана стойност, са увеличени със 123 млн. лв. (0.2%). 

Нарастването на привлечените средства през месеца се дължи на растежа на депозитите на 

граждани и домакинства (с 331 млн. лв., 0.8%). Привлеченият ресурс от институции, различни от 

кредитни, намалява със 160 млн. лв. (0.7%), а този от кредитни институции – с 12 млн. лв. (0.2%). 

Делът на привлечения ресурс от резидентни източници относително се запазва.  

В края на февруари балансовият капитал на системата е 11.1 млрд. лв. През месеца той се 

увеличава с 89 млн. лв. (0.8%) основно в резултат от повишената печалба.  

                                                 
1 Считано от 1 януари 2015 г., БНБ публикува данните за баланса и отчета за доходите в съответствие с отчетните образци, 

въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. 


