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Общата сума на балансовите активи на банковата система в края на декември 2020 г. е 

124.0 млрд. лв., с 4.8 млрд. лв. (4.0%) повече от отчетената в края на септември същата година. 

Делът в активите на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на 

виждане в края на периода е 21.9%, портфейлите с ценни книжа заемат 14.6%, а кредитите и 

авансите – 58.9%. Активите на петте най-големи банки представляват 66.6% от баланса на 

системата. 

Ликвидният буфер към 31 декември 2020 г. е 36.2 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие 

нараства с 11.8%. Нетните изходящи ликвидни потоци в края на периода са 13.0 млрд. лв. и се 

увеличават през тримесечието със 7.7%. Отношението на ликвидно покритие е 279.0% (при 268.7% 

в края на септември 2020 г.). 

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 1.3% (949 млн. лв.) до 

76.7 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват с 3.7% (273 млн. лв.) до 7.2 млрд. лв. 

Брутният кредитен портфейл
2
 на банковата система нараства за периода с 1.8% (1.2 млрд. лв.) до 

69.5 млрд. лв. Наблюдава се увеличение при кредитите за нефинансови предприятия – с 2.8% 

(1.0 млрд. лв.), и за домакинства – с 1.5% (392 млн. лв.). Намаление е отчетено при кредитите за 

сектор държавно управление – със 17.6% (192 млн. лв.), и за други финансови предприятия – с 0.4% 

(19 млн. лв.).  

В края на декември 2020 г. брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 5.711 млрд. лв. 

(при 5.895 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 

7.45% (при 7.78% в края на септември). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ 

паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните 

необслужвани кредити и аванси в края на тримесечието е 5.65% (при 6.06% в края на септември). 

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за 

тази класификационна категория) е 3.061 млрд. лв. (при 3.164 млрд. лв. в края на септември), а делът 

ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 4.19% (при 4.39% в края на септември)3. 

Депозитите в банковата система нарастват през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.5% 

(4.6 млрд. лв.) до 105.7 млрд. лв. Увеличават се депозитите на домакинства – с 4.5% (2.7 млрд. лв.), 

на нефинансови предприятия – с 3.6% (1.1 млрд. лв.), на кредитни институции – с 11.2% 

(508 млн. лв.), и на сектор държавно управление – с 12.2% (329 млн. лв.). Намаление има в 

депозитите от други финансови предприятия – с 1.8% (60 млн. лв.). 

                                                 
1
 На база на получени данни на индивидуална основа. 

2
 В обхвата на кредитния портфейл влизат секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови 

предприятия и държавно управление. 
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 Изчислено за широкия обхват на нетните кредити и аванси (включващ паричните салда при централни банки и другите 

депозити на виждане), съотношението е 3.14% (при 3.38% в края на септември). 



Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември е 15.4 млрд. лв. – с 

1.6% (240 млн. лв.) повече спрямо края на септември. През тримесечието се увеличават внесеният 

капитал, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата.  

Печалбата на банковата система към 31 декември 2020 г. възлиза на 815 млн. лв., с 860 млн. лв. 

(51.4%) по-малко от отчетената в края на декември 2019 г. Разходите за обезценка на финансови 

активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на 

декември 2020 г. са 876 млн. лв., с 445 млн. лв. (103.4%) повече от отчетените година по-рано.  

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им 

дружества – финансови институции, към 31 декември 2020 г. са подадени 108 211 искания с брутна 

балансова стойност на задълженията 8760 млн. лв., като одобрените са 89 478 броя с общ брутен 

размер 8074 млн. лв. Предприятията са внесли 13 506 искания за 6819 млн. лв., от които одобрените 

към края на декември са 12 354 броя за 6365 млн. лв. Домакинствата са подали 94 705 искания за 

отсрочване на задължения на стойност 1940 млн. лв., от които към края на декември са одобрени 

77 124 броя за 1709 млн. лв. Спрямо 30 ноември 2020 г. общият брой на одобрените искания от 

предприятия и домакинства се увеличава с 3294, а брутният размер на одобрените задължения, 

обект на частния мораториум, намалява със 149 млн. лв.
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4
 Намалението се дължи на доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на 

възможностите на мораториума, и на онези, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към отчетната дата. През 
декември 2020 г. бяха удължени сроковете за подаване и за одобрение на исканията, както и крайният срок за отсрочване на 
задълженията (вж. прессъобщението на БНБ от 11 декември 2020 г., публикувано на: 
https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20201211_BG). 
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