
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

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

През четвъртото тримесечие на 2015 г. банковата система отчита нарастване на депозитите и на 

активите, като същевременно се засилва ликвидната й позиция и се увеличава печалбата. Сумата на 

ликвидните активи достига 27.7 млрд. лв., отбелязвайки тримесечен растеж с 2.6 млрд. лв. (10.4%). 

Определящо е нарастването на най-съществения компонент на ликвидните активи – паричните 

средства и парични салда при БНБ, които се увеличават с 2.8 млрд. лв. (20.5%) до 16.6 млрд. лв. В 

резултат на динамиката коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, 

се повишава до 36.71%.  

Печалбата на банковия сектор към края на последното тримесечие на 2015 г. е 898 млн. лв., или 

със 152 млн. лв. повече спрямо отчетената към края на декември 2014 г. Реализираният финансов 

резултат към 31 декември 2015 г. осигурява 1.03% възвръщаемост на активите. В края на декември 

банковата система реализира нетен общ оперативен приход за 4198 млн. лв. (при 3905 млн. лв. 

година по-рано). Натрупаната обезценка по кредити и вземания е 1090 млн. лв. (1128 млн. лв. към 

края на 2014 г.). 

В края на декември 2015 г. общите активи на банковата система възлизат на 87.5 млрд. лв., или с 

2.0 млрд. лв. (2.4%) повече спрямо 30 септември. Най-съществено нарастват паричните салда в 

централни банки. Портфейлите с дългови и капиталови инструменти са увеличени с 371 млн. лв. 

(3.4%).  

При кредитирането увеличение на тримесечна база се наблюдава при секторите „други финансови 

предприятия“ (с 246 млн. лв.) и „държавно управление“ (с 48 млн. лв.). При кредитите за нефинансови 

предприятия и за домакинства е налице спад (съответно с 891 млн. лв. и с 219 млн. лв.). В кредитния 

портфейл на банковата система (без сектори „централни банки“ и „кредитни институции“) 

преобладават вземанията от резиденти (96.1%). В структурата по валути кредитите в левове 

представляват 49.3%, а тези в евро – 48.2%. 

Продължават действията на банките за редуциране на кредитния риск в банковите баланси. В края 

на декември 2015 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система е 

11 026 млн. лв., като спрямо 30 септември той слабо нараства. Същевременно през четвъртото 

тримесечие се увеличават разходите за обезценка на кредитите и вземанията, като растежът 

изпреварва този на необслужваните кредити.  

Депозитите нарастват с близо 2.0 млрд. лв. през отчетното тримесечие. Ресурсът от домакинства 

достига 44.4 млрд. лв., като спрямо края на септември е увеличен с 1422 млн. лв. (3.3%). Прирастът 

на депозитите от нефинансови предприятия е 1161 млн. лв. (6.3%), а на тези от други финансови 

предприятия – 79 млн. лв. (2.5%). Намаление е налице при депозитите от сектор „държавно 

управление“ (531 млн. лв., 22.4%) и от кредитни институции (178 млн. лв., 3.4%). В структурата на 

                                                 
1 На база на получени данни на индивидуална основа.  



общите депозити в банковата система 89.8% са привлечени от резиденти. Депозитите в левове са 

54.0%, а тези в евро – 36.9%.  

В баланса на банковата система собственият капитал2 в края на декември 2015 г. е 11.5 млрд. 

лв., или с 0.4 млрд. лв. (3.7%) повече спрямо края на септември. 

                                                 
2 Данните за регулаторния капитал и за капиталовата адекватност към 31 декември 2015 г. се представят от банките до 

11 февруари 2016 г. 


