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В резултат от динамиката в привлечените средства общата сума на активите на банковата 

система се увеличава през юли с 493 млн. лв., като месечният темп на растеж (0.6%) е сходен с 

регистрирания за същия период на 2012 г. Кредитната активност остава слаба, а увеличението на 

заемите е повлияно и от обратно изкупени кредити. През текущия месец паричните средства 

нарастват с 508 млн. лв. (5.9%). Увеличението на ценните книжа (с 84 млн. лв.) е движено основно 

от растежа при дълговите инструменти на разположение за продажба. Нарастват и инвестициите, 

държани до падеж, докато ценните книжа в портфейлите, държани за търгуване и определени по 

справедлива стойност, бележат спад. Намаление е отчетено и при вземанията от кредитни 

институции (със 163 млн. лв., 2.1%). В края на юли пазарният дял на петте най-големи банки се 

свива до 49.7%. Извършената допълнителна обезценка през месеца за 80 млн. лв. се покрива изцяло 

от нетния лихвен доход (218 млн. лв.) и нетните приходи от такси и комисиони (72 млн. лв.). Спрямо 

предходния месец печалбата на банковия сектор се повишава с 61 млн. лв. и в края на юли достига 

379 млн. лв. 

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) се увеличават със 117 млн. лв. (0.2%) до 

57.8 млрд. лв. Определящо е нарастването при корпоративния сегмент – със 102 млн. лв. (0.3%). 

Експозициите на дребно се увеличават с 13 млн. лв. (0.1%) под влияние на потребителските заеми 

(с 34 млн. лв., 0.4%), при които е отбелязан растеж за четвърти пореден месец. След отчетеното 

слабо нарастване през юни жилищните ипотечни кредити отново намаляват (с 22 млн. лв., 0.2%). 

Размерът на останалите сегменти в портфейла остава почти без промяна.  

Привлечените средства се увеличават с 497 млн. лв. (0.7%). Съществен принос за това имат 

депозитите от институции, различни от кредитни, при които е регистриран най-високият месечен 

темп на растеж (с 2.3%, 501 млн. лв.) от началото на годината. Увеличението на привлечения ресурс 

от граждани и домакинства (със 180 млн. лв.) изцяло компенсира спада при кредитните 

институции. Делът на ресурса от резиденти нараства слабо до 81.8% за сметка на този от 

нерезидентни източници. 

Динамиката при източниците на финансиране не оказва значително влияние върху ликвидната 

позиция на банковата система. В края на отчетния период съотношението на ликвидните активи към 

сумата на пасивите е 25.58% и е индикатор за добър ликвиден потенциал. 

В края на юли балансовият капитал на системата е 11.0 млрд. лв. През месеца той е увеличен с 

50 млн. лв. (0.5%) в резултат от повишения доход от текущата година и нарастването на премийния 

резерв.  


