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През август е отбелязано увеличение на балансовото число на банковата система в резултат от 

растежа на депозитите от предприятия и домакинства. Спрямо края на юли общите активи се 

увеличават с 336 млн. лв. до 84.8 млрд. лв. Пазарният дял на петте най-големи кредитни институции 

се повишава до 56.7%. Балансовата позиция на банковата система парични наличности и салда в 

централни банки и други влогове на виждане нараства със 112 млн. лв., а делът й в активите достига 

17.4%. Инвестициите в дългови ценни книжа и капиталови инструменти заемат 13.2% в балансовите 

активи. През август дълговите ценни книжа се увеличават със 150 млн. лв. – основно в портфейла на 

разположение за продажба. 

Ликвидната позиция на кредитните институции продължава да се засилва. През месеца ликвидните 

активи на банковия сектор нарастват с 456 млн. лв. в резултат от увеличените парични средства и 

търгуеми ценни книжа с нисък риск. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба 

№ 11 на БНБ, достига 33.89%.  

При кредитите за нефинансови предприятия е отчетен месечен растеж със 123 млн. лв. (0.4%). 

Заемите за домакинства намаляват с 16 млн. лв. (0.1%), а тези за други финансови предприятия – 

със 142 млн. лв. (8.5%).  

Депозитите в банковата система в края на август са 71.9 млрд. лв., или с 294 млн. лв. повече спрямо 

предходния месец. Ресурсът от нефинансови предприятия нараства с 356 млн. лв. (2.0%), а 

привлечените средства от други финансови предприятия – със 154 млн. лв. (5.3%). Депозитите на 

домакинства се увеличават със 71 млн. лв. (0.2%). Същевременно е отчетен месечен спад в 

привлечения ресурс от секторите държавно управление и кредитни институции. 

Балансовата позиция собствен капитал в края на август е 11 млрд. лв., като спрямо юли се 

увеличава със 121 млн. лв. (1.1%).  

Към 31 август печалбата на банковата система е 713 млн. лв., или с 99 млн. лв. повече спрямо 

края на предходния месец. Натрупаната обезценка за осемте месеца на годината е 536 млн. лв. 

                                                 
1 На база на получени данни на индивидуална основа.  


