
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ* 

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

 

През първото тримесечие на 2015 г. банковата система отчита растеж на активите и допълнително 

засилена ликвидност. През периода ликвидните активи нарастват с 2.5 млрд. лв. до 24.7 млрд. лв., а 

коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се повишава с три процентни 

пункта до 33.17%. Към 31 март печалбата на банковия сектор е 285 млн. лв., или с 61 млн. лв. повече 

от отчетената за първите три месеца на миналата година. Подобрената доходност на годишна база  

отразява както промяната в ценовите стратегии на банките, така и понижените разходи за обезценка. 

Натрупаната обезценка на кредитите и вземанията в отчета за приходите и разходите към 31 март 

2015 г. е 173 млн. лв. (при 192 млн. лв. за първите три месеца на предходната година). Кредитният 

риск, отразен в Образец 18 „Информация за обслужвани и необслужвани експозиции“, се отнася за 

дълговите инструменти, включващи кредити и аванси и дългови ценни книжа2. Отчетеният брутен 

размер на необслужваните експозиции в банковия сектор възлиза на 10.7 млрд. лв. 

Общите активи на банковата система в края на отчетното тримесечие са 86.1 млрд. лв., от които 

54.4% са формирани от петте най-големи банки. Спрямо края на декември 2014 г. балансовото число 

на банковия сектор се увеличава с 1 млрд. лв. (1.2%), движено от растежа на финансовите пасиви, 

оценени по амортизирана стойност, и на собствения капитал. В структурата на балансите на 

кредитните институции не настъпват съществени промени. В края на март 2015 г. позицията пари и 

парични салда в централни банки и други влогове на виждане3 е 13.5 млрд. лв., или 15.7% от 

общата сума на активите на системата. През периода инвестициите в ценни книжа са увеличени с 

2 млрд. лв. (18.7%) главно поради придобиване от банките на български ДЦК. В резултат дълговите 

ценни книжа достигат 12.7 млрд. лв., от които 9.0 млрд. лв. са емитирани от местни източници 

(резиденти). В портфейла преобладават инструменти, отчитани в позиция държавно управление – 

10.1 млрд. лв. Делът на дълговите и на капиталовите инструменти в общата сума на активите на 

банковата система се повишава до 15.1% (при 12.9% към края на 2014 г.).  

                                                 

* На база на получени данни на индивидуална основа. 
1 Считано от 1 януари 2015 г., БНБ започна да публикува данните за баланса и отчета за доходите в съответствие с 

отчетните образци, въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. С въвеждането на новата европейска регулаторна 
рамка беше отменена отчетна Форма 40 на управление „Банков надзор“ (ценни книжа; кредити и аванси; привлечени средства; 
информация за качеството на кредитите и обезценката), като последните публикувани данни по тази форма са към края на 
2014 г. Данните към края на март 2015 г. са получени с Образец 18 „Информация за обслужвани и необслужвани експозиции“ 
от Общата рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP), както и с новата отчетна макропруденциална форма на БНБ „МПФ 1. 
Дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити“. Поради хармонизацията на понятията и дефинициите не следва да се 
търси съвпадение между начина и обхвата на отчитане на тези позиции в старата и в новата отчетност (съответно до края на 
2014 г. и от януари 2015 г.).  

2 Поради различията в дефинициите и обхвата в новия Образец 18 „Информация за обслужвани и необслужвани 
експозиции“ не следва да бъде търсена съпоставимост с нивото на брутните и на нетните кредити с просрочие над 90 дни, 
публикувани от БНБ до края на 2014 г. 

3 В резултат от промените в отчетните образци балансовата позиция парични средства има различен обхват в баланса, 
отчитан до края на 2014 г., и в настоящия баланс (вж. приложения агрегиран баланс на банковата система). Пряко сравнение с 
предишната позиция кредити и вземания (включително финансов лизинг) не следва да се прави поради настъпилите 
промени в обхвата на надзорната финансова информация. 



В края на първото тримесечие брутните кредити и аванси възлизат на 62.3 млрд. лв., от които 

93% са експозиции в левове и в евро. Брутните кредити на нефинансови предприятия са 33.9 млрд. 

лв. Брутният размер на заемите за домакинства е 18.2 млрд. лв., като 8.9 млрд. лв. са жилищни 

ипотечни и 8.8 млрд. лв. – потребителски кредити. Вземанията от кредитни институции са 

7.8 млрд. лв., а тези от други финансови предприятия – 1.7 млрд. лв. 

Общият размер на депозитите4 в края на март възлиза на 73.1 млрд. лв., от които 91.3% са в 

левове и в евро. Резидентната структура на депозитите показва, че 86.4% от тях са привлечени от 

местни източници. Депозитите от домакинства достигат 42.2 млрд. лв., или 57.8% от депозитната 

база в банковата система. Вторият по значимост източник на финансиране на банковата дейност са 

депозитите на нефинансови предприятия – 17.3 млрд. лв., следван от ресурса от кредитни 

институции – 7.8 млрд. лв.  

Балансовата позиция собствен капитал5 на банковата система в края на тримесечието е 

11.1 млрд. лв. Спрямо края на 2014 г. собственият капитал е увеличен с 2.8%, като подпозицията 

внесен капитал остава без промяна (3.7 млрд. лв.).  

                                                 
4 На база макропруденциалната форма на БНБ „МПФ 1“.  
5 Данните за регулаторния капитал и капиталовата адекватност към 31 март 2015 г. се представят от банките до 12 май. 

След извършването на необходимата верификация и обработка данните ще бъдат публикувани на интернет страницата на 
БНБ за съответния период (март 2015 г.).  


