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През юли продължи нарастването на депозитната база от нефинансовите предприятия и 

домакинствата и засилването на ликвидната позиция на банковата система. Към 31 юли ликвидните 

активи на кредитните институции са 24.3 млрд. лв., или с 640 млн. лв. повече спрямо края на 

предходния месец. Нарастването е в резултат от същественото увеличение на паричните средства, 

които банките поддържат в БНБ. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 

на БНБ се повишава до 33.35%. През месеца е начислена допълнителна обезценка за 63 млн. лв., а 

натрупаният размер от началото на 2015 г. е 480 млн. лв. Към 31 юли печалбата на банковата 

система е 614 млн. лв. 

Към юни 2015 г. съотношението за обща капиталова адекватност2 на банковата система по 

Директива 2013/36/ЕС и Регламент (EC) № 575/2013 за капиталовите изисквания е 22.28%, като леко 

се понижава спрямо отчетеното към март. Съотношението на капитала от първи ред е 20.39%, а на 

базовия собствен капитал – 19.93%. Съотношението за ливъридж се покачва от 11.17% към март до 

11.22% към юни.  

Спрямо юни общите активи на банковата система се увеличават с 604 млн. лв. и към 31 юли 2015 г. 

са 84.5 млрд. лв. През периода паричните наличности и салдата в централни банки и други 

влогове на виждане нарастват с 829 млн. лв. до 14.6 млрд. лв., а техният дял в активите на системата 

се повишава до 17.3%. Инвестициите в дългови ценни книжа намаляват с 279 млн. лв. до 10.7 млрд. лв. 

През юли намаляват кредитите за нефинансови предприятия (86 млн. лв., 0.3%) и жилищните 

ипотечни кредити (17 млн. лв., 0.2%). Същевременно е отчетен растеж при заемите за други 

финансови предприятия (74 млн. лв., 4.6%) и потребителските заеми (11 млн. лв., 0.1%).  

Привлечените средства през месеца нарастват с 493 млн. лв. и към 31 юли възлизат на 71.6 млрд. лв. 

Увеличава се привлеченият ресурс от нефинансови предприятия (621 млн. лв., 3.6%) и депозитите от 

домакинствата (247 млн. лв., 0.6%). При привлечените средства от кредитни институции, други 

финансови предприятия и от сектор „държавно управление“ е отчетен месечен спад, като общо той 

възлиза на 375 млн. лв. 

Спрямо края на юни балансовият собствен капитал се увеличи със 133 млн. лв. до 10.9 млрд. лв. 

основно в резултат от повишената печалба.  

 

                                                
1
 На база на получени данни на индивидуална основа.  

2 Данните за капиталовата адекватност към 30 юни 2015 г. са публикувани на интернет страницата на БНБ в съответния 

период (юни 2015 г.). 


