
 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

10 февруари 2015 г. 

12:00 ч. 

 

 

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1, 2 

Декември 2014 г. 

 

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи 

домакинствата (НТООД) са 11.997 млн. броя в края на декември 2014 година. Те намаляват с 3.7% спрямо 

декември 2013 г. при годишно намаление от 3.1% в края на септември 2014 година. Общият им размер e 

54.615 млрд. лева и нараства с 2.8% на годишна база при 8% годишен ръст в края на септември 2014 година. В края 

на декември 2014 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.3%, а размерът 

им - с 1.4%.  

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 544 хил. броя в края на декември 2014 г., като броят им се 

увеличава с 4.1% спрямо края на същото тримесечие на 2013 г. при годишен ръст от 6.1% в края на септември 

2014 година. В края на четвъртото тримесечие на 2014 г. тези депозити са в размер на 15.349 млрд. лв. и на годишна 

база се понижават с 0.7% при 6.7% годишен ръст в края на предходното тримесечие. Спрямо края на септември 

2014 г. броят им нараства с 0.2%, а размерът им намалява с 5.3%. 

В края на четвъртото тримесечие на 2014 г. депозитите на сектор Домакинства и НТООД са 11.454 млн. броя, 

като намаляват на годишна база с 4% при 3.5% годишно понижение в края на септември 2014 година. Размерът на 

тези депозити е 39.266 млрд. лв. в края на декември 2014 г., като нараства с 4.2% на годишна база при 8.6% 

годишен ръст в края на септември 2014 година. В края на декември 2014 г. спрямо края на предходното тримесечие 

броят им намалява с 0.3%, а размерът им се увеличава с 0.2%. 

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 2.822 млн. броя към края на 

четвъртото тримесечие на 2014 година. На годишна база броят им нараства с 1.3% при 3.2% годишно увеличение в 

края на септември 2014 година. Общият им размер e 49.487 млрд. лева, като се понижава с 8.1% годишно в 

сравнение с 2% годишен ръст към края на септември 2014 година. В края на декември 2014 г. спрямо края на 

предходното тримесечие броят на тези кредити се понижава с 1%, а размерът им – с 9.6%.  

                                                 
1 Данните са предварителни. Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и 

икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел 
Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически 
дейности. Данните за депозитите на сектор Нефинансови предприятия за септември 2014 г. са ревизирани. 

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 
2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на 
икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2). 

2 Поради отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска банка (КТБ), в данните за депозити и 
кредити по количествени категории и икономически дейности КТБ е изключена като отчетна единица през четвъртото тримесечие на 2014 
година. В съответствие с изискванията на ЕЦБ в областта на статистиката, банката е изключена от сектор Други парично-финансови 
институции (S.122 съгласно ЕСС’95)  и е прекласифицирана в институционален сектор Други финансови посредници, с изключение на 
застрахователни компании и пенсионни фондове (S.123 съгласно ЕСС’95).  

Годишните и тримесечните изменения отразяват едновременно ефекта от изключването на КТБ от статистиката на депозити и кредити 
по количествени категории и икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 г. и изплатените гарантирани депозити в КТБ през 
декември 2014 година. 
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Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 134 хил. броя в края на четвъртото тримесечие на 

2014 година. Броят им нараства на годишна база с 1.9% в края на декември 2014 г. при годишен ръст от 2.1% в края 

на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 31.103 млрд. лева и се понижава с 11.5% на годишна база 

в сравнение с 3% годишен ръст в края на септември 2014 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на 

кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 1.2%, а размерът им - с 14%. 

В края на декември 2014 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства с 1.3% на годишна 

база, като те достигат 2.688 млн. броя при 3.3% годишен ръст в края на третото тримесечие на 2014 година. 

Размерът им се понижава на годишна база с 1.6%, достигайки 18.384 млрд. лева при 0.1% годишно повишение в 

края на предходното тримесечие. В края на декември 2014 г. в сравнение с края на септември 2014 г. броят на тези 

кредити намалява с 1%, а размерът им - с 1.1%.  

____________ 
 



Приложение 1

2013 2014 2014

декември септември декември* абсолютно % абсолютно %

брой 12,454,053 12,036,086 11,997,471 -38,615 -0.3% -456,582 -3.7%

хил. лв. 53,149,157 55,396,823 54,614,940 -781,883 -1.4% 1,465,783 2.8%

брой 522,396 542,947 543,852 905 0.2% 21,456 4.1%

хил. лв. 15,449,882 16,209,236 15,348,810 -860,426 -5.3% -101,072 -0.7%

брой 341,856 354,321 354,074 -247 -0.1% 12,218 3.6%

хил. лв. 52,981 56,392 56,642 250 0.4% 3,661 6.9%

брой 43,763 44,757 44,880 123 0.3% 1,117 2.6%

хил. лв. 72,071 73,896 74,138 242 0.3% 2,067 2.9%

брой 31,716 33,425 33,387 -38 -0.1% 1,671 5.3%

хил. лв. 116,675 123,021 122,563 -458 -0.4% 5,888 5.0%

брой 27,644 28,907 28,964 57 0.2% 1,320 4.8%

хил. лв. 196,678 207,622 206,975 -647 -0.3% 10,297 5.2%

брой 22,836 24,307 24,169 -138 -0.6% 1,333 5.8%

хил. лв. 325,674 347,179 344,040 -3,139 -0.9% 18,366 5.6%

брой 11,261 11,798 12,004 206 1.7% 743 6.6%

хил. лв. 275,833 289,774 294,712 4,938 1.7% 18,879 6.8%

брой 6,857 7,184 7,345 161 2.2% 488 7.1%

хил. лв. 237,780 249,055 254,855 5,800 2.3% 17,075 7.2%

брой 4,885 5,166 5,222 56 1.1% 337 6.9%

хил. лв. 219,183 232,396 234,694 2,298 1.0% 15,511 7.1%

брой 12,484 13,073 13,490 417 3.2% 1,006 8.1%

хил. лв. 885,299 931,396 961,711 30,315 3.3% 76,412 8.6%

брой 8,675 9,396 9,740 344 3.7% 1,065 12.3%

хил. лв. 1,234,576 1,359,604 1,411,354 51,750 3.8% 176,778 14.3%

брой 5,971 6,091 6,189 98 1.6% 218 3.7%

хил. лв. 1,857,847 1,865,166 1,901,841 36,675 2.0% 43,994 2.4%

брой 2,287 2,352 2,265 -87 -3.7% -22 -1.0%

хил. лв. 1,625,601 1,674,280 1,605,289 -68,991 -4.1% -20,312 -1.2%

брой 2,161 2,170 2,123 -47 -2.2% -38 -1.8%

хил. лв. 8,349,684 8,799,455 7,879,996 -919,459 -10.4% -469,688 -5.6%

брой 11,931,657 11,493,139 11,453,619 -39,520 -0.3% -478,038 -4.0%

хил. лв. 37,699,275 39,187,587 39,266,130 78,543 0.2% 1,566,855 4.2%

брой 8,719,219 8,261,522 8,145,315 -116,207 -1.4% -573,904 -6.6%

хил. лв. 1,052,079 1,046,292 1,048,227 1,935 0.2% -3,852 -0.4%

брой 1,074,670 1,055,781 1,080,436 24,655 2.3% 5,766 0.5%

хил. лв. 1,773,287 1,745,250 1,783,521 38,271 2.2% 10,234 0.6%

брой 719,328 717,191 731,642 14,451 2.0% 12,314 1.7%

хил. лв. 2,616,481 2,609,910 2,659,486 49,576 1.9% 43,005 1.6%

брой 628,204 635,127 651,295 16,168 2.5% 23,091 3.7%

хил. лв. 4,476,645 4,531,598 4,636,087 104,489 2.3% 159,442 3.6%

брой 415,612 426,612 438,811 12,199 2.9% 23,199 5.6%

хил. лв. 5,780,988 5,948,830 6,114,902 166,072 2.8% 333,914 5.8%

брой 146,087 152,456 156,968 4,512 3.0% 10,881 7.4%

хил. лв. 3,542,808 3,699,463 3,805,768 106,305 2.9% 262,960 7.4%

брой 69,830 74,035 76,505 2,470 3.3% 6,675 9.6%

хил. лв. 2,421,089 2,567,660 2,651,789 84,129 3.3% 230,700 9.5%

брой 41,498 44,049 46,161 2,112 4.8% 4,663 11.2%

хил. лв. 1,857,649 1,975,362 2,067,816 92,454 4.7% 210,167 11.3%

брой 77,999 83,646 84,814 1,168 1.4% 6,815 8.7%

хил. лв. 5,361,825 5,766,733 5,869,538 102,805 1.8% 507,713 9.5%

брой 29,884 33,550 34,200 650 1.9% 4,316 14.4%

хил. лв. 4,092,166 4,673,813 4,811,408 137,595 2.9% 719,242 17.6%

брой 7,305 7,218 5,819 -1,399 -19.4% -1,486 -20.3%

хил. лв. 2,039,111 2,007,734 1,619,999 -387,735 -19.3% -419,112 -20.6%

брой 1,287 1,267 1,038 -229 -18.1% -249 -19.3%

хил. лв. 895,412 888,197 726,015 -162,182 -18.3% -169,397 -18.9%

брой 734 685 615 -70 -10.2% -119 -16.2%

хил. лв. 1,789,735 1,726,745 1,471,574 -255,171 -14.8% -318,161 -17.8%

Данните са предварителни.

Източник: Банките.

* Поради отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска банка (КТБ), в данните за депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности КТБ е 

изключена като отчетна единица през четвъртото тримесечие на 2014 година. В съответствие с изискванията на ЕЦБ в областта на статистиката, банката е изключена от сектор Други парично-финансови 

институции  (S.122 съгласно ЕСС’95)  и е прекласифицирана в институционален сектор Други финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове  (S.123 съгласно 

ЕСС’95). 

Годишните и тримесечните изменения отразяват едновременно ефекта от изключването на КТБ от статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности през четвъртото 

тримесечие на 2014 г. и изплатените гарантирани депозити в КТБ през декември 2014 година.

над 1 млн. лв.

над 50 хил. до 100 хил. лв. 

над 20 хил. до 30 хил. лв. 

над 30 хил. до 40 хил. лв. 

над 40 хил. до 50 хил. лв. 

над 500 хил. до 1 млн. лв. 

над 200 хил. до 500 хил. лв. 

над 100 хил. до 200 хил. лв. 

над 2500 до 5000 лв. 

над 5 хил. до 10 хил. лв. 

ДЕПОЗИТИ

над 10 хил. до 20 хил. лв. 

над 50 хил. до 100 хил. лв. 

над 100 хил. до 200 хил. лв. 

над 500 хил. до 1 млн. лв. 

над 1 млн. лв. 

Домакинства и НТООД
3

Домакинства и НТООД (общо) 

 на сектори Нефинансови предприятия  и Домакинства и НТООД  по количествени категории 
1, 2

Декември 2014 г.

Общо 

Нефинансови предприятия (общо) 

Нефинансови предприятия 

Изменение спрямо същото 

тримесечие на 

предходната година*

Изменение спрямо 

предходното 

тримесечие*

над 30 хил. до 40 хил. лв. 

над 200 хил. до 500 хил. лв. 

до 1000 лв. 

над 1000 до 2500 лв. 

2
 Данните за депозитите на сектор Нефинансови предприятия  за септември 2014 г. са ревизирани.

1
 Включват се задължения на банките по депозити, кредити и репо-сделки.

3 
Сектор Домакинства и НТООД  включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).

до 1000 лв. 

над 1000 до 2500 лв. 

над 2500 до 5000 лв. 

над 40 хил. до 50 хил. лв. 

над 5 хил. до 10 хил. лв. 

над 10 хил. до 20 хил. лв. 

над 20 хил. до 30 хил. лв. 



Приложение 2

2013 2014 2014

декември септември декември* абсолютно % абсолютно %

брой 2,786,268 2,851,906 2,822,300 -29,606 -1.0% 36,032 1.3%

хил. лв. 53,822,336 54,747,932 49,486,504 -5,261,428 -9.6% -4,335,832 -8.1%

брой 131,944 136,088 134,499 -1,589 -1.2% 2,555 1.9%

хил. лв. 35,135,482 36,154,232 31,102,993 -5,051,239 -14.0% -4,032,489 -11.5%

брой 35,215 38,709 38,776 67 0.2% 3,561 10.1%

хил. лв. 6,379 6,695 6,649 -46 -0.7% 270 4.2%

брой 6,887 7,447 7,400 -47 -0.6% 513 7.4%

хил. лв. 12,476 13,268 13,152 -116 -0.9% 676 5.4%

брой 7,858 8,287 8,020 -267 -3.2% 162 2.1%

хил. лв. 30,558 31,863 30,850 -1,013 -3.2% 292 1.0%

брой 9,510 9,466 9,199 -267 -2.8% -311 -3.3%

хил. лв. 75,299 74,375 71,892 -2,483 -3.3% -3,407 -4.5%

брой 16,564 16,591 16,208 -383 -2.3% -356 -2.1%

хил. лв. 292,348 291,313 283,876 -7,437 -2.6% -8,472 -2.9%

брой 16,200 16,121 15,928 -193 -1.2% -272 -1.7%

хил. лв. 610,134 606,567 596,836 -9,731 -1.6% -13,298 -2.2%

брой 13,187 13,071 12,939 -132 -1.0% -248 -1.9%

хил. лв. 985,671 975,750 963,955 -11,795 -1.2% -21,716 -2.2%

брой 12,092 12,018 11,947 -71 -0.6% -145 -1.2%

хил. лв. 2,005,461 1,982,641 1,968,916 -13,725 -0.7% -36,545 -1.8%

брой 5,886 5,798 5,718 -80 -1.4% -168 -2.9%

хил. лв. 2,145,450 2,107,546 2,066,516 -41,030 -1.9% -78,934 -3.7%

брой 3,420 3,414 3,297 -117 -3.4% -123 -3.6%

хил. лв. 2,498,446 2,498,786 2,406,270 -92,516 -3.7% -92,176 -3.7%

брой 5,125 5,166 5,067 -99 -1.9% -58 -1.1%

хил. лв. 26,473,260 27,565,428 22,694,081 -4,871,347 -17.7% -3,779,179 -14.3%

брой 2,654,324 2,715,818 2,687,801 -28,017 -1.0% 33,477 1.3%

хил. лв. 18,686,854 18,593,700 18,383,511 -210,189 -1.1% -303,343 -1.6%

брой 1,221,257 1,239,376 1,284,860 45,484 3.7% 63,603 5.2%

хил. лв. 455,518 404,028 454,679 50,651 12.5% -839 -0.2%

брой 458,002 514,269 455,050 -59,219 -11.5% -2,952 -0.6%

хил. лв. 721,458 784,459 718,170 -66,289 -8.5% -3,288 -0.5%

брой 322,104 310,148 304,048 -6,100 -2.0% -18,056 -5.6%

хил. лв. 1,175,670 1,135,747 1,113,311 -22,436 -2.0% -62,359 -5.3%

брой 276,868 277,079 273,700 -3,379 -1.2% -3,168 -1.1%

хил. лв. 2,026,313 2,028,975 2,004,695 -24,280 -1.2% -21,618 -1.1%

брой 208,448 204,871 201,045 -3,826 -1.9% -7,403 -3.6%

хил. лв. 3,281,227 3,229,346 3,174,597 -54,749 -1.7% -106,630 -3.2%

брой 94,005 97,351 97,196 -155 -0.2% 3,191 3.4%

хил. лв. 3,313,691 3,445,130 3,440,454 -4,676 -0.1% 126,763 3.8%

брой 50,726 50,403 50,013 -390 -0.8% -713 -1.4%

хил. лв. 3,556,362 3,525,019 3,495,230 -29,789 -0.8% -61,132 -1.7%

брой 19,974 19,458 19,084 -374 -1.9% -890 -4.5%

хил. лв. 2,915,257 2,826,301 2,798,213 -28,088 -1.0% -117,044 -4.0%

брой 2,433 2,369 2,320 -49 -2.1% -113 -4.6%

хил. лв. 806,947 789,190 772,189 -17,001 -2.2% -34,758 -4.3%

брой 421 408 403 -5 -1.2% -18 -4.3%

хил. лв. 285,762 275,363 271,045 -4,318 -1.6% -14,717 -5.2%

брой 86 86 82 -4 -4.7% -4 -4.7%

хил. лв. 148,649 150,142 140,928 -9,214 -6.1% -7,721 -5.2%

Данните са предварителни.

Източник: Банките.

Нефинансови предприятия (общо) 

над 100 хил. до 250 хил. лв. 

над 5 хил. до 10 хил. лв. 

над 10 хил. до 25 хил. лв. 

над 25 хил. до 50 хил. лв. 

над 50 хил. до 100 хил. лв. 

до 1000 лв. 

над 1000 до 2500 лв. 

над 2500 до 5000 лв. 

Изменение спрямо същото 

тримесечие на 

предходната година*

КРЕДИТИ

Нефинансови предприятия 

 на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства  и  НТООД  по количествени категории 
1

Декември 2014 г.

Изменение спрямо 

предходното 

тримесечие*

Общо 

над 250 хил. до 500 хил. лв. 

над 500 хил. до 1 млн. лв. 

до 1000 лв. 

над 1000 до 2500 лв. 

Домакинства и НТООД
2

Домакинства и НТООД (общо) 

над 1 млн. лв. 

2 
Сектор Домакинства и НТООД  включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).

над 250 хил. до 500 хил. лв. 

над 50 хил. до 100 хил. лв. 

над 100 хил. до 250 хил. лв. 

1
 Включват се вземания на банките по кредити и репо-сделки.

над 500 хил. до 1 млн. лв. 

* Поради отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска банка (КТБ), в данните за депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности КТБ е 

изключена като отчетна единица през четвъртото тримесечие на 2014 година. В съответствие с изискванията на ЕЦБ в областта на статистиката, банката е изключена от сектор Други парично-финансови 

институции  (S.122 съгласно ЕСС’95)  и е прекласифицирана в институционален сектор Други финансови посредници, с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове  (S.123 съгласно 

ЕСС’95).

Годишните и тримесечните изменения отразяват ефекта от изключването на КТБ от статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности през четвъртото тримесечие на 

2014 година. 

над 2500 до 5000 лв. 

над 1 млн. лв. 

над 10 хил. до 25 хил. лв. 

над 5 хил. до 10 хил. лв. 

над 25 хил. до 50 хил. лв. 


