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Икономиката на България се развива с устойчив и относително висок темп на
растеж на БВП, който през 2005 г. достигна 5.5%. Благоприятната вътрешна среда
и оптимизмът в очакванията за развитие на страната съдействаха за ускоряване
растежа на вътрешното търсене и притока на капитали. Най-динамичният компонент на вътрешното търсене бяха инвестициите в основни активи, които нараснаха реално с 19% през годината и бяха важен фактор за повишаване на технологичното равнище, производителността и ефективността на икономиката. Средногодишната инфлация се понижи спрямо 2004 г. с 1.2 процентни пункта до 5% независимо от
значително по-високите международни цени на горивата и вътрешни цени на хранителните продукти.
Брутните международни валутни резерви нараснаха през 2005 г. с 516 млн.
евро по пазарна стойност, в т. ч. 146.64 млн. евро доход от управлението на международните валутни резерви, и достигнаха в края на годината 7372 млн. евро, като
това увеличение се реализира въпреки нарастването на дефицита по текущата
сметка на платежния баланс и разходите за предсрочно погасяване на външен правителствен дълг в размер на 1.3 млрд. евро. В съответствие с принципа на паричния
съвет, съгласно който централната банка предлага национална валута само срещу
чуждестранна валута (евро) по фиксирания в Закона за БНБ (ЗБНБ) валутен курс1, нарастването на международните валутни резерви на БНБ е важно условие за увеличаването на паричната маса. През 2005 г. темповете на растеж на паричните агрегати се запазиха сравнително високи, отразявайки нарастването на доходите на домакинствата, засиленото трансакционно търсене на пари, увеличението на депозитите в банковата система и оживената кредитна дейност. Годишният темп на нарастване на широките пари достигна 23.9% в края на годината.
Важни функции на БНБ са регулирането и надзорът върху дейността на търговските банки2. Високият темп на растеж на банковия кредит през последните години създаваше опасност от натрупване на рискове в банковата система. Още от
2003 г. БНБ започна да прилага мерки, насочени към ограничаване на кредитния растеж и съответно към намаляване на потенциалните рискове. В резултат от тези
мерки през 2004 г. тенденцията към ускоряване растежа на вземанията на банките
от неправителствения сектор беше преустановена и се постигна стабилизиране на
темпа на близо 50% годишно в номинално изражение. Оценявайки този темп като все
още висок, в началото на 2005 г. БНБ предприе допълнителни мерки с цел да въздейства за понижение на растежа на кредитите до този на активите, привлечените
средства и най-вече на капитала и да се овладее темпът на намаляване на капиталовата адекватност, като стабилизира този показател на равнище, съответстващо
на рисковия профил на системата. В края на 2005 г. на база на показателите на банковата система може да се твърди, че БНБ е постигнала целта си. Годишният темп
на растеж на вземанията на банковата система от неправителствения сектор се
забави до 32.4% в сравнение с 48.6% към края на 2004 г. Качеството на активите на
банките се запази, а делът на необслужваните кредити остана нисък на равнище от
2.2% (кредити с просрочие над 90 дни). Забавеният темп на нарастване на кредитите даде възможност на банките да реорганизират и подобрят функционирането на
информационните и човешките си ресурси, свързани с процеса на управление на кредитния процес.
БНБ съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни
системи и осъществява надзор върху тях.3 С цел намаляване на рисковете в националната платежна система централната банка е оператор на Системата за брутен
сетълмент в реално време, която обработва 70% от стойността на извършените
през годината плащания. Системата се характеризира с нисък риск, показателен за

1
2
3

Чл. 30 от ЗБНБ.
Чл. 2, ал. 6 от ЗБНБ.
Чл. 2, ал. 4 от ЗБНБ.
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което е фактът, че през годината няма случаи поради недостиг на средства по
сметката на участник да бъдат отхвърлени плащания в края на системния ден.
Главната задача на надзора върху платежните системи е ограничаването на
системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на платежните системи. Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и
платежните системи (ЗППЕПИПС), приет през март 2005 г., въвежда лицензионен режим за дейността опериране на платежна система и регламентира функцията на
БНБ по осъществяване на надзор върху платежните системи.
Важно събитие за страната през 2005 г. беше подписването на 25 април на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, с
което Република България придоби статут на присъединяваща се страна. След подписването на договора управителят на БНБ участва със статут на наблюдател в
заседанията на Генералния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на неформалните срещи на Съвета на министрите на страните – членки на ЕС, по финансовите и икономическите въпроси (ECOFIN). Представители на банката бяха поканени като наблюдатели в дванадесетте комитета на ЕСЦБ и двадесет и двете работни групи към тези комитети, в Европейския банков комитет, в Комитета на европейските банкови надзорници и Групата за контакти към него, в комитети към Съвета на ЕС и ЕК. БНБ се изправи пред предизвикателството да изпълнява ефективно
задълженията си по ЗБНБ, да се готви за пълноценно участие в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и заедно с това да продължи да изпълнява задълженията си по другите форми на интеграция с ЕС – хармонизиране на законодателството, участие в работни групи и в дискусии по документи, свързани с подготовката
за членство в ЕС.4
С цел ефективно изпълнение на определените със ЗБНБ функции и задачи и поемане на новите отговорности по подготовката за членство на страната в ЕС и за
участие на централната банка в ЕСЦБ през април 2005 г. беше приет план за действие, който формулира задачите, дейностите и отговорностите на съответните
структурни звена и прави разчет на ресурсите, необходими за успешно интегриране на БНБ в ЕСЦБ. Вътрешното преструктуриране и разпределение на задачите и
отговорностите беше направено, без да се увеличава щатът на банката. Списъчният брой на персонала на БНБ през 2005 г. бе 932 души при щат за годината от
1007 (през 2004 г. по щат са се предвиждали 1012 души). Приоритет в дейността на
банката беше обучението на персонала, подобряването на образователната и квалификационна структура на заетите, развитието на система от стимули с цел по-висока ефективност в работата. Дейностите, извършени в рамките на двустранните
споразумения с Френската и Холандската централна банка, бяха изцяло в подкрепа
на усилията за по-добра организиация и изпълнение на функциите и задачите на БНБ
при нарасналите отговорности, свързани с интеграционния процес. Във връзка с
подготовката за членство в ЕСЦБ започна изпълнението на проекти за развитие на
информационната инфраструктура и комуникационните технологии на БНБ.
В областта на хармонизацията на законодателството с това на ЕС една от
най-важните за БНБ промени беше приемането на Закона за изменение и допълнение
на ЗБНБ, с което при запазване принципите на действие на паричния съвет се постигна изпълнение на задължителните изисквания на Договора за създаване на Европейската общност, Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ за участие на БНБ в ЕСЦБ като централна банка на държава − членка на ЕС, с дерогация.
В годишния отчет за 2005 г. са представени резултатите от изпълнението на
задачите и функциите на БНБ. Отчетът за изпълнение на бюджета на БНБ за 2005 г.
и консолидираният финансов отчет, придружен с доклад на международния одитор,
представят разходите, свързани с цялостната дейност на банката и дават оценка
за начина на управление на ресурсите.

4

БНБ участва активно в хармонизиране на законодателството и в работни групи в следните области: Свободно предоставяне на услуги, Свободно движение на капитали, Икономически и паричен съюз, Статистика, Защита на потребителите и тяхното здраве, Финансов контрол, Лисабонска стратегия.
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Политиката на БНБ се подчинява на основната цел на банката, формулирана в
ЗБНБ – да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. Решенията, които БНБ приема в хода на изпълнение на
функциите си, се основават на задълбочен анализ на състоянието и оценка на тенденциите в развитието на икономиката на страната и на финансовата є система
при отчитане на рисковете за икономиката, произтичащи от промените в международната конюнктура. През 2005 г. БНБ провеждаше своята политика в условията на
динамична международна конюнктура и бурно развиваща се вътрешна икономика.
Темпът на растеж на БВП достигна 5.5% през 2005 г. Благоприятната вътрешна среда и оптимизмът в очакванията за бъдещото развитие на страната съдействаха за по-голямото вътрешно търсене и засилване притока на капитали. Най-динамичният компонент на вътрешното търсене бяха инвестициите в основни активи,
които през годината нараснаха реално с 19% и представляваха важен фактор за повишаване на технологичното равнище, производителността и ефективността на
икономиката.
Средногодишната инфлация се понижи спрямо 2004 г. с 1.2 процентни пункта и
достигна 5%. Влияние върху инфлацията оказа повишението на международните цени на суровия петрол и на други основни суровини. Вътрешен фактор, причинил нарастване на цените на някои основни хранителни продукти, бяха летните наводнения, нанесли щети върху селскостопанската продукция на значителна част от територията на страната.
Притокът на капитали, който определя до голяма степен динамиката на икономическото развитие на страната през последните години, не се повлия от повишението през годината на международните лихвени проценти и излишъкът по финансовата сметка на платежния баланс достигна 2874.6 млн. евро. Тенденцията към увеличаване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс през 2005 г. се задълбочи, но с изключение на третото тримесечие, през останалия период развитието є
беше в рамките на очакваното.
Факторите, повлияли върху текущата сметка през 2005 г., могат да се класифицират на постоянни и такива с временен характер. Динамиката на вътрешното
търсене, което бързо нараства в синхрон с увеличението на доходите на домакинствата и на фирмите, е един от постоянно действащите фактори, поддържащ относително високи темповете на растеж на вноса на стоки и услуги. Влияние върху инвестиционното търсене оказват положителните очаквания, свързани с предстоящото членство на Република България в Европейския съюз.
През третото тримесечие на 2005 г. салдото по текущата сметка се влоши в
резултат от едновременното действие на няколко фактора. Нарушенията в доставките на петрол от Мексиканския залив, предизвикани от урагана „Катрина“, доведоха до паника и съответно до значително поскъпване на суровия петрол през август – септември. Поради временни проблеми като технологичното обновление в
предприятия от металургичната промишленост общият износ на стоки се забави.
Наводненията през летните месеци (юни – август), засегнали значителна част от
територията на страната, бяха причина за спад в износа на редица селскостопански стоки, а също вероятно са причина и за по-ниски от очакваните приходи от летен туризъм. Временният характер на изброените по-горе фактори беше потвърден от данните за платежния баланс в края на годината, когато се наблюдаваше възстановяване растежа на износа и забавяне в темповете на растеж на вноса.
Друга важна тенденция в икономическото развитие на страната през последните години е ускоряването растежа на банковия кредит за частния сектор. С цел
да ограничи рисковете за банковата система БНБ предприе поредица от последователни мерки, които през 2004 г. успяха да прекъснат тенденцията към ускоряване и
допринесоха за стабилизиране темпа на растеж на вземанията от неправителствения сектор на близо 50% годишно в номинално изражение. Оценявайки този темп
като висок, в началото на 2005 г. БНБ предприе допълнителни мерки за ограничаване
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растежа на кредита и за запазване доброто състояние на банковата система и на
качеството на кредитните портфейли.
От април 2005 г. в сила влезе промяна в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, чрез която за банките с най-агресивна кредитна политика бяха въведени допълнителни задължителни минимални резерви, равни на двойния размер на превишението над заложеното в наредбата тримесечно нарастване на общия размер на кредитите, отчитано на база на среднодневните обеми. Тази промяна даде резултат през второто тримесечие на годината,
когато годишният темп на растеж на вземанията на банките от неправителствения сектор спадна на 41.8%. Няколко банки надвишиха определените тавани за растеж на кредита и заплатиха допълнителни задължителни резерви. За да се повиши
ефективността на предприетите ограничения върху кредитирането, през ноември
БНБ прие нови изменения в Наредба № 21, предвиждащи от началото на 2006 г. да се
въведе прогресивна скала за определяне на допълнителните задължителни резерви, с
което значително да се оскъпи надхвърлянето на посочените в наредбата темпове
на растеж на кредита.
В допълнение към измененията в Наредба № 21 през годината бяха приети промени в други наредби на БНБ, с цел да се гарантира доброто състояние на показателите, характеризиращи банковата система, да се запази качеството на кредитните
портфейли и да се ограничат рисковете за системата.
През първата половина на годината бяха приети изменения в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките, насочени към изключване от капиталовата база на текущата печалба и въвеждане на ежемесечно отчитане на капиталовата
адекватност. Бяха прецизирани също надзорните изисквания към банките за прекласифициране в по-нискорискова група на преструктурирани позиции по Наредба № 9 за
оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка, като условие за това е преструктурираната позиция да
отговаря на критериите за по-нискорисковата група в продължение най-малко на
шест месеца.
Бързите темпове на растеж на кредита за домакинствата от последните три
години даваха основание да се очаква ускоряване темповете на влошаване качеството на потребителските портфейли на банките. Подобна тенденция се появи от началото на 2005 г., като засегна и качеството на ипотечните кредити за домакинствата. По тази причина и с цел пресичане на тази тенденция БНБ прие през ноември нова промяна в Наредба № 9, с което въведе по-консервативни изисквания по
отношение провизирането на тези кредити.
С цел намаление на ликвидния и валутния риск в банковата система в Наредба
№ 21 бяха приети промени, засягащи валутната структура на резервите. В съответствие с тях еврото стана единствената чуждестранна валута, в която банките могат да поддържат резервен актив по сметка, и отпадна ограничението с чуждестранна валута да могат да се покриват само резервите, дължими върху депозитната база във валута.
Може да се твърди, че в края на 2005 г. мерките на БНБ постигнаха целта си –
да понижат растежа на кредитите до този на активите, привлечените средства и
най-вече на капитала и да овладеят темпа на намаляване на капиталовата адекватност, като този показател бъде стабилизиран на равнище, съответстващо на
рисковия профил на системата. Годишният темп на вземанията на банковата система от неправителствения сектор се забави до 32.4% в сравнение с 48.6% в края на
2004 г.

1. Международна конюнктура
Световната икономика се развиваше с относително високи темпове през
2005 г., като слабото забавяне през първата половина на годината беше компенсирано от подем през втората. Диференциацията в темповете на растеж по региони се
запази. Слабото вътрешно потребление, ниските темпове на растеж на инвестициите и забавянето на износа бяха главните фактори за снижаване темпа на растеж
на еврозоната до 1.3% (2.1% за 2004 г.), а на ЕС-25 – до 1.6% (2.4% за 2004 г.). В САЩ
високият темп на растеж през първото шестмесечие на 2005 г. беше последван от
забавяне през втората половина на годината предимно поради нанесените от урага-
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Основни макроикономически показатели
(средногодишен темп на изменение)
(%)

2003
САЩ
ЕС-25
Еврозона
Новоприсъединили се страни
Япония
Китай

2.7
1.2
0.7
3.8
1.8
10.0

Растеж
2004
4.2
2.4
2.1
5.0
2.3
10.1

2005

2003

3.5
1.6
1.3
4.0
2.8
9.9

2.3
1.9
2.1
1.9
-0.3
1.2

Инфлация
2004
2.7
2.1
2.1
4.1
0.0
4.0

2005

2003

3.4
2.2
2.2
2.5
-0.4
1.8

6.0
9.0
8.7
14.3
5.3
:

Безработица
2004
2005
5.5
9.1
8.9
14.2
4.7
4.2

5.1
8.7
8.6
13.4
4.4
4.2

Забележка: Инфлацията в новоприсъединилите се страни е изчислена чрез претеглянето на хармонизираните индекси
на потребителски цени за отделните страни, като са ползвани теглата на страните в HICP на ЕС-25.

Източник: Евростат, Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis, Statistics Bureau of Japan, National Bureau of Statistics of China, изчисления на БНБ.

Цените на енергийните ресурси и основните суровини продължиха да се повишават през 2005 г. под влияние на нарастващото потребление, особено характерно
за азиатските страни, развиващи се с високи темпове. Цената на суровия петрол
тип „Брент“ се повиши с 42.1% в резултат както на по-голямото търсене, така и на
ограничения капацитет на добивните мощности. На пазара на метали бе отчетено
нарастване на цените с 26.4%. Цените на храните през 2005 г. не отбелязаха промяна спрямо предходната година с изключение на поскъпването през последното
тримесечие на пшеницата (вследствие неблагоприятните климатични условия по
време на есенната сеитба в Украйна и Русия) и при захарта (поради нарасналото
търсене на захарна тръстика като суровина за производството на етанол).
Инфлационният импулс от повишението на цените на суровия петрол през първата половина на 2005 г. бе смекчен от ефекта на базата, тъй като през същия период на 2004 г. имаше подобно увеличение на цените. През второто полугодие цените
на суровия петрол нараснаха бързо поради проблеми в снабдяването, породени от
щетите, нанесени от ураганите „Катрина“ и „Рита“. В развитите страни инфлацията достигна най-високите си стойности за годината през септември – 2.6% в еврозоната и 4.7% в САЩ. В тези страни не бяха отчетени значителни вторични
последици от поскъпването на горивата поради постигната относително висока
степен на независимост на икономиките им по отношение ползването на енергийни
ресурси.
Федералният резерв на САЩ продължи да следва политика на постепенно увеличаване на лихвените проценти, като лихвата по федералните фондове достигна
4.2% в края на годината. През декември ЕЦБ за първи път от две години и половина
насам повиши лихвата по рефинансиращите операции на 2.2%, като увеличението беше с 25 базисни точки. На фона на последователната политика на Федералния резерв на повишаване лихвения процент по федералните фондове и на несигурността
по отношение политиката на ЕЦБ кривите на доходност на ДЦК в щатски долари и в
евро проявиха една и съща тенденция към свиване на спредовете между доходността на ценни книжа с различен матуритет и изправянето на кривите на доходност –
нетипично в исторически аспект поведение.
На фондовите пазари тенденциите бяха благоприятни, като рисковите премии
и колебанията останаха на исторически ниски нива. Индексът Dow Jones EURO
STOXX50 за еврозоната нарасна с 21.3%, а Dow Jones STOXX EU ENLARGED15 – с
49.7%. В САЩ NASDАQ Composite се покачи с 3.1%, а Dow Jones Industrial спадна с 0.6%.
Негативно отражение върху американските финансови пазари оказаха повишаването на лихвените равнища, високите цени на горивата и щетите, нанесени по южното
крайбрежие на САЩ от ураганите „Катрина“ и „Рита“.
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ните „Катрина“ и „Рита“ значителни щети по южното крайбрежие на страната. Високи останаха темповете на страните от азиатския регион при водеща роля на Китай, Индия и Япония.
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2. Икономиката на България
Икономическа
активност
и инфлация

Икономическият растеж у нас за 2005 г. достигнa 5.5%. Брутният вътрешен
продукт на човек от населението в евро нарасна с 10.2%, от 2515 евро през 2004 г. на
2771 евро през 2005 г.
През годината вътрешното търсене се развиваше динамично, като ускори
темпа си спрямо 2004 г. С най-голям принос в растежа на БВП за годината е индивидуалното потребление (5.7 процентни пункта), следвано от инвестициите в основен
капитал (4 процентни пункта). Стимулиран от вътрешното търсене, вносът запази
висок темп на нарастване, докато поради действието на временни фактори, особено през третото тримесечие, износът забави растежа си. Отрицателният принос
на нетния износ за растежа достигна 5.8 процентни пункта (при отрицателен нетен
принос за 2004 г. от 1.9 процентни пункта).

Реален темп на растеж на БВП по компоненти на крайното използване
(%)

БВП
Индивидуално потребление
Колективно потребление
Брутно образуване на основен капитал
Износ
Внос

2004

2005

5.7
4.9
6.7
13.5
13.0
14.1

5.5
7.4
2.2
19.0
7.2
14.6

Източник: НСИ.

Основен фактор, който определя нарастването на индивидуалното потребление, са доходите на домакинствата. От една страна, те се увеличават в резултат
от повишаване на заетостта с 2% в сравнение с предходната година5 и, от друга –
в резултат на по-висок среден доход на човек, получен от различни източници на доходи – работна заплата, предприемачество и операции със собственост. Един от основните източници на доход – работната заплата, нарасна реално средно с 2.8%,
броят на наетите по трудово правоотношение се увеличи с 2.7%, а фондът на работната заплата през годината нарасна реално с 5.6%. Данните от домакинските
бюджети отчитат номинално увеличение с 9.4% през 2005 г. в сравнение с предходната година на доходите извън работната заплата и от предприемачество.
Друг важен показател, отразяващ положителното въздействие на икономическата активност върху заетостта, е изменението на средното равнище на безработица, което през 2005 г. спадна с 1.9 процентни пункта спрямо предходната година и
достигна 10.1%6 . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в края
на декември е 397.3 хил. души, което е 10.7% от икономически активното население,
като равнището на безработица спада с 1.4 процентни пункта спрямо декември
2004 г.7 През 2005 г. по програмите на правителството за насърчаване на заетостта през годината са работили 79.3 хил. души, но частният сектор има основен принос за намаляването на равнището на безработица.
Инвестициите в основен капитал ускориха динамиката си, отчитайки 19% реален растеж – най-високият от 2001 г. насам, като значително ускорение на инвестициите беше регистрирано в отраслите индустрия и транспорт и съобщения. Високата възвръщаемост на инвестициите в страната привлича чуждестранни капитали, които са важен източник за финансиране на инвестиционни проекти. В допълнение към частните инвестиции капиталовите разходи на правителството продължиха да нарастват и достигнаха 4.9% от БВП.
Отраслите с най-голям принос за икономическия растеж и за растежа на брутната добавена стойност през 2005 г. са преработващата промишленост, финансовото посредничество, строителството и търговията. Засегнат от наводненията
през третото тримесечие, аграрният сектор регистрира значителен спад.

5
6
7

Данни на НСИ от наблюдението на работната сила.
Данни на НСИ от наблюдението на работната сила. Прилага се дефиницията на МОТ.
Информация на Агенцията по заетостта.
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(%)

Аграрен сектор
Индустрия
Услуги
Общо по базисни цени

2004

2005

3.0
5.8
5.7
5.4

-8.6
7.3
6.6
5.1

Източник: НСИ.

Високата икономическа активност в промишлеността е резултат от поголямото външно и вътрешно търсене. Водещи през 2005 г. са нефтопреработването, цветната металургия, производството на храни и напитки, производството на
машини, оборудване и домакински уреди, производството на химически продукти.
През 2005 г. продължи тенденцията към по-силно натоварване на производствените
мощности, като през четвъртото тримесечие то достигна 65.7%.
Високите темпове на растеж на вътрешното търсене стимулират производството и продажбите на промишлеността за вътрешния пазар нарастват с високи
темпове. Въпреки това обаче разликата в структурата на търсенето и предлагането на стоки от местни производители се запазва и води до увеличение на вноса. В
структурата на междинното потребление вносните суровини и енергийните ресурси формират около 31% и при ускоряване на производствената активност този относително висок дял води до нарастване вноса на съответните междинни продукти.
По тази причина по-големият внос на суровини, материали и енергийни ресурси има
най-голям принос за високите темпове на внос през 2005 г. Вносни стоки удовлетворяват близо 80% от инвестиционното търсене в страната, в резултат на което
вносът на инвестиционни стоки нараства с най-висок темп през годината. С внос на
потребителски стоки се задоволяват около 12% от вътрешното потребителско
търсене. Поради това темповете на внос на потребителски стоки са по-ниски в
сравнение с другите стокови групи.
Нарастващият дял на инвестициите в БВП съдейства за повишаване на технологичното равнище, производителността и ефективността на икономиката. Новите инвестиции допринасят за запазване на благоприятната тенденция на показателя разходи на труд за единица продукция, който е един от ключовите измерители на
конкурентоспособността на българската икономика. В повечето сектори на икономиката растежът на производителността на труда изпреварва нарастването на
работната заплата. Подобряващата се ефективност на производството допринася
за относително високите темпове на растеж на стоковия износ.
Отчетената динамика на производителността на труда е фактор, който
действа в посока към снижение на инфлацията в страната. Но под действието на
други фактори през 2005 г. годишната инфлация достигна средно 5%, с 1.2 процентни пункта по-ниско от средногодишната инфлация за 2004 г. Значителните колебания в цените на суровия петрол и рязкото им повишение през август доведоха до
поскъпване на горивата у нас и имаха косвено отражение върху цените на останалите стоки. Наводненията в страната през летните месеци нанесоха щети върху земеделските култури и създадоха опасения за значителен недостиг в предлагането
им и съответно вместо сезонен спад през лятото цените на хранителните продукти нараснаха. В допълнение към изброените по-горе фактори през есента бяха повишени цените на електро- и топлоенергията, с което приносът на инфлацията при
стоките и услугите с административно определяни цени в средногодишната инфлация възлезе на 1.3 процентни пункта8.

8

От началото на 2005 г. от групата стоки с административно определяни цени изключваме групата на телефонните услуги поради приключилата в края на 2004 г. приватизация на БТК.
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Реален растеж на брутната добавена стойност
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Разходи на труд за единица продукция, общо за икономиката
(1998 = 100)

Източник: НСИ, БНБ.

Разходи на труд за единица продукция в преработващата промишленост
(1998 = 100)

Източник: НСИ, БНБ.
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(процентни пунктове)

2004

2005

Инфлация (%)
Принос
Хранителни стоки
Нехранителни стоки
Обществено хранене
Услуги

3.98

6.45

0.35
1.36
0.15
2.17

2.57
1.84
0.35
1.68

Стоки и услуги с административно определяни цени

2.89

1.24

Източник: НСИ, БНБ.

Индекс на потребителските цени
(на годишна основа)

Източник: НСИ, БНБ.

В резултат от повишението на международните цени на суровия петрол горивата на вътрешния пазар поскъпнаха с 10.6%, което се отрази върху цените на транспортните услуги, а чрез по-големите транспортни разходи повиши цените на повечето групи стоки и услуги.
Значителният принос на инфлацията при хранителните стоки е следствие не
само на повишението през годината на цените на тази група стоки с 6.7%, но и на
относително високия є дял от 38% в потребителската кошница. Нарастването на
цените на храните е косвено отражение на поскъпването на горивата и на възникналите опасения за недостиг в предлагането на селскостопански продукти поради щетите, нанесени от летните наводнения върху земеделските култури на значителна
част от територията на страната. Цените на необработените хранителни стоки
нараснаха с 10.3% в края на 2005 г.
Платежен
баланс

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за 2005 г. е 2530.7
млн. евро (11.8% от БВП), като стойността му е с 1399.5 млн. евро по-висока в сравнение с отчетения за предходната година дефицит от 1131.2 млн. евро (5.8% от
БВП). Търговският баланс през годината се влоши значително, особено през третото тримесечие, и достигна -4369.1 млн. евро.9 За годината положителни са салдата
9

Подобен анализ на факторите, довели до влошаване на търговското салдо през третото тримесечие на
2005 г., е представен в тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“ (1/2006).
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на услугите (667 млн. евро), на дохода (247 млн. евро) и на текущите нетни трансфери (924.5 млн. евро).
Факторите, повлияли върху текущата сметка, през 2005 г. могат да се класифицират на постоянни и такива с временен характер. Динамиката на вътрешното
търсене, което нараства бързо в синхрон с увеличението на доходите на домакинствата и на фирмите, е един от постоянно действащите фактори, поддържащ относително високи темповете на растеж на вноса на стоки и услуги. Влияние върху инвестиционното търсене оказват положителните очаквания, свързани с предстоящото членство на Република България в Европейския съюз.
През третото тримесечие на 2005 г. обаче салдото по текущата сметка се
влоши в резултат на едновременното действие на няколко фактора – нарушенията в
доставките на петрол от Мексиканския залив, предизвикани от урагана „Катрина“,
доведоха до паника и съответно до рязко увеличение на международните цени на суровия петрол през август – септември; износът се забави поради временни проблеми, като технологичното обновление в предприятия от металургичната промишленост; наводненията през летните месеци (юни – август), засегнали значителна част
от територията на страната, бяха причина за спад в износа на редица селскостопански стоки, а също вероятно и за по-ниски от очакваните приходи от летен туризъм. Временният характер на изброените по-горе фактори беше потвърден от данните за платежния баланс в края на годината, когато се наблюдаваше възстановяване растежа на износа и забавяне темповете на растеж на вноса.
Финансовата сметка за 2005 г. бележи излишък в размер на 2874.6 млн. евро.
Салдото по финансовата сметка е с 36.2 млн. евро по-ниско от отчетеното за
2004 г., но надвишава дефицита по текущата сметка с 344 млн. евро. Основен принос
за формирането на излишъка имат статиите преки чуждестранни инвестиции (1789
млн. евро), заеми от „Други инвестиции“ − пасиви −1044.1 млн. евро, и други активи
(534.9 млн. евро). Нетните преки инвестиции в страната покриват 73% от дефицита
по текущата сметка. Негативно влияние върху финансовото салдо за периода оказа
намалението на пасивите на портфейлните инвестиции със 749.4 млн. евро поради
извършените през годината погашения на външен държавен дълг, в т. ч. предсрочни
плащания по външния държавен дълг към частни кредитори (пълно изкупуване на
брейди облигациите) и към МВФ.
За 2005 г. общият баланс беше положителен в размер на 569.3 млн. евро, като се
влоши с 830.3 млн. евро спрямо предходната година. В подкрепа на платежния баланс
през 2005 г. са постъпили 116.1 млн. евро по перото извънредно финансиране в резултат на получен от Световната банка заем. За годината нетно са върнати 361.2
млн. евро кредити към МВФ. Валутните резерви нараснаха с 324.2 млн. евро (без да
се включват измененията, дължащи се на курсови разлики).
Значителна част от финансиращите потоци по платежния баланс през 2005 г.
са дългови. Към края на годината брутният външен дълг достигна 14 530.3 млн. евро,
с 1958.7 млн. евро (15.6%) повече в сравнение с края на 2004 г. Увеличението на дълга
се дължи изцяло на частния сектор, чиито външни задължения са нараснали с 3238.9
млн. евро (52.7%), докато задълженията на публичния сектор са спаднали с 1280.2
млн. евро (19.9%) поради провежданата политика на намаляване външния дълг на правителството. Съотношението на брутния външен дълг към БВП се повиши незначително от 64.2% за 2004 г. на 67.7% през 2005 г.
Публични
финанси

Към края на 2005 г. първичният излишък достигна 4.8% от БВП10 за периода, а
касовият излишък възлезе на 3.2% от БВП – с 1.5 процентни пункта по-висок от
предходната година. Общите приходи и помощи възлязоха на 18 012.2 млн. лв. (42.9%
от БВП), а разходите – на 16 678.5 млн. лв. (39.8% от БВП). Високият икономически
растеж и нарасналото вътрешно търсене бяха в основата на по-високия растеж
от 13.4% на данъчните приходи и съответно допринесоха за реализирания касов излишък.
През 2005 г. правителството напълно изкупи дълга си от брейди книжа на стойност 1544.6 млн. щ. д., както и част от задълженията си към МВФ. Въпреки тези значителни плащания фискалният резерв спадна едва с 299 млн. лв. и в края на декември
беше 4511.6 млн. лв. Касовият излишък и постъпленията от приватизация в размер на

10

Без да се вземат предвид разходите, извършени от „Публични инвестиционни проекти“ – ЕАД.
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Годишно нарастване на паричните агрегати
(%)

Източник: БНБ.

Вземания от неправителствения сектор (годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Икономиката през 2005 г.

1441.1 млн. лв. бяха основните фактори, които доведоха до запазване на относително високото ниво на фискалния резерв. В резултат от операциите по предсрочно погасяване на външен дълг съотношението на държавния и държавногарантиран дълг
към БВП спадна с 8.7 процентни пункта и в края на годината възлезе на 31.9%. Намалението на това съотношение се дължи главно на динамиката на външния държавен
дълг, който през годината намаля с 8.5 процентни пункта и достигна 25.1% от БВП.
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Финансов
сектор

Темповете на растеж на паричните агрегати се запазиха сравнително високи
през 2005 г., отразявайки нарастването на доходите на домакинствата, засиленото
трансакционно търсене на пари, увеличението на депозитите в банковата система
и оживената кредитна дейност. Годишният темп на прираст на широките пари достигна 23.9% в края на годината. В съответствие със засиленото трансакционно
търсене на пари паричният агрегат М1 нарасна с 2145.1 млн. лв. (20.8%), в т. ч. парите извън банките – със 767.6 млн. лв. (16.6%) и овърнайт депозитите – с 1377.5
млн. лв. (24.3%). През 2005 г. квазипарите се увеличиха с 2789.3 млн. лв. (27.9%), депозитите с матуритет до две години – с 2555.3 млн. лв. (32.2%), а депозитите за ползване след предизвестие до три месеца – с 234 млн. лв. (11.3%).
Мерките на БНБ за ограничаване растежа на банковия кредит, приети в началото на 2005 г., започнаха да дават очакваните резултати през второто тримесечие.
За годината вземанията от неправителствения сектор нараснаха с 4566 млн. лв., като темпът им на годишен прираст се забави до 32.4% в сравнение с 48.6% към края
на 2004 г. Вземанията от нефинансови предприятия се увеличиха с 2145.7 млн. лв.
(23.1%), а при вземанията от домакинствата беше отчетен прираст от 2554 млн. лв.
(58.4%). Засилената склонност на банките да отпускат кредити с по-дълъг матуритет и нуждите на реалния сектор от дългосрочно финансиране продължиха да обуславят тенденцията към промяна на матуритетната структура на кредитите и към
края на 2005 г. делът на кредитите, предоставени за срок над една година, се увеличи до 75.9%.
След като през 2004 г. чуждестранните пасиви на банките имаха съществена
роля като източник на ресурси за финансиране на кредитната дейност, през 2005 г.
стимулите на банките за привличане на средства от нерезиденти бяха ограничени
след предприетите от БНБ мерки за по-умерено нарастване на кредитите. Важен
източник на ресурси за търговските банки бяха депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия, които нараснаха съответно с 2724.5 млн. лв. (30.2%) и
1715.4 млн. лв. (34.5%). В хода на годината темпът на прираст на вземанията на търговските банки от неправителствения сектор се доближи до темповете на растеж
на депозитите.
Общият обем на сделките на междубанковия паричен пазар през 2005 г. нарасна
със 72.6% спрямо предходната година. С отпадането на ограничението с чуждестранна валута да се покриват само резервите, дължими върху депозитната база в
чуждестранна валута, банките увеличиха дела на резервите си в евро и това им позволи да освободят левов ресурс, който да бъде краткосрочно инвестиран на паричния пазар. Депозитите формираха 95.4% от оборота, окончателните сделки с ДЦК
2.9%, а репооперациите – съответно 1.7%.
Динамиката на лихвения процент на междубанковия паричен пазар остана стабилна и при годишна стойност от 2% средномесечното му ниво се колебаеше от 1.9%
(януари) до 2.2% (декември), като повишението в края на годината беше резултат
от решението на ЕЦБ да увеличи с 25 б. т. лихвата по основните рефинансиращи
операции.
Валутният пазар продължи да увеличава оборота си и през 2005 г. доближи 50
млрд. евро.11 Спрямо 2004 г. търговията на този пазар нарасна с над една трета, съществен принос за което имаше премахването през юни 2004 г. на комисионата по
безналичните операции на БНБ. Оборотът е увеличен и в двата сегмента на валутния пазар – в търговията с крайни клиенти и в междубанковата търговия.
В съответствие с емисионната политика на Министерството на финансите
през 2005 г. бяха емитирани 3-месечни сконтови съкровищни бонове и 3-, 5- и 10-годишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент. Въвеждането през декември 2004 г. на индекса ЛЕОНИА послужи като основа за промяна на методиката, по която се изчислява размерът на основния лихвен процент12. Това позволи да се намали
честотата на емитиране на тримесечни сконтови ДЦК (6 емисии за годината вместо ежемесечно), а общата номинална стойност на пласмента (95 млн. лв.) спадна с
34% в сравнение с предходната година. За разлика от 2004 г. не бяха емитирани 1211

Този оборот обхваща реализираните от търговските банки (вкл. БНБ) сделки с чуждестранна валута срещу
левове с вальор на плащане спот, същия и следващия работен ден.
12
Новата методика бе приета от Управителния съвет на БНБ на 16 декември 2004 г. с Решение № 149 и влезе в
сила от 1 февруари 2005 г. Според нея ОЛП се определя като проста средна величина от стойностите на
ЛЕОНИА за работните дни на изтекъл едномесечен период, а изчислената стойност се приема за ОЛП за
следващия календарен месец.
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(%)

Източник: БНБ.

месечни и 7-годишни ДЦК. Пласментът на 3-годишни ДЦК нарасна с 50% до 150
млн. лв. по номинал, на 5-годишните остана 100 млн. лв., а на 10-годишните се увеличи
с 87.5% до 150 млн. лв.
На вторичния пазар на ценни книжа общата сума на сключените между търговските банки (вкл. утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници) окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 1589.4 млн. лв. (с 20.9% помалко в сравнение с 2004 г.). Оборотът на левовите облигации намаля с 22.1% до
1429.5 млн. лв., като спадът бе най-силен при краткосрочните облигации. При деноминираните в евро облигации имаше увеличение на оборота с 0.4% до 159.3 млн. лв., докато търговията с деноминирани в щатски долари облигации, емитирани по ЗУНК,
намаля многократно до 0.6 млн. лв.
На международните финансови пазари деноминираните в евро еврооблигации
на българското правителство с падеж 2007 г. приключиха годината на равнище 105%
от номинала, деноминираните в евро глобални облигации с падеж 2013 г. надвишиха
124%, а деноминираните в щатски долари глобални облигации с падеж 2015 г. се котираха в края на годината на 121%. Освен конюнктурата на пазара динамиката на тези цени отразява и повишенията в кредитния рейтинг на България. На 17 август
Fitch Ratings и на 27 октомври Standard & Poor’s покачиха рейтинга на страната за дългосрочен кредит в чуждестранна валута от ВВВ- на ВВВ.
Нарасналата през ноември 2004 г. активност на вторичния пазар с компенсаторни инструменти продължи в началото на 2005 г. до датата на публичното предлагане на акции на БТК. От 27 януари до 1 февруари беше извършено публично предлагане на 34.8-процентен държавен дял в БТК срещу компенсаторни записи и бонове, което беше причина за високия обем на превърнатите в акции компенсаторни инструменти (662 млн. лв.). Оборотът на пазара на компенсаторни инструменти възлезе на
550.9 млн. лв. и беше реализиран главно през първото тримесечие.
Продължи практиката на пласмент на корпоративни и общински облигации извън фондовата борса с последващата им регистрация за борсова търговия. Оборотът на облигациите на фондовата борса бе 278.7 млн. лв., т. е. двойно по-голям в
сравнение с 2004 г. Оборотът на първичния пазар на акционерен капитал на БФБ –
София, възлезе на 5.5 млн. лв. от акции и 1.7 млн. лв. от права върху акции, а вторичният пазар на акции се удвои спрямо 2004 г. и достигна 2101.6 млн. лв. на фондовата
борса и 17.8 млн. лв. сделки с акции извън борсата. Значителен принос за високия оборот имаше приемането на БТК за търговия на неофициалния пазар на фондовата бор-

Икономиката през 2005 г.

Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
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са едновременно с продажбата на остатъчния държавен пакет от акции на приватизационния пазар.
От 1 февруари 2005 г. започна публикуването на втория официален ценови индекс на БФБ – София – BG40. Индексите на цените на акциите се покачиха значително в началото на годината до техническите предели от 130 пункта, 900 пункта и 225
пункта съответно за BG40, SOFIX и BSE FFBH. След отчетените високи стойности
(932.44 за SOFIX и 232.92 за BSE FFBH на 25 февруари и 133.36 за BG40 на 10 март) индексите отбелязаха умерен спад през първото тримесечие, застой през второто и
третото, и покачване през четвъртото. Единственото отклонение бе през юни, когато излизането на Нефтохим от регистъра на публичните дружества беше съпроводено със спад наполовина на цената на акциите му и с временен натиск върху общото ценово пазарно равнище. През септември SOFIX доближи нивото си от началото
на годината, а BG40 отбеляза нов рекорд от 140.87 пункта на 30 септември. Изчисляването на индекса BSE FFBH бе прекратено, като последната му стойност бе 228.29
пункта на 21 септември.
Общото поскъпване на цените на акциите и приемането на нови дружества за
търговия на борсата доведе до увеличаване на пазарната капитализация, която в
края на годината достигна 8434 млн. лв. (20.1% от БВП).
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Брутни международни валутни резерви

Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в
съответствие с изискванията на ЗБНБ и възможностите, които предлагат
международните финансови пазари. Брутни международни валутни резерви на БНБ
са активите в баланса на управление „Емисионно“13 . Превишението на брутните
международни валутни резерви над паричните задължения по баланса формира
позицията депозит на управление „Банково“, или нетната стойност от баланса на
управление „Емисионно“.14
Съгласно ЗБНБ управлението на брутните международни валутни резерви е в
правомощията на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Емисионно“. При
определяне на стратегията за управление на международните резерви, свързаните с
това рискови фактори и при оценяване на резултатите съществена роля играе
Инвестиционният комитет, който включва експерти от БНБ и има съвещателни
функции по отношение вземането на решения от подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“.
Една част от промените в ЗБНБ, приети в началото на 2005 г., пряко засягат
управлението на международните валутни резерви: стойността на монетарното
злато се отчита по пазарна вместо по законово фиксирана цена, а в областта на
валутния риск законодателят преориентира ограниченията по отношение на
откритите валутни позиции, като сумата от абсолютните стойности на откритите валутни позиции във валути, различни от евро, СПТ и злато, не трябва да
надвишава 2% от пазарната стойност на сумата от задълженията в тези валути.

1. Размер и структура на брутните международни
валутни резерви
Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към
31 декември 2005 г. достигна 7372 млн. евро, което спрямо края на 2004 г. представлява нарастване със 7.5%, или с 516 млн. евро.15 Тази промяна е резултат от нетен
приток на парични ресурси от 170 млн. евро, 147 млн. евро доход от активите и 199
млн. евро от валутна преоценка.

13

Чл. 28, ал. 3 от ЗБНБ определя изчерпателно активите, които се включват в брутните международни
валутни резерви. Това са: притежаваното монетарно злато; СПТ; банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна валута; средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ по сметки в
чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно
признати агенции за кредитен рейтинг; ценни книжа, емитирани от чужди държави, централни банки, други
чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са
оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;
салдо по вземания и задължения по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени
със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови институции или
други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки
на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на БНБ, задължени по
които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута. В съответствие със закона тези активи се оценяват по пазарна стойност.
14
В съответствие с чл. 28, ал. 1 от ЗБНБ „общата сума на паричните задължения на Българската народна банка
не може да превишава левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, като левовият
еквивалент се изчислява по фиксирания валутен курс.
15 От началото на 2005 г. златото се оценява по пазарна цена, което прави несъпоставими седмичните и месечните баланси на управление „Емисионно“, публикувани през 2005 г., с балансите, публикувани през предходните години, когато цената на златото беше фиксирана в ЗБНБ.
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Брутни международни валутни резерви и депозит на управление „Банково“
(млн. евро)

Източник: БНБ.

По-важни фактори за изменение на валутните резерви
А)
•

•

Покупко-продажба на резервна валута:
Нетни покупки от БНБ на евро от търговските банки, в т. ч.:
Покупки от БНБ на евро от търговските банки
Продажби от БНБ на евро на търговските банки
Нетни продажби от БНБ на евро на каса

Б) Движения по сметки на търговски банки и
държавни институции
(посочени са по-значимите външни потоци):

•
•

В посока увеличение на валутните резерви
Постъпления от приватизация на държавна собственост
(приватизацията е осъществена през 2004 г.)
Нетни постъпления по сметки за ЗМР на търговски банки
Постъпления от получен външен дълг

•

Постъпления от емисии вътрешен дълг

•

В посока намаление на валутните резерви
Плащания по обслужване на външния дълг на правителството
(в т. ч. предсрочно погасяване на външен дълг)

•

•

Изтеглени средства от ЗМР сметки на търговските банки

•

Плащания по вътрешния дълг на правителството

1408
1419
6994
5575
11

млн. евро
млн. евро
млн. евро
млн. евро
млн. евро

1238 млн. евро

602
394
175
11
17

1777
728
2.1
26
99
52
14

млн. евро
млн. евро
млн. евро
млн. СПТ
млн. евро

млн. щ. д.
млн. евро
млрд. йени
млн. СПТ
млн. щ. д.
млн. шв. фр.
млн. евро

Валутната структура на международните резерви на БНБ се промени през отчетния период в посока нарастване дела на активите в евро за сметка на намаляване дела на активите в останалите валути – щатски долари и швейцарски франкове.
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(%)

Валута
Евро
Щатски долари
Злато
СПТ
Швейцарски франкове

Активи от баланса на управление „Емисионно“
2004

2005

83.2
5.4
7.2
1.6
2.6

88.4
3.5
6.6
0.6
0.9

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

Увеличението на активите в евро е резултат преди всичко от нетните покупки на резервна валута от търговски банки в размер на 1419 млн. евро, но част от това увеличение се дължи на промяна във валутната структура на пасивите. Според
изменение в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви на търговските
банки в БНБ, в сила от април 2005 г., търговските банки могат да поддържат задължителни минимални резерви само в национална и в резервна валута (евро). По тази
причина в края на първото и началото на второто тримесечие търговските банки
изтеглиха от валутните си сметки при БНБ своите наличности в швейцарски франкове и щатски долари. Това промени структурата на паричните задължения на БНБ,
като средно за периода делът на деноминираните в национална валута и в евро надхвърлят 95% от всички задължения. Намалението на доларовите активи беше резултат и на реализираните значителни по размер предсрочни погашения по външния
дълг в щатски долари, извършени от Министерството на финансите. Относителният дял на активите в злато спадна поради нарастването на валутните резерви
през отчетния период.
През 2005 г. в структурата на активите по финансови инструменти настъпиха незначителни промени. Нарасна делът на активите, поддържани в налични средства и инвестирани в ценни книжа, за сметка на спадане дела на предоставените при
чуждестранни банки депозити. Средно през годината над 75% от активите са били
инвестирани в ценни книжа.

Структура на международните резерви по финансови инструменти
(%)

Инструменти

2004

2005

Налични средства*
Депозити**
Ценни книжа**
Злато в трезора

8.0
14.6
74.5
2.9

11.7
10.2
75.5
2.6

* Финансови инструменти с падеж до 3 дни.
** Включени са инструментите във валута и злато.
Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

В структурата на активите по остатъчен срок до падежа настъпи по-значителна промяна, тъй като в края на 2004 г. БНБ взе решение за промяна на бенчмарковете на активите в евро. Беше увеличено теглото на активи, инвестирани в секторите над 1 година, и съответно спадна делът на активите с матуритет в сектора
до 1 година. Въпреки тази промяна средно за периода теглото на активите с матуритет в краткосрочния сектор остана най-високо – средно за периода инвестираните в този сектор активи са около 59% от валутните резерви.
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Структура по остатъчен срок до падежа на международните резерви
(%)

Падежни сектори

2004

2005

до 1 година
1–3 години
3–5 години
5–10 години
10–30 години

82.6
12.3
4.4
0.7
-

59.1
15.8
12.8
11.7
0.6

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

2. Риск и доходност на брутните международни
валутни резерви
Пазарна
среда

През 2005 г. Федералният резерв продължи плавното покачване на лихвата по
федералните фондове, като на всяко от проведените осем заседания стъпката бе
25 б. т. Провежданата монетарна политика, съпроводена с ясно формулиране на бъдещите намерения за промяна, допринесе за спад на несигурността и на премията за
риск на финансовите пазари и съответно намали амплитудата в колебанията на цените на правителствените облигации. Доходността по двегодишните американски
съкровищни облигации, която зависи от очакванията за бъдещото равнище на лихвата по федералните фондове, се повиши през годината с около 120 б. т. Дългосрочните лихвени проценти се увеличиха едва с 20 б. т. въпреки поскъпването на краткосрочния ресурс за същия период. Общото движение на кривата на доходност бе към
чувствително изправяне на наклона, измерен със спреда при ценните книжа в сектора от две до десет години, който в края на периода достигна нула. Като възможни
обяснения за това нетипично в исторически аспект поведение се сочат фактори като стабилните инфлационни очаквания, доверието на пазарите в антиинфлационната политика на Федералния резерв и очакванията за намаляване на средносрочния
темп на икономически растеж в САЩ.

Крива на доходността на ДЦК в щатски долари
(%)

Източник: БНБ.
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(б. т.)

Източник: БНБ.

През по-голямата част от 2005 г. ЕЦБ не предприе промени в паричната си политика въпреки растящите очаквания за такава промяна и свързаните с това колебания на пазарите. Важна причина за отлагане на решението на ЕЦБ за повишение на
лихвата по рефинансиращите операции беше ниският икономически растеж, тъй като инфлацията, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени, през
целия период се задържа над референтното равнище от 2%. След като конюнктурните индикатори за еврозоната и ЕС започнаха да се подобряват (от лятото на 2005
г.), а икономическият растеж започна да се ускорява (през третото тримесечие),
ЕЦБ повиши през декември с 25 базисни точки лихвата по рефинансиращите операции, с цел да противодейства на възможни вторични последици върху инфлацията от
повишените цени на суровия петрол. Още през октомври в официалните си съобщения представители на банката подсказаха, макар и нееднозначно, че предстои промяна в политиката. Пазарните участници реагираха веднага, като доходността на
ценните книжа в матуритетния сектор до 2 години се повиши през четъртото тримесечие с повече от 40 б. т. Подобно на кривата на доходността в САЩ, доходността на държавните ценни книжа в страните от еврозоната в дългосрочните матуритетни сектори нарасна само с около 10 б. т., подкрепена от пазарните очаквания за
ниска бъдеща инфлация и сравнително умерен икономически растеж.

Брутни международни валутни резерви

Промяна по точки от кривата на доходност на ДЦК в щатски долари
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Крива на доходността на ДЦК в евро
(%)

Източник: БНБ.

Промяна по точки от кривата на доходност на ДЦК в евро
(б. т.)

Източник: БНБ.

Валутният курс на щатския долар към еврото поскъпна с около 12% през 2005 г.
в резултат от действието на набор от фактори, като разширяващия се диференциал между лихвените проценти на паричния пазар в САЩ и еврозоната, големите финансови потоци към икономиката на САЩ (особено от азиатските страни) и стабилизирането на дефицита по текущата сметка на САЩ през първите осем месеца на годината. През периода септември – декември курсът на щатската валута към еврото остана почти без промяна.
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Източник: БНБ.

През 2005 г. цената на златото отбеляза повишение с повече от 20% в доларово изражение. По-голяма част от промяната настъпи през третото тримесечие, когато бе регистрирано чувствително нарастване на инвестиционното търсене и на
откритите позиции в този актив. Повечето от инвеститорите мотивираха решението си със засилени инфлационни очаквания, свързани с поскъпването на петрола, поголямото търсене на злато от страни като Китай и Русия и очаквания за динамиката на курса долар/евро. Някои наблюдатели отдадоха поскъпването на златото на
високата ликвидност в глобален мащаб и на търсенето от страна на институционални инвеститори, които нямат задължение да спазват специални инвестиционни
ограничения и следват спекулативни стратегии16 за инвестиране в нови по-доходоносни класове активи.

Цена на тройунция злато в щатски долари

Източник: БНБ.
16

Хеджингови фондове.
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Цена на тройунция злато в евро
(%)

Източник: БНБ.

Основни
рискове за
валутните
резерви

Лихвеният риск на международните валутни резерви през отчетния период, измерен чрез тяхната средна модифицирана дюрация, се равнява на 1.69. Той е по-висок
от същия показател за 2004 г. (0.57), което е резултат главно на въведения от началото на 2005 г. нов бенчмарк и последвалото преструктуриране на портфейлите.
Въведеното с промените в ЗБНБ от началото на година изискване сумата от
абсолютните стойности на откритите валутни позиции в различни от евро, СПТ и
монетарно злато валути да не надвишава 2% от пазарната стойност на задълженията в тези валути ограничава валутния риск на международните резерви17. И през
този период бяха поддържани малки открити валутни позиции, като основният валутен риск за БНБ се поражда от откритата валутна позиция в злато.
Кредитният риск се управлява, като се определя минимално ниво на кредитен
рейтинг и максимална експозиция спрямо съответните разрешени класове активи.
Средно за отчетния период 70.5% от средствата са били инвестирани в активи с
най-високия кредитен рейтинг ААА. През отчетния период банковата експозиция е
23.5% от общата сума на активите средно за периода.
Операционният риск бе управляван посредством стриктното съблюдаване и
контрол върху съответните бизнес процедури за управление на международните резерви.

Доходност и
ефективност

Доходът от международните резерви на БНБ през 2005 г. е в размер на 146.64
млн. евро, а доходността на активите е съответно 2.1%. Положителният доход от
валутен дисбаланс18 в размер на 150.42 млн. евро се дължи най-вече на откритата
позиция в злато и е следствие от повишението на цената на златото в евро. Разходът за платени лихви по пасива на баланса на управление „Емисионно“ е 39.48
млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният доход от управлението на международните валутни резерви за 2005 г. е 257.57 млн. евро, или 3.7%
доходност за периода.

17

Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и задълженията във всяка валута,
различна от евро.
18
Доходът от валутен дисбаланс представлява сума от отражението на промяната на валутните курсове
върху откритите валутни позиции на активите и съответно пасивите.

31
(млн. евро)

Доход от
инвестиции

Тримесечия

I
II
III
IV
Общо
Доходност, дял от активите,%

Разход (лихви)
по пасивите

Нетен
доход

(1)

Доход от валутния
дисбаланс между
активи и пасиви
(2)

(3)

(1)+(2)+(3)

27.45
94.58
13.31
11.30

13.46
43.68
42.03
51.26

-8.35
-11.74
-9.56
-9.83

32.55
126.51
45.78
52.73

146.64
2.12

150.42
2.12

-39.48
-0.56

257.57
3.71

Промяната в нетната стойност, съответстваща на позицията депозит на управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, се дължи на действието на
два ключови фактора. От една страна, нетният доход от международните валутни
резерви допринася за нейното увеличение със 257.57 млн. евро, или доходност за периода 37.9%. От друга страна, вноската в държавния бюджет за 2004 г. в размер на
76.21 млн. евро води до нейното намаление.

Доходност и риск на портфейлите
Риск

Доходност
Портфейл

Инвестиционен 1
Инвестиционен 2
Ликвиден
Ликвиден
В злато
Външен мениджър А
Външен мениджър В

Базова
валута
на портфейла

евро
евро
евро
щ. д.
злато
евро
евро

Абсолютна
(%)

Относителна
(б. т.)*

2.18
2.30
2.04
2.77
0.02
2.54
2.50

-2
12
5
10
2
-1
20

Абсолютен
(%)

1.00
1.05
0.09
0.27
0.17
0.96
1.16

Относителен
(б. т.)**

13
9
3
13
17
27
39

Информационен
коефициент***

-0.14
1.41
1.91
0.71
0.14
-0.05
0.51

* Положителната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доходността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като пропусната полза при управлението на портфейла.
**Относителният риск спрямо бенчмарка e показател за степента на отклонение на рисковите характеристики от тези на бенчмарка в резултат от активното управление на портфейлите.
*** Показателят информационен коефициент е съотношението на очакваната относителна доходност на портфейла
към относителния му риск. Прието е, че стойности над 0.5 свидетелстват за ефективно управление на портфейла.

Международните валутни резерви са обособени в портфейли по валути, всеки с
конкретна инвестиционна цел и бенчмарк. С цел диверсификация на стиловете на управление и ограничаване на операционния риск в началото на годината бяха обособени два инвестиционни портфейла, управлявани от различни екипи. И през този период продължи практиката част от международните резерви (8.6% към края на годината) да се предоставя за управление на външни мениджъри. Освен постигането на допълнителна диверсификация, ползването на външни мениджъри допринася за обмяна
на знания и опит в областта на инвестициите на международните пазари.

Брутни международни валутни резерви

Доход от валутните резерви
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III.

Национална платежна система

Съгласно ЗБНБ централната банка съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. БНБ е задължена да следи функционирането и ефективността на отделните системи за сетълмент на плащания и на ценни книжа.
Съгласно действащата нормативна уредба участници в националната платежна система са: БНБ и всички търговски банки; БИСЕРА (система за обслужвания на
клиентски плащания, предназначени за изпълнение в определен момент, управлявана
от „Банксервиз“ АД); БОРИКА (система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, управлявана от „БОРИКА“ ЕООД)19. системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа, управлявана от
Централен депозитар АД; системата за обслужване на плащания по сделки с ДЦК, управлявана от БНБ; Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, управлявана от БНБ.
През 2005 г. беше приключена продажбата на 63.8% от акциите на БНБ в Еднолично акционерно дружество „Банкова организация за разплащания с използване на
карти (БОРИКА)“ на 25 търговски банки и БОРИКА се преобразува в акционерно дружество.
Броят на търговските банки, участващи в платежната система, спадна на 33
през 2005 г., след като беше отнета лицензията за извършване на банкова дейност
на Международната банка за търговия и развитие (юни) и Националната банка на
Гърция преустанови дейността на българския си клон, като прехвърли дейността му
върху Обединена българска банка (декември).

Разпределение на плащанията в страната между отделните
платежни системи

Сума на плащанията по системи

Брой на плащанията по системи

2005 г.
Източник: БНБ.

В условията на постоянно нарастване броя и стойността на безналичните плащания, обработени от платежните системи, невъзможността на някоя голяма банка
да изпълни задълженията си е потенциален източник на финансова нестабилност за
цялата система. Затова с цел намаляване на рисковете в платежната система
централната банка полага усилия за изграждане и оптимизиране на инфраструктурата за обработка на големите плащания. Около 70% от стойността на извършените през годината плащания са обработени от RINGS, въпреки че през тази система
преминават само 0.6% от общия брой на плащанията.
19

БОРИКА е също обслужваща организация (Member Service Provider – MSP) на MasterCard Europe и организация
процесор (Processor Company) на Visa International.
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През 2005 г. през RINGS са извършени 782 736 плащания на стойност 163 831
млн. лв., като спрямо 2004 г. среднодневният брой плащания е нараснал с 34.3%, а
среднодневната им стойност – с 27.3%. През годината 48.6% от стойността на плащанията се обработват до 12:00 часа, а до 14:30 часа се обработват 75.4%. От гледна точка натовареността на системата до 14:30 часа се обработват 92.4% от броя
на плащанията през RINGS. Нарастването на тези показатели спрямо 2004 г. показва
тенденция към засилено използване на системата за преводи в реално време и за обработка на плащанията в по-ранните часове от деня, което намалява риска от неизпълнение на плащания до края на системния ден.
Показателен за ниския риск на Системата за брутен сетълмент в реално време
е фактът, че през периода няма случаи поради недостиг на средства по сметката
на участник да бъдат отхвърлени плащания в края на системния ден. По тази причина и поради високата ликвидност на системата не се пристъпи към използване на Резервния обезпечителен фонд, който осигурява механизма за гарантиране сетълмента на заявките на системните оператори. За 2005 г. коефициентът на наличност20
на RINGS е 99.8% при 99.7% за 2004 г. Неговата стойност е съпоставима с тази на
Системата за обработка на големи плащания TARGET на еврозоната. Възникналите
проблеми са разрешени според предварително разработените правила за действие
при извънредни ситуации.
Нова версия на системния софтуер на RINGS, която съдържа подобрения във
функционалността и улеснения, заявени не само от БНБ, а и от останалите потребители на системата – банките и системните оператори, беше изпробвана през годината и през 2006 г. предстои внедряването є в реална експлоатация като част от
проекта за актуализиране на техническата платформа и софтуера на системата.

2. Промени в нормативната уредба
Основна цел на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, приет в края на март 2005 г. и влязъл в сила от октомври с.г., е да осигури стабилността на платежната система и да гарантира правата на участниците в платежния процес и особено на клиентите. Чрез него се премина от подзаконова към законова регламентация в сферата на плащанията и се осигури хармонизиране на правната рамка на страната в тази сфера с европейското законодателство – важна стъпка в процеса на интегриране на платежната ни инфраструктура с тази на европейските държави.
В съответствие с изискванията на ЗППЕПИПС на 30 септември 2005 г. БНБ
прие две нови наредби за неговото прилагане – Наредба № 3 за паричните преводи и
платежните системи и Наредба № 16 за електронните платежни инструменти. Двете наредби отразяват изискванията на закона, натрупания опит и предложените от
законодателството на Европейския съюз нормативни документи. Наредбите очертават рамката на платежния процес и инфраструктура, като осигуряват и достатъчна гъвкавост за интензивно развитие в сферата на безналичните плащания и
свързаните с тях обществени отношения.
Наредба № 3 регламентира основните изисквания към дейността на платежните
системи, функциите им и правилата за управление на рискове. Подробно са описани
изискванията, процедурите и подлежащите на представяне документи за лицензиране
на системни оператори. Особено внимание е отделено на отчетността на системните оператори, както и на контрола, който системният оператор упражнява върху
участниците в съответната платежна система. С наредбата бяха направени промени
и в платежните документи, които ще се използват в платежния процес.
В новата Наредба № 16 на БНБ за първи път се уреждат някои аспекти от електронните банкови услуги, по-специално в контекста на електронното банково платежно заявление като вид платежен инструмент за отдалечен достъп. Наредбата

20

Коефициентът на наличност представлява броят часове, през които системата реално е работила към брой
часове, през които тя е трябвало да работи според графика.
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1. Системата за брутен сетълмент
в реално време RINGS
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определя разликата между емитирането на електронни пари и влоговете, както и
отчетността при електронните платежни инструменти.
През април 2005 г. БНБ прие Наредба № 13 за прилагане на международен номер
на банкова сметка IBAN (International Bank Account Number) и за банковите кодове.21
IBAN е международен идентификатор на банкова сметка при финансова институция
за осъществяване на презгранични преводи. Използването на IBAN е предпоставка за
пълно автоматизиране при осъществяването на клиентски плащания (STP – Straight
Through Processing) и увеличава ефективността, бързината и качеството на международните и местните преводи. При осигурена съвместимост на функциониране на
платежните системи в страната внедряването на проекта ще доведе до тяхното модернизиране, ще подобри извършването на плащания в бюджетната сфера и ще улесни
потребителите на банкови услуги. С въвеждането в националната банкова система на
международен формат на банковите сметки, съответстващ на формата, използван в
страните от Европейския съюз, ще се осигури синхронизиране на платежния процес и
на инфраструктурите за сетълмент с европейските.
Въвеждането на IBAN стандарта е мащабен проект, засягащ всички участници в платежните системи, както и техните клиенти. С цел спазване на посочените
в Наредба № 13 срокове и синхронизиране действията на институциите, свързани
с изпълнението є, бе учреден Координационен съвет по внедряване на проекта IBAN
с цел изработването на план за внедряване на IBAN. Членове на съвета са всички
участници в RINGS, Асоциацията на търговските банки и Министерството на финансите.
През април 2005 г. бе създаден Национален съвет по платежни системи, включващ представители на различни институции, ангажирани в платежния процес, чиято
основна цел е формиране на стратегия за развитие на платежните системи, организиране и координиране на процеса на финансова интеграция на България с еврозоната
в областта на платежните системи и изпълнението на проекта за Единна европейска
платежна зона (SEPA). В изпълнение на тази основна цел Националният съвет по платежни системи ще обединява интересите на участниците в платежния процес; ще координира дейностите на различните институции, свързани с платежните системи;
ще изготвя предложения и разработва задания за иновации в платежните системи, ще
определя изискванията за интегриране на националните платежни системи в международните и ще адаптира съответната нормативна база.

3. Надзор върху платежните системи
Главна задача на надзора върху платежните системи е ограничаването на
системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на
функционирането им в Република България. Това се осъществява посредством непрекъснато наблюдение на системите, включени в националната платежна система,
и оценяване на съвместимостта им с принципите, стандартите и препоръките,
формулирани от Банката за международни разплащания, Международната организация на комисиите по ценни книжа, ЕЦБ и ЕСЦБ. На тази основа БНБ изготвя препоръки за подобряване дейността на отделните платежни системи, като са извършени надзорни проверки на:
• системата за обслужване на клиентски плащания, инициирани за изпълнение в
определен момент – БИСЕРА;
• системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната – БОРИКА;
• системата за обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа –
ССДЦК;
• системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа –
Централен депозитар.
Резултатите от тези проверки показаха висока степен на съответствие на
тези системи с международните стандарти и практика. Набелязани са действия,
необходими за постигане на пълно съответствие, предимно на ниво разширяване на
техническите възможности на операторите, и адаптиране към изискванията за
участие в евросистемата.
21

Наредбата влиза в сила от 5 юни 2006 г.
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Резерви на търговските банки в БНБ

Приетите през 2004 г. и 2005 г. от БНБ промени в Наредба № 21, свързани с поддържането от търговските банки на задължителни минимални резерви, и увеличаването на депозитната база доведоха до нарастване размера на задължителните минимални резерви при запазване на процента им на 8% върху депозитната база.22
Средно за 2005 г. дължимите резерви се увеличиха със 169.4% спрямо средната им
стойност за 2004 г., при нарастване на привлечените средства, които са обект на
задължителни резерви, със 138.9% (в левове) и 149.8% (в чуждестранна валута).23
В резултат на промените в нормативната уредба банките преразгледаха политиката по изпълнение на задълженията си за поддържане на задължителни резерви,
като свръхрезервите за системата като цяло спаднаха до 84% спрямо равнището
от предходната година както поради по-големия обем задължителни резерви, така и
поради по-прецизното управление на средствата по сметките им в БНБ – по тези
сметки не се начисляват лихви. Левовите резервни активи нараснаха повече от два
пъти спрямо предходната година, като абсолютната им сума надвишаваше трикратно необходимите средства за осигуряване на разплащанията. Валутните активи
нараснаха със 158.7%. Значително се сви диапазонът на колебанията на чуждестранната валута (евро), поддържана от банките като резервен актив – през отделни месеци тя обезпечаваше между 35% и 49.2% от задължителните резерви върху общо
привлечените средства във валута.
През годината две банки допуснаха минимално неизпълнение на задължението
си да поддържат минимални резерви и четири банки ползваха в отделен ден повече
от 50% от резервните си активи. Съгласно изискванията на Наредба № 21 на БНБ за
допуснатите нарушения бяха наложени санкции в размер общо на 2072 лв.
Поради нарушения на ограниченията за нарастване на кредита 11 банки трябваше да внесат допълнителни минимални резерви, 4 от които за целия период. За първия базисен период (съвпадащ с второто тримесечие на 2005 г.) допълнителни резерви внесоха 5 банки на обща сума 216 млн. лв.; за втория базисен период – 8 банки на обща сума от 383 млн. лв., и за третия базисен период (за който санкцията се прилага
ефективно от 4 февруари 2006 г.) допълнителни резерви внесоха 8 банки на обща сума 684 млн. лв.

22
23

Промените в Наредба № 21 са подробно разгледани в глава I.
За повече подробности относно поведението на банките във връзка с промените в Наредба № 21 вж. изданието на БНБ „Икономически преглед“ от май и август 2005 г.
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V.

Банкноти и
монети в
обращение
(извън касите
на БНБ)

Наличнопарично обращение

БНБ има изключителното законово право да пуска в обращение банкноти и монети
в страната24. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно
средство и задължително се приемат за плащания по пълната им номинална стойност
без ограничения. БНБ осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и
опазването и унищожаването на изтеглени от обращение банкноти и монети.
С промените в чл. 27 от ЗБНБ, приети през януари 2005 г., бяха регламентирани
правата и отговорностите на БНБ, свързани с борбата срещу фалшифицирането и
разпространението на неистински и преправени банкноти и монети – национална и
чуждестранна валута. В началото на 2005 г. беше подписано двустранно споразумение между БНБ и ЕЦБ в областта на защитата на еврото от фалшифициране, въз основа на което се осъществява обмен на пълни, актуални и сравними данни за неистинските и преправените евробанкноти.
На 20 октомври 2005 г. БНБ прие Наредба за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. С влизането в сила на наредбата от 30 март 2006 г. съществено се засили контролът от страна на БНБ в областта на възпроизвеждането на български банкноти и монети, задържането и проверката на банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени. С новата нормативна уредба се регламентират условията и редът, прилагани
спрямо търговските банки и дружества, които професионално обработват и разпространяват банкноти и монети в страната, относно замяната на повредени български банкноти и монети и използването на машини за сортиране и самообслужване
с банкноти и монети.
Парите в обращение25 достигнаха в номинално изражение 5867.2 млн. лв. в края
на 2005 г., като нараснаха с 864.5 млн. лв., или със 17.3% спрямо края на 2004 г.

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Източник: БНБ.
24

Чл. 2, ал. 5 от Закона за БНБ.
разменни и възпоменателни монети, емитирани след 5 юли 1999 г. С Решение № 110 на УС на БНБ от
Х.2005 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в касите на БНБ,
са отписани със счетоводна дата 7 октомври 2005 г. от пасива на баланса на управление „Емисионно“ и са
прехвърлени в пасива на управление „Банково“.

25 Банкноти,
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Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(дял от общата стойност, %)

към 31 декември 2004 г.

към 31 декември 2005 г.

Източник: БНБ.

Броят на разменните монети в обращение в края на 2005 г. е 651.1 милиона на
стойност 90.3 млн. лв. Спрямо края на 2004 г. техният брой е нараснал с 96.5 млн. бр.,
или със 17.4%, а стойността им – съответно с 14.7 млн. лв., или с 19.4%. Стойността
на разменните монети към 31 декември 2005 г. е 1.5% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ. Средната монета в обращение към 31 декември 2005 г. остана на нивото от края на 2004 г. и е 0.14 лв. Възпоменателните монети са с дял от 0.1% от стойностния размер на парите в обращение.

Структура по номинална стойност на разменните монети в обращение
(дял от общата стойност, %)

към 31 декември 2004 г.
Източник: БНБ.

към 31 декември 2005 г.

Наличнопарично обращение

В края на 2005 г. броят на банкнотите в обращение е 253.9 милиона на стойност
5774 млн. лв. В сравнение с края на 2004 г. броят им е нараснал с 25.2 млн. бр., или с
11%, а стойността им – с 849.5 млн. лв., или със 17.2%. Към 31 декември 2005 г. стойността на банкнотите възлиза на 98.4% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ. Средната банкнота в обращение към 31 декември 2005 г.
е 22.74 лв. Нарастването є за годината е с 1.20 лв., или с 5.6%. Наблюдаваната през
последните години тенденция към нарастване на средната стойност на банкнотите
в обращение е следствие от засиленото търсене на по-големи купюри банкноти. В
резултат от развитието на мрежата от терминални АТМ устройства на търговските банки нарасна използването на банкноти с купюри 10, 20 и 50 лв.
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Неистински банкноти и разменни
монети

Приетите в началото на 2005 г. изменения и допълнения на чл. 27 от ЗБНБ определиха конкретния нормативен механизъм за взаимодействие между централната
банка и финансовите институции във връзка с изтеглянето от обращение на всички
попаднали при тях банкноти и монети, по отношение на чиято автентичност възникват достатъчни основания за съмнение, че са неистински или преправени. В Националния център за анализ на БНБ през отчетния период се осъществиха проверки за
истинност и се извърши експертна оценка на изпратените от финансовите институции и съдебната система български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.
Общият брой неистински български банкноти, регистрирани в БНБ през 2005 г.,
е 2097. Броят на задържаните преди прокарването им в паричното обращение неистински банкноти е 189, а на проникналите в паричното обращение – 1908. В сравнение с 2004 г. регистрираните неистински банкноти са намалели със 198 бр., или с
8.6%. Най-голям дял от регистрираните неистински банкноти имат купюрите от
10 лв. (32.9%), следвани от 50 лв. (32.1%) и 20 лв. (28.3%). Регистрираните неистински
банкноти с купюри 2 и 5 лв. са общо 141 бр. (6.7%).
В изпълнение на функциите по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през 2005 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 1939 бр. евро, 28 623 бр. щатски долари и 271 бр. банкноти от
други чуждестранни валути.

Емисионнокасова
дейност
на БНБ

БНБ осъществява касова дейност, като извършва следните операции: снабдява
търговските банки със и ги освобождава от банкноти и монети, оформени в ценни
пратки; съхранява непуснати в обращение годни и негодни банкноти и монети; сортира, изброява и унищожава банкноти; изброява монети; осъществява контрол за истинността и физическите качества на постъпващите в БНБ банкноти и монети; обслужва клиенти на дребно в левове и резервна валута и обслужва в левове и чуждестранна
валута първостепенни разпоредители с бюджетни средства в регионална касова
служба – София, както и извършва продажба на каса на възпоменателни монети.
На 15 септември 2005 г. БНБ пусна в обращение първата си възпоменателна
банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2005 г., с тираж от 250 хил. бр., посветена на 120-годишнината от отпечатването на първата българска банкнота. През
декември 2005 г. беше пусната в обращение банкнота с номинална стойност 2 лв.,
емисия 2005 г.
В изпълнение на монетната си програма през 2005 г. БНБ пусна в обращение 4
нови емисии възпоменателни монети.26
През 2005 г. БНБ е обработила 332.7 млн. бр. банкноти и 99.8 млн. бр. разменни монети на обща стойност 4433.1 млн. лв. Броят на обработените през 2005 г. банкноти е
по-голям с 11.5 млн. бр. (3.6%) в сравнение с 2004 г., а на разменните монети е по-малък
със 7.1 млн. бр. (7.1%). В структурата по номинална стойност на обработените от
БНБ банкноти и монети с най-висок дял за банкнотите са купюрите от 10 и 20 лв., а за
монетите – тези с номинална стойност 1 лев, 20 и 10 стотинки. При обработката на
банкноти през 2005 г. БНБ отдели като негодни за паричното обращение общо 76.5
млн. бр. банкноти, които са със 7.3 млн. бр., или с 8.8% по-малко в сравнение с 2004 г.
Общата стойност на сделките на БНБ с търговските банки за покупко-продажба на банкноти и монети през 2005 г. е в размер на 96 689.3 млн. лв. БНБ е купила
от търговските банки 318.5 млн. бр. български банкноти и 29.4 млн. бр. разменни монети на обща стойност 4460.8 млн. лв., което е със 192.5 млн. лв., или с 4.5% повече в
сравнение с 2004 г. За същия период на търговските банки са продадени 337.7 млн. бр.
български банкноти и 132.6 млн. бр. разменни монети на обща стойност 5208.5
млн. лв. Спрямо 2004 г. стойността на продадените банкноти и монети е нараснала с
366.6 млн. лв., или със 7.6%.
През 2005 г. чрез регионалните си касови служби БНБ е закупила налична резервна валута на обща стойност 2.9 млн. евро, в т. ч. 2.3 млн. евро от граждани и
0.6 млн. евро от бюджетни организации. Продадената резервна валута е в размер на
15 млн. евро, в т. ч. 8.7 млн. евро на граждани и 6.3 млн. евро на бюджетни организации. Спрямо 2004 г. закупената от БНБ налична резервна валута е с 34 млн. евро
(92.1%) по-малко.
26 Информация
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1. Оценка на състоянието на банковата система
През 2005 г. общата сума на активите на търговските банки достигна 32 886
млн. лв., като спрямо края на 2004 г. е налице увеличение с 8016 млн. лв. (32.2%), формирано предимно от 10-те най-големи банки. Главен източник за финансиране на растежа на балансовите активи е нарастването на общите депозити в банковата система (с 5898 млн. лв.) и на дългосрочните заемни средства (с 831 млн. лв.). Въпреки че
в сравнение с предходните две години абсолютният номинален прираст на кредитите е по-висок, темпът на изменение от 33.2% през 2005 г. е значително по-нисък в
сравнение с отчетения за предходната година (47.2%)27. След една година интензивни мерки БНБ постигна двете си основни цели: да снижи растежа на кредитите до
този на активите, на привлечените средства и най-вече на капитала; и да овладее
темпа на намаляване на капиталовата адекватност на равнище, съответстващо на
рисковия профил на системата.28
Най-динамичните балансови позиции през последната година са инвестиционният портфейл и вземанията от финансови институции (ФИ), при които под влияние
на кредитните ограничения от страна на БНБ е отчетен значително по-висок растеж от този при кредитите. Общият размер на инвестициите до падеж и за продажба нараства с 49.6% (895 млн. лв.), а вложенията в банки и други финансови институции се увеличават с 49.1% (1925 млн. лв.). В резултат от пренасочването на
свободния ресурс към краткосрочни, нискорискови и сравнително доходоносни финансови инструменти в края на 2005 г. вземанията от ФИ достигат 5847 млн. лв. и
разширяват дела си в активите на системата с 2 процентни пункта до 17.8%. Изменението е най-отчетливо при срочните депозити в банки, включващи и овърнайт
сделки, които отбелязват увеличение с 2202 млн. лв. (74.4%). За една година вземанията от чуждестранни банки свиват дела си в общите вземания от банки от близо
80% до 64.5%. Поради въведеното изискване в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата
адекватност от 1 юли 2005 г. за отчитане на позиционен риск активите в оборотен
портфейл нарастват едва с 1% (19 млн. лв.), а техният дял в активите на системата се свива до 6.2%.
Нетните кредити (общият портфейл, намален с размера на заделените провизии) остават най-значимата балансова позиция в актива с дял от 53.9% (съответно
53.6% 12 месеца по-рано). Темповете в областта на кредитирането и преструктурирането на активите от българските банки рефлектират в стойности на кредитите
в активите над средните за ЕС. По дела на вземанията от частния сектор в структурата на активите българските банки изпреварват кредитните институции в повече от половината страни членки, но в резултат от ограничителните мерки стойността му се стабилизира на ниво, близко до средното за ЕС. Спрямо края на 2004 г.
нетният кредитен портфейл нараства с 4401 млн. лв. (33%), като близо половината
от изменението се дължи на новоотпуснати търговски кредити (2161 млн. лв.).
Стратегията на част от банките за засилване банкирането на дребно свива тежестта на търговските кредити в структурата на портфейла до 63.1% в края на
отчетната година (при 71.3% през 2003 г. и 68.3% през 2004 г.). В едногодишен хоризонт размерът на новите кредити за населението (потребителски и жилищно-ипотечни, общо) се увеличава с 2387 млн. лв. Ниската им стартова база е предпоставка
за значително по-високия годишен растеж (съответно със 101.3% при ипотечното
кредитиране и с 49% при потребителското) спрямо този на търговските кредити
27

Незначителните разлики в темпа на нарастване на кредитите, посочени в тази глава, и представените в
първа глава, се дължат на методологически различия при определянето обхвата на кредитния портфейл за
надзорни и за статистически цели.
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Докато за периода 2003–2004 г. капиталовата адекватност на банковата система се свива с 5.6 процентни
пункта, за отчетната година този спад е сведен до 1.3 процентни пункта. В края на 2004 г. кредитите отбелязват годишно увеличение с 47.2%, а капиталовата база – едва със 7.9%. В резултат обаче на въведените ограничения темповете им на нарастване се доближиха – 32.4% растеж на собствените средства за последните 12 месеца и съответно 33.2% за кредитите.
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(22.9%). Валутният разрез на нарастването на портфейла показва по-голямо търсене на кредитите в левове – увеличение с 2345 млн. лв., следвано от това в евро – 2182
млн. лв., а новоотпуснатите заеми в други валути намаляват със 126 хил. лв. В края
на 2005 г. левовите кредити продължават да имат превес – 52.2% от общия размер,
делът на кредитите в евро е 43.7%, а на отпуснатите в други валути – 4.1%.
Продължава устойчивото нарастване на общата депозитна база на системата, която за една година се увеличава с 30.2% и достига 25 428 млн. лв. Динамиката
е повлияна главно от нарастването на срочните депозити. През последните 12 месеца депозитите от финансови институции отбелязват увеличение с 2171 млн. лв.
(77.7%), а привлеченият ресурс от нефинансови клиенти – с 3727 млн. лв. По отношение на вътрешната структура на ресурса от НФИ най-голямо нарастване за една
година отбелязват срочните депозити – с 2563 млн. лв. (34.9%), следвани от безсрочните депозити – със 799 млн. лв. (10.9%) и спестовните депозити – с 365 млн. лв.
(17.8%). Анализът на валутната структура на общата депозитна база от финансови
и нефинансови клиенти показва сходна като при кредитите тенденция – най-голямо е
годишното увеличение на депозитите в левове (с 3427 млн. лв.), следвано от това в
евро (с 1940 млн. лв.). В резултат в края на 2005 г. привлеченият ресурс в местна валута заема 47.5% от общата депозитна база, а този в евро – 34.3%.
Докато краткосрочните заемни средства за една година намаляват със
108 млн. лв. (31.5%), то дългосрочните привлечени средства се утвърждават като
алтернативен източник на ликвидност и за годината нарастват с 831 млн. лв.
(54.8%). Делът на дългосрочно привлечените средства в източниците за финансиране нараства за последните 12 месеца от 7.1% до 8.4% (при 4.5% в края на 2003 г.).
Близо 84% от привлечения дългосрочен ресурс в банковия сектор е деноминиран в
евро.
В едногодишен хоризонт общият размер на всички фондове за финансиране
(без капитала) нараства с 6621 млн. лв., (31%). За същия период балансовият агрегат
собствен капитал нараства със 731 млн. лв. (26.8%). Съществен принос за това имат
увеличените с 360 млн. лв. резерви на системата и подкрепата на капитала с нови
емисии на обикновени акции (184 млн. лв.). Печалбата на банковата система в края на
2005 г. достига 573 млн. лв., което спрямо 2004 г. е повишение със 152 млн. лв. (36.1%).
През 2005 г. беше регистрирана значителна динамика в процесите и факторите, определили рисковия профил на банковата система. По отношение качеството
на активите бе запазено добро равнище въпреки нарастващата проблематичност на
част от портфейла от ипотечни и потребителски кредити. Банките поддържаха
пласменти във финансови институции с висок рейтинг, като запазиха добро качеството на инвестиционните и оборотните си портфейли. Въпреки променената конюнктура на банковия пазар през 2005 г., свързана с ограничените възможности на институциите да кредитират, не бе констатирано съществено преориентиране към
инвестиции в по-рискови инструменти. Макар че съществуват институции, които
се стремят да разнообразят портфейлите си с по-нетрадиционни продукти, като
цяло продължават да преобладават пласментите в ценни книжа на българското правителство и на правителства и централни банки от Приложение 1 и 2 на Наредба № 8
на БНБ.
Кредитната активност намери израз във висока степен на иновация в предлаганите банкови продукти, засилена конкуренция в сегмента граждани и домакинства
и спад в цената на предлаганите кредити. Забавянето в темповете на нарастване
на кредитите даде възможност на институциите да извършат реорганизация по отношение на информационните и човешките си ресурси, необходими за управление на
кредитния процес. За преобладаващата част от банките в системата бе характерен умерен кредитен растеж, но след първото тримесечие на 2005 г. се очертаха няколко институции, които трайно увеличаваха портфейлите си с по-високи от предвидените в Наредба № 21 темпове.
Кредитният риск се характеризираше с добро и стабилно равнище в качеството на пласментите при корпоративния сегмент и повишена проблематичност при
потребителските и ипотечните кредити. Съществуват основателни опасения, че
нарастващата задлъжнялост на домакинствата повишава чувствителността им
към различни шокове – промени в лихвите по вече отпуснати кредити, промени в цените на жилищата и наемите, намаление на доходите в резултат от по-високи темпове на инфлация и т. н. В края на 2005 г. делът на класифицираните кредити в обща-
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та сума на кредитите за НФИ достигна 1420 млн. лв., или 7.7% (при съответно 974
млн. лв., или 7.1% в края на 2004 г.), а делът на класифицираните активи е 4.2% (1421
млн. лв.) от брутните активи на системата (при 3.9%, или 978 млн. лв. в края на
2004 г.). По същество системата не поддържа класифицирани активи извън кредитите, което е показател както за значимостта на кредитния риск, така и за качеството на пласментите във финансови институции.
Банките съумяха да контролират рисковете, свързани с управлението на приходите и разходите, което намери отражение в постигането и поддържането на
добри лихвени доходи и приходи от операции в търговския и инвестиционния портфейл. Разходите за издръжка на дейността растяха с разумни темпове. Нивата на
провизираност на активите и прилагането на адекватни на риска вътрешни правила
при повечето банки отговаряха на структурата и качеството на активите. На ниво
система и при по-голямата част от банките се постигна добро равнище на нетните
доходи от основна дейност. Независимо от ускоряването на темповете на обезценка на активите през изминалите 12 месеца все още доброто им качество, съчетано с
разнообразяването на финансовото посредничество и овладяването на нарастването на разходите за издръжка на дейността, предоставят възможност на повечето
банки да осигурят приемлива възвръщаемост на активите и капитала. Показателят
за възвръщаемост на активите ROA достигна 2% (съответно 2.1% за 2004 г.), възвръщаемостта на активите от основна дейност (core ROA) е 2.6% (също 2.6% за
2004 г.), а възвръщаемостта на капитала ROE – 21.6% (20% за 2004 г.).
Поддържането на стабилно ниво на собствените средства през годината способства за покриване на основните банкови рискове. Размерът на капитала по Наредба № 8 на БНБ, използван за измерване на основните рискове, достигна 2985 млн. лв.
(при 2321 млн. лв. в края на 2004 г.). Причините, стоящи в основата на продължаващия
и през 2005 г. спад на капиталовите показатели, са плавният растеж на общия рисков компонент, ангажирането на допълнителни капиталови ресурси за покритие на
пазарния риск в търговския портфейл на банките и изключената възможност за капиталова подкрепа посредством текущата печалба на банките. Адекватността на
капитала спадна до 15.3% (при 16.6% в края на 2004 г.), а адекватността на първичния капитал – до 12.5% (съответно 14.4% за 2004 г.). Независимо от положителната
оценка за състоянието на капиталовата позиция за разглеждания период бяха характерни също и наличието на прекален оптимизъм при оценка на риска на активите;
слабости в планирането и управлението на капиталовия растеж, рефлектиращи в
забавени реакции от страна на мениджмънта на някои банки; поддържане на капиталовата адекватност на нива, съобразявани преди всичко с регулаторните изисквания, а не с икономическата стойност на капитала. В резултат някои банки допуснаха
прекалено чести колебания в капиталовата си позиция около минимално допустимите
нива, като в отделни случаи се стигна и до нарушение на изискванията за някои регулатори.
Нивото на ликвидните активи е адекватно на структурата и матуритета на
привлечените средства, което обуславя и ниска степен на ликвиден риск. През периода 2004–2005 г. ликвидността на банковата система се запази добра, като доказателство за адекватния ликвиден потенциал на системата са не само по-високите
стойности при повечето банки, но също така и по-добрите компонентни рейтинги в
сравнение с края на 2004 г. В рамките на годината ликвидността на търговските
банки не бе подложена на сериозни изпитания, като динамиката в основните балансови агрегати – активи, депозити и кредити, доведе до подобряване на ключовите съотношения за ликвидност. Високата оценка на ликвидността на системата е подкрепена от устойчивия растеж на основните привлечени средства и постепенното
сближаване в темповете на нарастване на депозитите и кредитите вследствие
предприетите мерки. Независимо че не са изпитвали затруднения от ликвиден характер, съществуват институции, на които се обръща по-голямо внимание поради
една или няколко от следните причини: сравнително ограничен достъп до финансовия пазар при същите условия, които се предоставят на банките, отличаващи се с
добро управление на ликвидността; засилена чувствителност към действието на
различни фактори (външни – напр. неблагоприятни публикации за институцията,
вътрешни – промяна на акционерната структура); по-проблематично от обичайното
качество на активите и породени от това нестабилни приходи; силна зависимост на
финансирането на институцията от неосновни привлечени средства, съответно
наличието на значителни концентрации на депозити, и др.
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Чувствителността на системата и отделните банки към промени в пазарния
риск се регулира от юли 2005 г. с приетата нова Наредба № 8 на БНБ. Данните потвърждават констатациите (правени в предходни периоди и при доста по-несъвършена методика), че пазарният риск не е определящ за рисковия профил на системата и
повечето банки. Процентът на капиталово покритие за пазарен риск е 3.8%, като в
структурата преобладава позиционният риск в частта за дългови инструменти –
главно ДЦК и книжа на емитенти с инвестиционен рейтинг.
Съпоставката на българските банки с тези от ЕС по някои избрани показатели
представя банковата ни система в благоприятна светлина.
Делът на необслужваните кредити е 2.2% (у нас това са кредити с просрочие
над 90 дни) и е по-нисък от средния за ЕС (2.7% за 2004 г.)29 при едновременно по-висока степен на покритие на риска с провизии. Следва обаче да се отбележи, че
последната е отражение на по-строгите критерии за степен на провизираност на
класифицираните кредити в България, както и на по-консервативното третиране на
обезпеченията, отговарящи на изискването за висока ликвидност.
Съпоставянето на данните за състоянието на рентабилността на банковата
ни система с тази на страните от ЕС показва, че българските банки регистрират
по-добра доходност и съответно по-високо равнище на ключовия индикатор за възвръщаемост на капитала. Причина за това е най-вече по-големият лихвен марж, който
прилагат местните банки. Значителният растеж на кредитите, съчетан с нарастване обема на финансовите услуги за населението и малките и средни предприятия,
през последните няколко години също допринася за високото равнище на нетния лихвен доход у нас спрямо страните от ЕС, отличаващи се с по-развит финансов пазар.
Независимо че реализираният нетен нелихвен доход в банковата ни система є отрежда едно от първите места пред преобладаващата част от страните – членки на
ЕС, финансовото посредничество в страната все още е недостатъчно развито.
Свидетелство за това е по-ниският дял на нетния нелихвен доход в структурата
на доходите на системата в сравнение с други държави30. Наблюдаваният в отделни
банки у нас процес на развитие на кръстосани продажби на услуги (напр. на застрахователни и банкови продукти) и разрастването на бизнеса с кредитни карти и други
услуги все още не влияят съществено върху разнообразяването на източниците на
дохода от такси и комисиони за разлика от други банкови системи в Европа.
По отношение стойностите на капиталовите показатели нивото на адекватност, поддържано от местните банки, е по-високо. Както надзорните органи в ЕС,
така и банковият надзор в България се стреми да осигури платежоспособност,
която е с няколко процентни пункта над минимално допустимата. При минимално регулаторно равнище от 8% за капиталовата адекватност на банките в ЕС през
2004 г. е отчетено 11.9%, а у нас при минимално регулаторно ниво от 12% банките
отчитат съответно 16.6% за 2004 г. и 15.3% за 2005 г.

2. Спазване на изискванията за разумна банкова
дейност
Със заповед № РД 22-1084/14.VI.2005 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, беше отнето разрешението (лизцензията) за извършване
на банкова дейност на „Международна банка за търговия и развитие“ поради неплатежоспособност. С изключение на МБТР останалите търговски банки през 2005 г.
спазваха надзорните регулации. Отклонения от някои показатели бяха регистрирани
в единични случаи и за кратък период от време. Всеки случай бе обект на задълбочен
анализ и коригиращи надзорни въздействия, като за целта бе използвана широка гама
от инструменти – заповеди, писма, предупреждения и т. н.
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Използвани са данни от изданието на ЕЦБ EU Banking Sector Stability, октомври 2005 г.
края на 2004 г. делът на нелихвените приходи в общите приходи на банковата система е 32.8% спрямо 43.4% за
страните от ЕС.
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Капиталовата позиция бе адекватна на рисковия профил на банките, което
обуслови нива на показателите за адекватност на капитала над регулаторния минимум. Не липсваха отделни случаи на временен спад под минимално допустимите равнища, като всеки случай бе внимателно анализиран и съпроводен със съответната
надзорна реакция. Въз основа на извършения анализ може да се твърди, че става дума за забавена реакция от страна на мениджмънта на съответните банки по отношение на размера и инструмента за капиталова подкрепа. Това говори за известни
слабости в процеса на капиталово планиране и текущо управление на капиталовата
позиция.

Големи
експозиции

Банките се придържаха към спазване на регулациите, като през годината имаше и единични случаи на нарушаване на регулациите. Тези отклонения не заплашваха
финансовата стабилност на отделните институции, но намериха отражение в реакциите на банковия надзор, вкл. и чрез присъдените рейтинги по системата CAMELS/
CAEL.

Вътрешни
кредити

Анализът на риска, свързан с експозиции към икономически свързани лица, не показа много и значими нарушения на разпоредбите на закона и регулациите. В хода на
пълни надзорни инспекции бяха установени отделни случаи на свързаност, като
банките, допуснали нарушенията, бяха заставени да предприемат коригиращи действия. Значителен надзорен ресурс бе използван за анализ на риска от делова свързаност, като на отделните банки бяха дадени съответните надзорни указания.

Състояние
на валутните
експозиции

Нивото на валутен риск в системата през 2005 г. бе ниско и ограниченията за
валутните позиции се спазваха от всички банки.

Вложения в
ДМА

Вложенията в ДМА както за системата, така и при отделните банки бяха под
допустимите нива и не ангажираха значителен дял от капитала на банковата система. Налице бяха изолирани случаи на временно отклонение от допустимите стойности, като при тях банките предприеха действия за отстраняване на нарушенията.

3. Дейност на банковия надзор през 2005 г.
Надзорна
политика,
регулации и
счетоводна
методология

През 2005 г. регулаторната дейност бе насочена към предприемане на бързи и
съгласувани промени в банковата регулаторна рамка за възпиране на агресивната
кредитна политика на търговските банки и към въвеждане на пазарния риск при отчитане на капиталовата адекватност.
В ход са изпълнение на програмата за усъвършенстване на регулаторната рамка, включваща приетата в края на 2004 г. нова Наредба № 8 на БНБ за капиталовата
адекватност на банките с включени изисквания за измерване и отчитане на пазарен
риск) и подготовка за въвеждане изискванията на Базел II („Международно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите изисквания: подобрена рамка“).
Високите темпове през 2004 г. и началото на 2005 г. на кредитна експанзия постави
допълнително предизвикателство пред БНБ в усилията є за поддържане стабилността на банковата система и осигуряване на условия за плавно нарастване на кредита в икономиката. За тази цел бе изменена и допълнена действащата към момента
Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките. В подкрепа на въведените с
Наредба № 21 на БНБ допълнителни задължителни минимални резерви на търговските банки, измененията в Наредба № 8 бяха насочени към изключване от капиталовата
база на текущата печалба и въвеждане на ежемесечно отчитане на капиталовата
адекватност.
За прилагането на новата наредба за капиталовата адекватност бе изготвен
пакет от отчетни форми и указания, които бяха изпробвани от банките с данни към
31 март 2005 г. Формите бяха подобрени и допълнени с указания и нови примери и
впоследствие въведени. При подготовката на надзора и банките за прилагане на новите капиталови изисквания по Наредба № 8 експерти от управление „Банков надзор“
проведоха учебно-практически семинар и консултации за начините за измерване на
рисковете и капиталовото им покритие.
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В съответствие с въведените капиталови изисквания за пазарен риск бе допълнена и Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките, като за изчисляването и отчитането им се прибавят и позициите от търговския портфейл към отделен клиент или свързани лица. Впоследствие отделни текстове от наредбата бяха
допълнени и прецизирани.
През първата половина на 2005 г. бяха прецизирани и надзорните изисквания
към банките за прекласифициране в по-нискорискова група на преструктурирани позиции по Наредба № 9 на БНБ, при условие че преструктурираната позиция отговаря
на критериите за по-нискорисковата група най-малко шест месеца. Поради установеното през последното тримесечие повишаване на размера на рисковите експозиции на банките към физически лица, обслужващи със забава и просрочие задълженията си, за класифицираните експозиции „под наблюдение“ и „нередовни“ бе увеличен
процентът на минималните специфични провизии за загуба от обезценка от 10% на
20% и съответно от 50% на 75%.
През 2005 г. работна група на БНБ изготви проект на Закон за кредитните институции. Той има за цел да постигне пълно съответствие на българското законодателство със следните европейски директиви: 2000/12/ЕО относно предприемането и
осъществяването на дейност от кредитни институции; 2000/28/ЕО за изменение на
Директива 2000/12; 2000/46/ЕО относно предприемането, осъществяването на дейност и надзора над дейността на институциите за електронни пари; и 2001/24/ЕО
относно оздравяването и прекратяването дейността на кредитни институции. С
проекта ще се въведе понятието „кредитни институции“, което включва банките и
дружествата за електронни пари. Регламентира се принципът на единния лиценз,
който осигурява взаимно признаване правото на кредитни институции, както и на
техните дъщерни финансови институции, да извършват дейност на територията
на Европейския съюз пряко или чрез клон, без да е необходимо допълнително разрешение от надзорните органи на приемащата държава. Законопроектът преразглежда и
доразвива правната уредба според сега действащия Закон за банките, като отстранява някои установени в практиката нейни несъвършенства и отчита опита, натрупан от прилагането на закона от 1997 г. досега. Същевременно новият закон е разработен на база разпоредбите на действащия закон, следва неговата регулативна
политика и по този начин осигурява приемственост и последователност при регулирането на банковата дейност.
През изтеклата година съвместно с експерти от Комисията за финасов надзор
бе разработен и предаден за съгласуване и внасяне още един важен законопроект за
допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Той ще приложи в местното законодателство изискванията на Директива 2002/87/ЕО за допълнителния надзор върху кредитни институции, застрахователни предприятия и инвестиционни
фирми, образуващи финансов конгломерат. Предвижда се допълнителният надзор да
се осъществява на ниво финансов конгломерат и да обхване капиталовата адекватност, вътрешногруповите сделки, концентрацията на риск, процесите на управление на риска. С бъдещия закон ще се въведат изисквания за определяне на надзорния
координатор за финансови конгломерати, както и правилата за взаимодействие
между надзорните органи на отделните финансови институции. Новите закони
трябва да влязат в сила след приемането на България в Европейския съюз.
Като част от подготовката за прилагане изискванията на Базел II управление
„Банков надзор“ изготви и изпрати през май до Асоциацията на търговските банки
първоначалния проект за прилагане на зоните за национален избор – национални дискреции. Изпратени бяха и указания за предварителна подготовка на търговските банки за бъдещите капиталови изисквания за оперативен риск и намеренията на БНБ в
тази насока. След публикуването през на 2005 г. на окончателния проект на новата
европейска Директива за капиталовите изисквания – CRD (Capital Requirements Directive) работна група експерти от банковия надзор пристъпи към изготвяне на проекти
за отделните части от капиталовите изисквания в съответствие с утвърдената
нова европейска надзорна рамка. До края на годината бяха съставени първоначалните проекти за капиталови изисквания за кредитен риск, изчислявани по стандартизирания подход, и за оперативен риск. Участниците в работната група проведоха семинар по въпроси на вътрешния процес за оценка на капитала в банките и надзора
върху него в контекста на изискванията на втория стълб от новата Базелска надзорна рамка.
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Надзорна
администрация, лицензии и разрешения

Главно направление в дейността на управление „Банков надзор“ е контролът по
спазването на нормативните изисквания за осъществяване на банкова дейност и
свързаното с това прилагане на надзорни мерки и санкции в случаите на нарушения.
През годината бяха приложени 28 надзорни мерки по отношение на 19 търговски банки, като 14 от мерките са приложени със заповед (в това число две за изменения,
представляващи облекчение или отмяна на вече приложени надзорни мерки поради
постигане на частичен или цялостен резултат). По отношение на МБТР АД за кратък период от време бяха приложени пет сериозни надзорни мерки, но не се стигна
до оздравяване и нейната лицензия беше отнета поради неплатежоспособност. Концентрация на надзорни мерки (както формални, така и неформални) има по отношение на още 4 банки, едната от които с три мерки за годината, а останалите – с по
две. От надзорните мерки 16 са приложени след извършени в банките инспекции, 3 –
по повод на постъпили жалби от клиенти, а в останалите случаи – въз основа на представени от самите банки отчети и уведомления. Най-често мерки са били прилагани
заради нарушения на изискванията за класифициране на рискови експозиции по Наредба № 9 на БНБ, следвани от нарушения на Наредба № 8 на БНБ, ограниченията за
големите експозиции на банките, задълженията за уведомяване на БНБ по реда на
чл. 57 и др. В 6 случая надзорните мерки са приключили с препоръки, като не са установени сериозни нарушения. До облекчаване на въведени рестрикции (респ. наложен
режим на по-често информиране на БНБ) се стигна в два от случаите поради подобряване на финансовите показатели, а в един случай – и до пълно преустановяване
действието на надзорна мярка.
През 2005 г. не са издавани нови лицензии за извършване на банкова дейност.
Поради несъответствие с изискването за реномираност беше отклонено заявеното
желание на банка от държава – нечленка на ЕС, чрез свое дъщерно дружество в държава членка да открие клон за извършване на дейност в Република България.
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През 2005 г. представители на банковия надзор участваха в международни срещи с цел сътрудничество с надзорните органи, отговорни за банковия надзор на консолидирана основа, в контекста на новото Базелско споразумение за капитала. Такива срещи бяха организирани от банковия надзор на Холандия, Унгария, Германия и
Австрия. Разменена бе кореспонденция относно първоначалните проекти за национални надзорни дискреции и с Банката на Гърция. На срещите бе представена информация за подготовката за прилагане на новите капиталови изисквания в съответните банкови групи, както и различните формати и степени на надзорно сътрудничество в зависимост от подходите за изчисляване на рисковете и капиталовите изисквания. Срещите с други надзорни органи поставиха началото на по-активно сътрудничество с конкретно определени обхват и отговорности на надзора по седалище и
надзора домакин в надзорния процес.
През годината представители на управление „Банков надзор“ участваха в работни срещи на регионалната група на Банковите надзорници от Централна и Източна Европа (BSCEE), Европейския банков комитет (EBC), Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS), Групата за контакт (Groupe de Contact) към CEBS, Групата за въвеждане на Директивата за капиталовите изисквания в националните законодателства и др. Сред обсъжданите въпроси бяха международното надзорно
сътрудничество, базелското изследване QIS 5, признаването на оценки, изготвени
от външни кредитни агенции, одобряването на вътрешнорейтингови подходи и съвременни методи за измерване на риска, за електронните пари и усъвършенстването
на схемите за гарантиране на влоговете и др.
Усилията за засилване на надзорното сътрудничество продължиха и през
2005 г. Преговорите между БНБ и Агенцията за банково регулиране и надзор в Турция завършиха с подписването на двустранен надзорен меморандум. Той регламентира обмена на информация за банките, опериращи в юрисдикцията на приемащия
надзорен орган, и взаимодействието и координацията при осъществяването на надзор върху тях. Обновен и значително разширен бе меморандумът между БНБ и Комисията за финансовия пазар на Република Австрия. Така на практика БНБ уреди правилата за сътрудничество с надзорните органи от всички страни, имащи банково присъствие у нас, както и със страните, в които български банки оперират чрез свои
клонове или дъщерни банки.
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Издадени са 45 броя разрешения по Закона за банките. Основната част от тях
са по чл.19 и чл.19б – за придобиване на акции, представляващи 10% и повече от капитала на банка или за квалифицирани участия в неговото увеличение. Останалите
разрешения са за промяна на наименованието на банки, за придобиване на квалифицирано участие в небанково дружество и др. Издадени са и 42 сертификата за притежаване на квалификация и професионален опит в банковото дело на лица, желаещи да
станат членове на колективни управителни органи на банки. На основание Наредба № 8 на БНБ са издадени 17 разрешения за включване в допълнителните капиталови
резерви на суми, привлечени като подчинен срочен дълг или дългово-капиталов (хибриден) инструмент, както и за трансформиране на суми, привлечени при тези условия, във вноски за увеличение на капитала на банка.
Надзор на
място
(инспекции)

Съгласно предвидения график и рисково базираните надзорни стратегии през
изминалия период чрез проверки на място бяха изследвани и оценявани рисковете по
видове дейности за всяка банка. За достигането на аргументирани изводи, отразяващи степента на риск в дадена област и цялостното състояние на проверените
банки, бяха използвани както обективни подходи, така и професионалната преценка и
опит на инспекторите.
Завършени са 20 пълни надзорни инспекции – на пет банки от първа група, тринадесет банки от втора група и два клона на чуждестранни банки. От извършените
инспекции 18 са в местни банки, а останалите са в 2 клона на чуждестранни банки.
След прилагането на рейтинговата система CAMELS за оценка на банковите рискове, тринадесет банки запазиха рейтинга си от предходни инспекции, четири банки
получиха по-висок рейтинг, една банка получи по-нисък рейтинг, а на една банка бе
присъден рейтинг за първи път. В обхвата на инспекциите обичайно се включваше
анализ и оценка на областите, носещи риск за банките, в това число: достатъчността на капитала и капиталовата адекватност; подкрепата на акционерите; качеството на активите и системите за тяхното управление; рисковите задбалансови ангажименти; организацията на работа и дейността на ръководството; съответствието на вътрешната нормативна уредба с обема и специфичния характер на дейността и надзорните изисквания; количеството и качеството на приходите, както
и източника на нарастване на собствения капитал и поддържане на дейността; равнището и управлението на ликвидността; ефективността на вътрешния контрол и
надеждността на информационните системи.
Предвид преобладаващия дял на вземанията от нефинансови институции в банковите портфейли инспекторите прегледаха обемни извадки от кредити. На практика бяха проверени и анализирани рисковите експозиции, от чиито качество и класификация зависи и се формира в решаваща степен общото ниво на кредитния риск за
всяка кредитна институция.
От общо 108 констатирани нарушения на нормативната уредба едва 11% не се
отнасят за кредитната дейност. От 147 препоръки в докладите от инспекциите
44% са свързани с предписания за подобряване на кредитния процес. По-съществените нарушения се отнасят до неправилно отчитане в по-нискорискови класификационни групи на кредити с повишен рисков профил, надвишени законови ограничения за
големите експозиции и недокладването им на надзорните органи в законоустановения срок, некоректно отчитане на кредити, принадлежащи на икономически свързани
групи лица, които са носители на общ риск. Най-често препоръките относно кредитната дейност са свързани с необходимостта от засилване на наблюденията върху
кредитополучателите, ограничаване кредитирането на групи от свързани лица и
финансиране на акционери и свързаните с тях лица, преустановяване на недобрите
банкови практики, като липсата на документална обоснованост на решенията относно промените в параметрите на кредитните сделки и др.
Въпреки че като цяло банките разполагат с подробни процедури и вътрешни
правила за измерване, наблюдение, оценка и контрол върху кредитната дейност, не
са редки случите на установени слабости и отклонения от стандартите на добрата банкова практика. Характерно за някои банки е разрешаването на значителни по
размер кредити на дружества без утвърдена и доказана във времето кредитоспособност, както и отпускането на кредити на офшорни дружества, за които банките не разполагат с надеждни данни за финансовото им състояние. Заедно с това
липсва анализ на целесъобразността от отпускането на съответния кредит и поетото от банките ниво на риск.
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Независимо че инспекциите оценяват положително използваните оценъчни системи за присъждане на вътрешен рейтинг на длъжниците по банкови кредити, се
създава впечатлението, че в някои случаи тези модели са механично пренесени и не
са адаптирани в достатъчна степен към местните икономически условия. По правило тези модели са създадени за приложение в банките-майки, а допусканията в коефициентите и показателите не винаги разкриват силните и слабите страни в дейността и перспективите за развитие на дружествата кредитополучатели. На банките, използващи такива вътрешни модели, е препоръчано да предприемат действия
за отстраняване на несъвършенствата в използваните матрици, като прецизират
анализите при остойностяването на рейтинга и натрупват база данни за кредитоспособността по видове отрасли.
Като цяло инспекциите правят положителни изводи за действията на ръководствата на банките. Текущо се следи за поддържането на баланс между планираната
доходност от дейността, от една страна, и поемането на премерени и капиталово
покрити рискове, от друга. За изпълнението на финансовите цели и стратегия за
развитие се работи в различни насоки: прилагат се съвременни модели за управление
на човешките ресурси и системи за оценка и стимулиране на персонала, влагат се
значителни инвестиции за подобряване на информационните системи, като се отчита значението им за своевременно наблюдение на бизнеса и съпътстващите го рискове. Забележките към управлението на банките засягат неработещи контролни механизми за следене и ранно установяване на неблагоприятни промени в качеството
на кредитите и за предотвратяване на кредитни концентрации, остарели или недоразвити вътрешни правила и процедури, недостатъчна самостоятелност на изпълнителното ръководство от собствениците на кредитните институции за вземането на правилни оперативни решения и др.
Дистанционен банков
надзор

Чрез упражняване на дистанционен надзор се цели ранно откриване на рисковете както в отделните банки, така и на рискове с общо системно значение. За целта
и през 2005 г. продължи текущото наблюдение на финансовото състояние на банките в България, което намери израз в изготвянето на тримесечни и месечни финансови анализи за състоянието на всяка търговска банка. В случаите, когато на институциите е присъден рейтинг, по-нисък от 2 (добро общо финансово състояние), се
подготвяха месечни надзорни профили. В тримесечните надзорни анализи обект на
внимание бяха както тенденциите във финансовото състояние на всяка банка, така
и динамиката в основните сфери на нейната активност – качеството на активите,
доходността, стабилността на капитала и тенденциите в ликвидността. Качественото извършване на тази дейност наложи по-нататъшно усъвършенстване на
показателите за финансова стабилност на банките. За тази цел бе променен основният инструмент, използван от анализаторите – системата от показатели за непрекъснато наблюдение на кредитните институции, известна като Единен отчет за
дейността на банките. Аналитичният капацитет беше използван и за разработването и предварителното изпробване на различни модели за действено поведение на
банковия надзор и БНБ, каквито са сценариите за овладяване на кредитния растеж и
за възможното отражение на бъдещи промени на надзорните регулации. Бяха оптимизирани и различните варианти на тримесечно прилагания модел на стрес-тест за
основните банкови рискове – кредитен, пазарен и ликвиден. Значителни ресурси бяха
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Отделни банки провеждат непредпазлива политика, като кредитират дружества, финансово обвързани с главните акционери, и заобикалят умишлено ограничението за максимално допустимия размер на вътрешните кредити. Обикновенио
управлението на този вид кредити е свързано с приемането на ненадеждни обезпечения и с многократно предоговаряне на погасителните вноски по главниците непосредствено преди срока на издължаването им. Като правило тези решения не са подкрепени с обосновани разчети, посочващи конкретните причини за забавяне на плащанията, и с аргументирани финансови анализи, отразяващи възможностите за плащане на дълговете към банката. Честа практика е средствата по тези кредити да се
изразходват изцяло или частично не по предназначение. Впоследствие чрез поредица
от трансакции между ограничен кръг дружества тези суми постъпват в полза на
юридически лица, приближени на собствениците на банковите институции, отпуснали кредитите.
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отделени за следене динамиката на кредитния риск, като за целта съвместно със
звеното по информационни технологии бяха разработени и внедрени различни инструменти за текущо следене на кредитния риск в обхват и дълбочина, които са адекватни на неговата острота.
Усъвършенстването на дейността и стремежът към повишаване качеството
на надзорната работа намериха отражение и в разработваните продукти. Изготвяните от дистанционния надзор тримесечни доклади за дейността на банките и анализите за състоянието на банковата система са неразделна част от превантивния
контрол върху кредитните институции и са необходима информационна база за ръководството на БНБ. Съгласно рейтинговата система CAEL за оценка на банковите
рискове бяха изготвени 135 тримесечни анализа за 28 банки и 6 клона на чуждестранни банки. Извършени са 34 месечни надзорни прегледа на институции с рейтинг, понисък от 2. През 2005 г. се подобри обработката на наличната информация в управление „Банков надзор“, използвана при подготовката на пълни надзорни инспекции на
място. Това спомага за по-нататъшното интегриране на дистанционния надзор и инспекциите на място в единна надзорна програма с цел постигане на постоянен и активен надзорен процес. Важните въпроси, които се отразяват върху цялостното
състояние на банките и са възникнали извън нормалния надзорен цикъл, бяха обект на
подготвените от инспекторите 68 надзорни меморандума. Резултатите са наложени надзорни мерки, проведени срещи с представители на ръководствата на отделни
банки и решаване на редица методологически въпроси. През годината бяха изготвени 54 становища във връзка с увеличение на капитала; придобиване на дъщерни дружества или участия; за използване на подчинен срочен дълг и/или дългово-капиталов
(хибриден) инструмент.
Освен за надзорни цели информацията, постъпваща в дистанционния надзор,
беше използвана и за изготвяне на справки и аналитични материали за различни институции в страната и чужбина. Подготвяха се: тримесечното издание „Търговските банки в България“, месечните прессъобщения за състоянието на банковата система, както и данни за месечното издание на БНБ „Информационен бюлетин“. Дистанционният надзор редовно предоставяше информация на редица международни
институции – МВФ, Световната банка, ЕЦБ, както и на централните банки и надзорните органи на различни страни. Във връзка с предстоящото присъединяване към
ЕС бяха положени значителни усилия и по отношение обмена на финансова информация и анализиране на предоставяните данни за процесите в европейската банкова и
финансова система. Това намери израз в разработването на показатели за финансова стабилност, способстващи за по-прецизното следене на рисковете в системата
и за съпоставянето на тенденциите у нас с тези в европейските банки.
Специален
надзор

В отговор на изискването за прозрачност на капиталовата структура на търговските банки продължи процесът на текущо наблюдение и оценка на акционерната
им структура. Установяват се промените в собствеността върху банките, изследва се икономическата свързаност на акционерите, анализира се финансовото им състояние и източниците им на средства. Стремежът бе да се подобри качеството на
капитала и да се осигури възможност за навременна капиталова подкрепа от страна
на главните акционери. Бяха извършени и насрещни инспекции в дружества – акционери на търговски банки.
Системно се работеше и в областта на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Предприеха се надзорни действия за определяне нивото
на риск в търговските банки и финансовите къщи. Усилията бяха насочени към
предпазване от рискове и за тяхното минимизиране, към запазване репутацията и
нормалната дейност на търговските банки, за да не бъдат използвани за изпиране на
средства с нелегитимен произход. Поради ключовата роля, която банките играят в
тези процеси, им бе оказвано съдействие за установяване на специален режим за защита. Ударението бе поставено върху наличието на адекватни процедури в банките
и финансовите къщи за установяване на рисковете, свързани с прането на пари. По
отношение на установените пропуски на търговските банки и финансовите къщи бе
препоръчано по-прецизно прилагане на процедурите за идентификация на клиентите
и въвеждане на допълнителни изисквания към клиентите – чуждестранни лица.
В съответствие с подписаната спогодба за техническа помощ между БНБ и
Американската агенция за международно развитие (USAID) бе отделено внимание за
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усъвършенстване на надзорната практика по предотвратяване използването на
банковата система за пране на пари и финансиране на тероризма. Продължи съществуващата между институциите, занимаващи се с борбата срещу финансовите измами и прането на пари, практика на взаимодействие, подпомагана с експертна помощ
от правоохранителните органи. Активна бе и работата на съвместната българскоамериканска група по борба с финансовите измами, в която участват и служители
на БНБ.
Съвместно с Комисията за финансов надзор бяха осъществени три инспекции в
банки в качеството им на банки попечители. В изпълнение на приетата от БНБ Наредба № 36, бяха оценени организацията и процедурите, които банките прилагат при
попечителската си дейност. Във връзка с установените несъответствия с нормативните изисквания са направени съответни препоръки към ръководствата на търговските банки по отношение контролните функции на банката попечител и спазването на законовите ограничения при инвестиране активите на дружествата. На база извършените инспекции с цел по-ефективно прилагане на нормативните изисквания, както и прецизиране на някои законови текстове по отношение изискванията
към банките попечители бяха предложени и съответни законодателни промени.
В резултат на прокурорски постановления, искания на чуждестранни регулаторни институции и на правоохранителните органи бяха извършени инспекции в
търговски банки за нарушаване разпоредби на Закона за банките, Валутния закон и
Закона за мерките срещу прането на пари. Проверени бяха и 4 търговски дружества
за осъществяване на банкова дейност без разрешение. Установените факти и обстоятелства във връзка с осъществените парични операции, трансакции и произход
на средствата бяха предоставени на следствието и прокуратурата.
Надзорната дейност през годината обхваща 16 целеви инспекции в търговски
банки, 7 целеви инспекции във финансови къщи и целеви насрещни инспекции в девет
юридически лица.
Под патронажа на БНБ бяха организирани две конференции (едната с международно участие) на тема „Борбата против прането на пари и финансовите измами“.
Вниманието на представителите на търговските банки бе фокусирано върху усъвършенстването на международните стандарти в борбата с прането на пари.
През годината се установи, че две финансови къщи са престанали да отговарят на изискванията на Наредба № 26 на БНБ, поради което им бяха отнети разрешенията за извършване на сделки с чуждестранна валута.
Броят на дружествата, лицензирани от БНБ за извършване на сделки като финансови къщи, е нараснал през 2005 г. с 6%, като към края на годината те наброяват
87. От тях 30% притежават разрешение от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност и като инвестиционни посредници.
В БНБ се поддържа регистър за лицата, които са уведомили централната банка
за извършваните от тях сделки на основание чл. 1, ал. 6 от Закона за банките. Към
31 декември 2005 г. техният брой е 84, от които 24 са започнали дейност като небанкова финансова институция през 2005 г.
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VII.

Централен кредитен регистър

Централният кредитен регистър (ЦКР) е важен източник на информация за вземане на кредитни решения от страна на търговските банки, като предоставя сведения за кредитната задлъжнялост на клиентите им към цялата банкова система.31
В системата на регистъра се подават всички кредити на банките, независимо от
техния размер, с изключение на овърдрафти по дебитни карти до 1000 лв. (при условие, че са в категория „редовни“), кредити на правителството и кредити на БНБ,
междубанкови кредити. Търговските банки получават данни от ЦКР чрез он-лайн
връзка със защитена интернет страница, като достъпът на упълномощените служители на банките до нея е осигурен посредством цифрови сертификати, записани
върху смарт карти. Таксата за ползване на услугата е 0.50 лв.
В края на 2005 г. броят на регистрираните в ЦКР кредити достигна 1 618 315
(1 189 464 в края на 2004 г.), а балансовата им експозиция нарасна на 18 365 млн. лв.
(13 586 млн. лв. в края на 2004 г.). По тип на кредитополучателя преобладава делът на
кредитите на юридически лица, които в края на 2005 г. представляват 64.6% от общата балансова експозиция на всички кредити. Броят на кредитополучателите –
юридически лица, е 43 319. Делът на кредитите, отпуснати на физически лица, нараства от 28.4% през декември 2004 г. на 34.1% към края на 2005 г. Броят на кредитополучателите – физически лица, е 1 100 413.
През годината търговските банки са направили 1 669 416 проверки за кредитна
задлъжнялост на клиенти в системата, или средно по 139 хиляди проверки на месец.
Проверените клиенти с код за ЕГН са 1 425 248, а тези с БУЛСТАТ – 244 168. Този значителен брой на удостоверения от системата на ЦКР е показателен за значимостта и надеждността на информацията от регистъра.
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Дейността на ЦКР се регламентира с Наредба № 22 на БНБ за Централен кредитен регистър и Инструкцията за нейното прилагане.
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БНБ е официален депозитар на държавата и фискален агент на правителството. Въз основа на сключени договори с Министерството на финансите (МФ) и при пазарни условия и цени на услугите БНБ събира и предоставя на МФ периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната и действа като
агент по държавни дългове.
За целите на изпълнение на функцията фискален агент и официален депозитар
БНБ е изградила и непрекъснато развива и усъвършенства набор от системи: система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР), автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг (АС РОУД), система за провеждане на аукциони за продажба и обратно изкупуване на ДЦК (АДЦК), електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), електронна система от сметки за сетълмент на безналични ДЦК (СДЦК), регистър на особените залози (РОЗ). Дългосрочните задачи на централната банка като агент на
правителството, свързани с развитието на тези системи, са регламентирани в споразумението с МФ, изготвено в края на 2005 г. в съответствие със Споразумението
между Министерския съвет на Република България и БНБ за въвеждане на еврото.
Информационното
обслужване
на бюджета
и външния
дълг

В съответствие с чл. 43 от ЗБНБ и действащите съвместни указания на министъра на финансите и управителя на БНБ през 2005 г. чрез ИОБФР редовно беше събирана, обработвана и предоставяна на МФ информация за салдата по всички бюджетни, извънбюджетни, набирателни, депозитни и акредитивни сметки в левове и валута на бюджетните предприятия, обслужвани от банките депозитари (общо 24, вкл.
централната банка). Средният размер на наличностите по тези сметки в БНБ е
4520.7 млн. лв., а в търговските банки депозитари – 1054.1 млн. лв.
Успоредно с това през отчетната година беше събирана и предоставяна на МФ
ежедневна, оперативна и окончателна информация за фискалния резерв. В края на годината общият размер на наличностите по обслужваните от БНБ и от другите банки депозитари парични сметки, които се включват в обхвата на фискалния резерв, е
4551.9 млн. лв.32, при минимален размер на фискалния резерв, заложен в ЗДБРБ за
2005 г., 2500 млн. лв.
С цел да се подобри информационното обслужване на МФ, като се минимизират
системните и други рискове, през отчетната година започна работата по проект
за разработване и внедряване на нова модернизирана версия на ИОБФР, която ще
улесни обработката на първичните данни и изготвянето на различни видове отчети,
необходими на МФ за управлението на касовите потоци на бюджета. Нейната функционалност ще бъде съобразена с предстоящото въвеждане на IBAN, отпадането на
БИН кодовете и въвеждането на код за вида плащане.
Наличностите по всички сметки на бюджетните предприятия в търговските
банки се обезпечават чрез блокиране в полза на МФ на притежавани от тях ДЦК по
вътрешния и външния дълг на Република България33. За тази цел БНБ ежедневно сравнява по търговски банки данните за обезпечението с ДЦК с информацията за отчетения от тях общ размер на наличностите по сметките на бюджетните предприятия. Среднодневният размер по номинална стойност на блокираните по този ред
ДЦК по вътрешния и външния дълг през 2005 г. възлизаше на 743.2 млн. лв., 125.3 млн.
евро и 111 млн. щ. д.

32 Наличностите

по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ, валиден за 31 декември 2005 г.
33 В съответствие с § 24 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2005 г. и действащите указания на министъра на финансите и управителя на БНБ.
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През 2005 г. в системата за регистриране и обслужване на външния дълг се водеше информация за 34 договора за външни финансови задължения на правителството на България, по които БНБ е агент по изчисленията и плащанията, с общ размер
3563.7 млн. евро34 . По тях бяха извършени 87 броя плащания с общ размер 1765.3
млн. евро, в т. ч. 1531.5 млн. евро погашения и 233.8 млн. евро лихви. Големият размер
на плащанията се дължи на предсрочното погасяване на задълженията към Лондонския клуб в размер на 1372.7 млн. евро (1619.4 млн. щ. д.).
Обслужване
на търговията с
държавни
ценни книжа

Системата за провеждане на аукциони за продажба и обратно изкупуване на
ДЦК осигури през 2005 г. реализацията на ДЦК със съвкупна номинална стойност
524.3 млн. лв., в т. ч. левовата равностойност на 15 млн. евро.35 Средният брой на
постъпилите поръчки за участие в един аукцион беше 103 (88 през 2004 г.), а на одобрените поръчки – 38 (34 през 2004 г.). През този период продължи тенденцията към
увеличаване обема на отделните емисии с цел повишаване на тяхната ликвидност и
стимулиране развитието на вторичния пазар. Търсенето на ДЦК превишаваше предлагането, като средният коефициент на покритие беше 3.45 (2.95 през 2004 г.), а
средният брой на първичните дилъри, участници в аукционите – 21 (20 през 2004 г.)
През отчетния период в системата за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК бяха регистрирани плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж
в размер на 535.6 млн. лв.36, в т. ч. 390.8 млн. лв. главници и 144.8 млн. лв. лихви. От тях
2.8 млн. лв. са плащания по спестовни ДЦК. Общият обем на трансакциите в системата, свързани с първичната регистрация на ДЦК и с плащанията по тях, възлиза на
1064.3 млн. лв.
От началото на годината до 19 юли 2005 г. Министерството на финансите продължи да емитира ДЦК с целево предназначение за инвеститори – физически лица,
при условия, аналогични на условията за емисиите от 2004 г. През този период бяха
реализирани 4 емисии, деноминирани в левове, с обща номинална стойност 741.3
хил. лв. и 3 емисии, деноминирани в евро, с обща номинална стойност 459.5 хил. евро.
Те се пласираха чрез БНБ и трима първични дилъри, с които МФ има сключени договори. По решение на емитента, считано от 19 юли 2005 г., продажбата на тези инструменти беше преустановена, но за емисиите в обращение БНБ в съответствие с
действащия договор продължи да извършва разплащанията между МФ и пласьорите
на спестовни ДЦК, както и да регистрира обратното им изкупуване.
Търговията на вторичния пазар на държавни дългови инструменти през 2005 г.
премина при подчертан интерес към дългосрочните ДЦК и по-ниска обща активност
спрямо 2004 г. През периода бяха регистрирани 7890 броя сделки, като общият размер на трансакциите по номинална стойност възлезе на 13 336.1 млн. лв. В структурно отношение най-голям дял имаха трансакциите по блокиране и деблокиране на ДЦК
(35.1%), следвани от тези за сметка на клиенти (33.6%), окончателните покупко-продажби (19.8%) и репо сделките (11.5%). Търговията беше най-оживена в дните на придобиване на нови емисии ДЦК.
През 2005 г. в създадения от БНБ в съответствие със Закона за особените залози Регистър на особените залози бяха извършени вписвания на обстоятелства относно учредяване и заличаване на залози върху ДЦК в размер на 68.1 млн. лв. общо, което е близо два пъти повече в сравнение с 2004 г. Същевременно общият обем на
сделките с ДЦК, свързани с обезпечаването на бюджетните средства в търговските банки, възлезе на 4610.5 млн. лв., което е с 11.8% повече от предходната година.
Това се дължи до голяма степен на натрупания от банките опит по отношение управлението на финансовите обезпечения и на стремежа им да поддържат в реално
време такова количество държавни ценни книжа, чиято стойност да съответства
точно на изискванията на Министерството на финансите.
В съответствие с постигнатите с МФ договорености през 2005 г. продължи
доработката на АДЦК, като се създаде възможност чрез нея да се провеждат нови
видове аукциони от смесен тип, свързани с операциите по управление на дълга, при
които се извършва обратно изкупуване на ДЦК от една или няколко емисии по фикси34

Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответните валути, валиден за
31 декември 2005 г.
35
В съответствие с предварително обявявания от МФ ежемесечен график бяха провеждани аукциони по реда
на Наредба № 5 на МФ и БНБ.
36
Левовата равностойност на емисиите ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ обменен курс, валиден за деня на плащането.

53
Фискален агент и депозитар на държавата

рани цени чрез заплащане и/или замяна с ДЦК от различни емисии, както и подписки за
замяна на ДЦК от една емисия с ДЦК от други емисии. Предстои доработка на системата, свързана с осигуряване на възможност за участие на първичните дилъри в
аукционите за замяна със състезателни поръчки за сметка на техни клиенти и въвеждане на лимит за количеството ДЦК, което може да бъде придобито от един клиент, независимо от това чрез колко първични дилъри участва в аукционите.
През 2005 г. започна работа по техническата реализация на модернизирана система за регистрация и обслужване на търговията с ДЦК на базата на предварително разработени съвместно с МФ бизнес изисквания и задание. За целта беше изготвена подробна функционална и техническа спецификация, както и ръководства за
външните и вътрешните потребители на системата. През първата половина на
2006 г. предстои внедряването є, с което ще се постигне по-висока степен на автоматизация и ефективност при обработката на сделките с ДЦК на вторичния пазар,
както и подобряване на комуникационната инфраструктура с въвеждането на стандарта ISO 15022 и използването на интернет базирани приложения. С модернизираната система ще се премине от пакетна обработка на сделките към обработка сделка по сделка в реално време при запазване на принципа DVP (модел 1) и цикъл на сетълмента Т+0, като ще се опростят процедурите по регистрацията и сетълмента на
сделките. Участниците ще имат възможност за мониторинг на статуса на сетълмента и текущото състояние на регистрите си.
БНБ ежегодно актуализира информацията относно системите за регистрация
и сетълмент на ДЦК в БНБ, отговаряйки на въпросниците на специализираните международни финансови институции като Association of Global Custodians (AGC Questionnaire), Thomas Murray и CPSS/IOSCO (Disclosure Framework). Освен това се извършва и
текуща самооценка спрямо 9-те стандарта на ЕЦБ за използването на системите за
сетълмент на ценни книжа в кредитните операции на евросистемата и спрямо 19-те
препоръки на СPSS/IOSCO към системите за сетълмент на ценни книжа. За нуждите
на осъществяваните от отдел „Надзор върху платежните системи“ функции периодично се предоставя информация за извършването на оценка за съответствие с 12
от препоръките, отнасящи се до платежните механизми в системите за сетълмент
на ценни книжа.
През 2005 г. за дейностите, осъществени от БНБ като фискален агент на
правителството, и за обслужване пазара на ДЦК са събрани общо такси и комисиони
в размер на 1224.6 хил. лв., от които 689.6 хил. лв. – от МФ съгласно сключени
договори.
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IX.

Европейска интеграция и
международна дейност

Европейска
интеграция

На 25 април 2005 г. беше подписан Договорът за присъединяване на Република
България и Румъния към Европейския съюз, с което Република България придоби статут на присъединяваща се страна. След подписването на договора управителят на
БНБ участва със статут на наблюдател в заседанията на Генералния съвет на ЕЦБ
и на неформалните срещи на Съвета на министрите от ЕС по финансовите и икономическите въпроси. Представители на БНБ бяха поканени да участват като наблюдатели в дванадесетте комитета на ЕСЦБ и двадесет и двете работни групи към
комитетите, както и в работата на други комитети към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия – Икономическия и финансов комитет и неговите подкомитети. Представители на управление „Банков надзор“ бяха поканени в Европейския
банков комитет, в Комитета на европейските банкови надзорници и Групата за контакти към него.
Политиката и дейността на БНБ, свързани с въпросите на европейската интеграция, се насочиха към подготовката на централната банка за членство в ЕСЦБ,
като едновременно с това БНБ продължи да изпълнява задълженията си и по другите
форми на интеграция с ЕС – хармонизиране на законодателството, участие в работни групи и в дискусии по документи, свързани с подготовката за членство в ЕС.37

Правна хармонизация

БНБ активно съдейства на правителството на Република България за своевременно изпълнение на поетите в процеса на преговори ангажименти с оглед постигане
целта на страната за членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. Във връзка с
това през януари 2005 г. беше приет Закон за изменение и допълнение на ЗБНБ, с което
се постигна изпълнението на задължителните изисквания от Договора за създаване
на Европейската общност, Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ за участие на БНБ в ЕСЦБ като централна банка на държава − членка на ЕС, с дерогация, като същевременно се запазват
принципите и условията на паричния съвет.
Измененията в ЗБНБ бяха свързани главно с преформулиране на главната цел и
осигуряване на достатъчно гаранции за независимост на централната банка.
Главната цел на централната банка е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и да провежда парична политика в съответствие с изискванията на ЗБНБ. Важен аспект на приетите промени е
въвеждането на допълнителни гаранции за независимостта на централната банка.
Според закона при упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията си
по този закон БНБ, управителят и членовете на управителния съвет са независими и
нямат право да искат или да приемат указания на Министерския съвет и на други органи и институции. Финансовата независимост на централната банка се гарантира
от правото на БНБ сама да определя бюджета си. Персоналната независимост на управителя и на членовете на управителния съвет също е допълнително гарантирана.
Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, приет през март 2005 г., и наредбите към него (Наредба № 3 и
Наредба № 16 на БНБ), напълно транспонират Директива 97/5/ЕО за презграничните
кредитни преводи, Директива 98/26/ЕО за окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и Препоръка 97/489/
ЕО относно сделките с електронни платежни инструменти, и по-конкретно отношенията между издател и държател, с което се постига изпълнение на ангажиментите
в областта на платежните и сетълмент системи.38
Директива 93/6/ЕИО за капиталовата адекватност на инвестиционните дружества и на кредитните институции (САD I) и Директива 98/31/ЕО, изменяща директивата за капиталовата адекватност, са транспонирани напълно с новата Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките, която влезе в сила от
1.VII.2005 г.
37

БНБ участва активно в хармонизирането на законодателството и в работни групи в следните области: Свободно предоставяне на услуги, Свободно движение на капитали, Икономически и паричен съюз, Статистика,
Защита на потребителите и тяхното здраве, Финансов контрол, Лисабонска стратегия.
38 Вж. глава трета.
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Подготовка
на БНБ за
членство в
ЕСЦБ

Приоритет на БНБ е създаването на необходимата нормативна уредба, информационна среда, институционален и административен капацитет, които да осигурят успешно участие на представителите на БНБ в комитетите и работните групи на ЕСЦБ. Първа стъпка в подготовката за участие в ЕСЦБ беше приемането на
План за действие (Пътна карта), в който ясно са посочени основните ангажименти
на БНБ и съответните структурни звена до края на 2009 г. с конкретни задачи, дейности и срокове за тяхното изпълнение. Въз основа на Плана за действие бяха приети вътрешни правила за координация, които регламентират отговорностите на отделните дирекции и служители в БНБ във връзка с подготовката и участието на управителя на БНБ в заседанията на Генералния съвет и Управителния съвет на ЕЦБ,
както и подготовката и участието на представители на БНБ в комитетите и работните групи на ЕСЦБ и в структури и органи на Европейския съюз.
С оглед повишаване квалификацията на служителите бе разработена специализирана програма за подготовка и обучение по набор от теми, като: правна основа, органи и институции на ЕС, ЕСЦБ и ЕЦБ; координация между ЕЦБ и националните централни банки; функции, роля и мандат на комитетите на ЕСЦБ, работа с документи на
ЕСЦБ, ЕЦБ, националните централни банки и органите на ЕС; както и обучение за създаване на умения за комуникация, водене на преговори, работа в екип и преодоляване
на конфликти.
Участието на експерти на БНБ в заседанията на комитети и работни групи на
ЕСЦБ им позволява да натрупват опит и познания, свързани с организационната и
практическата подготовка за прилагане на законодателството, методологията и
най-добрите практики в различните области от дейността на централната банка,
както и да участват в дискусиите по предстоящи промени, нови инициативи и свързаното с тях ефективно планиране на необходимите ресурси за осъществяване на
тези промени.
Освен в комитети и работни групи към ЕСЦБ представители на БНБ взеха
участие и в заседанията на други органи към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Управителят на БНБ участва в неформалните срещи на ЕCOFIN, а
представители на БНБ участваха в заседанията на Икономическия и финансов комитет и неговите подструктури, в Комитета на европейските банкови надзорници и
Групата за контакти към него, в Европейския банков комитет, както и в комитети и
работни групи към Евростат.
В рамките на двустранните споразумения за сътрудничество между БНБ и
централните банки на Франция и Холандия и във връзка с подготовката за членство
в Европейския съюз на 3 и 4 октомври 2005 г. БНБ организира семинар на тема „Икономическият и паричен съюз и новите държави членки: една година след присъединяването“. Важни теми на семинара бяха независимостта на централните банки, опита
на новите държави членки и техните централни банки като част от ЕСЦБ, предизвикателствата, произтичащи от присъединяването към Икономическия и паричен съюз. Лекторите бяха подуправители на централни банки, директори от централни
банки и ЕЦБ и представители на академичната общност.
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През април 2005 г. Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка (IBAN) и за банковите кодове. Концепцията за IBAN е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (European Committee for Banking Standards) и Международната организация за стандартизация (International Organization for Standardization − ISO) и се реализира чрез международния стандарт ISO 13616:2003. При създаването на наредбата е отчетен както
този стандарт, така и приетият през 2001 г. от Европейския парламент и Съвета
на министрите Регламент № 2560/2001 г. за презграничните плащания в евро.
Значителен прогрес през отчетния период беше постигнат при подготовката
на законопроекти, въвеждащи в българското законодателство изисквания на директиви на ЕС, за чието пълно транспониране е поет ангажимент в процеса на преговори. Работна група в БНБ изготви проект на Закон за кредитните институции. Съвместно с представители на Комисията за финансов надзор и на Министерството на
финансите беше изготвен законопроект за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Междуведомствена работна група с участието на представители на БНБ изготви проектозакон за договорите за финансово обезпечение.
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Сътрудничеството на БНБ през 2005 г. с централни банки от други страни, и с
международни финансови и други организации представлява важен аспект от цялостната дейност на банката. Нов момент в международната дейност на БНБ е предоставянето от страна на банката на техническа помощ и консултации на централни банки от други страни в различни области на централното банкиране, като през
2005 г. тези отношения бяха най-активни с Албанската централна банка. С акцент
върху техническото сътрудничество БНБ започна да изпълнява нови задачи като донор на техническа помощ.
На състоялата се през май 2005 г. в Маракеш, Мароко, среща на управителите
на централните банки на франкофонските държави на БНБ бе поверено домакинството на следващата XIII среща, която ще се състои в София през май 2006 г.
Управителят на БНБ участва в провежданите редовни срещи на управителите
на централните банки – акционери в Банката за международни разплащания (БМР).
Тези срещи са основният механизъм за поддържане и развитие на сътрудничеството между централните банки, за дискутиране на икономическото развитие и перспективите пред световната икономика и финансовите пазари. Представители на
БНБ активно участваха в семинари и работни срещи, организирани от БМР, както и
в редовната среща по въпроси, свързани с техническата помощ.
През 2005 г. успешно приключиха двегодишните двустранни споразумения на
БНБ с Френската и Холандската централна банка, свързани с конкретни дейности в
областта на банковия надзор, касовите операции и организацията на автоматичната обработка на банкноти и монети, управлението на валутните резерви, икономическите изследвания и прогнозиране, чиято главна цел е подготовката на централната банка за участие в ЕСЦБ.
През септември представители на БНБ участваха в семинар на тема „Опитът
на БНБ по пътя є към ЕСЦБ“ в Тирана, Албания, организиран с помощта на Германския
фонд за техническа помощ (GTZ). Участниците от Албанската централна банка бяха
запознати с институционалните промени у нас, с процеса на изграждане на административен капацитет и на хармонизиране на правната рамка със законодателството
на ЕС. През октомври на посещение в БНБ бе делегация от Албанската централна
банка, която се запозна с опита на банката в областта на платежните системи, законодателството и европейската интеграция.
През юли на посещение в БНБ беше делегация на Държавната валутна администрация на Китай (State Agency of Foreign Exchange) – специализиран орган, който работи под прякото управление на Централната банка на Китай и изпълнява задачи в областта на: управлението и контрола върху валутните операции, управлението на валутните резерви, анализа и статистиката на платежния баланс и изготвянето на
регулации за дейността на валутния пазар в страната. По време на срещата бяха
обсъдени въпроси, свързани с организационно-управленската структура на БНБ,
функционирането на механизма на паричен съвет и управлението на валутните резерви.
По линия на двустранното сътрудничество с международни институции БНБ
получава техническа помощ, насочена към подпомагане на централната банка в процеса на подготовка за участие в ЕСЦБ. С финансовата подкрепа на ТАЙЕКС – бюрото
за техническа помощ на ЕС, през второто полугодие бяха осъществени 6 проекта в
сферата на паричната и банковата статистика, тримесечните финансови сметки и
хармонизирането на лихвената статистика с изискванията на ЕЦБ. Експертна помощ бе оказана и на междуведомствените работни групи във връзка с изготвяните
проектозакони в областта на надзора върху финансовите конгломерати и финансовите обезпечения. Значителен напредък беше постигнат по двегодишния проект
„Интегритет на финансовия сектор“, финансиран от Американската агенция за
международно развитие. Дейностите по този проект са съсредоточени в три основни области: борба срещу прането на пари, подобряване регулациите на финансовия
сектор и увеличаване прозрачността на финансовата система. Проведени бяха семинари по деривативни инструменти, връзки с обществеността, рисково-претеглени премийни вноски и кредитни рейтинги, мерки в борбата срещу прането на пари и
финансирането на тероризма. По програмата „Мерки за борба срещу прането на пари“ беше организирано обучение на банкови експерти в Норвегия и проучване на американския опит за работа в областта на касовата дейност. В рамките на проекта
започна изготвянето на Наръчник за инспекциите, включващ и мерки срещу прането
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на пари. Продължи разработката на модел за нов модерен Касов център с цел подобряване на текущите касови операции и изпълнение на изискванията на ЕЦБ в тази област. В рамките на проекта в края на годината бе извършено и социологическо проучване относно доверието на потребителите във финансовата система в България.
Резултатите от проучването ще бъдат използвани за изготвяне и провеждане на
образователни и информационни кампании.
БНБ подпомага правителството във взаимоотношенията му с МВФ, Световната банка и ЕБВР при определяне на целите и приоритетите в стратегиите на
тези институции по отношение на България и съдейства в рамките на своите компетенции за успешното изпълнение на споразуменията с тях. През 2005 г. продължи
успешното изпълнение на Двегодишното стабилизационно споразумение, одобрено
от МВФ през август 2004 г. С подписване на споразумението за Третия програмен
заем за преструктуриране PAL3 приключи успешно програмата от заеми PAL, която бе основен компонент от Стратегията на Световната банка за България, и започна подготовката на нова Стратегия за партньорство с България, имаща за цел
подпомагането на страната при извършване на реформите, необходими за успешната є интеграция в ЕС, за по-доброто усвояване на европейските присъединителни фондове и ускоряване на изравняването в равнището на доходите на
българските граждани със страните от ЕС. Съветът на директорите на ЕБВР утвърди Стратегия за България за периода 2006–2007 г., при подготовката на която
БНБ взе активно участие.
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БНБ подготвя и разпространява информация по парична и лихвена статистика,
за паричните агрегати, за аналитичната отчетност на БНБ и търговските банки,
международния резерв, за платежния баланс, брутния външен дълг, преките чуждестранни инвестиции, международната инвестиционна позиция, рамката за международните резерви и ликвидност, данни за вноса и износа. Приоритет в областта на
статистиката е хармонизирането є с изискванията на Европейския съюз, както и
изпълнението на задачите, свързани с подготовката за членство на БНБ в ЕСЦБ. Във
връзка с това в БНБ беше проведена работна среща с експерти от Статистическия
департамент на ЕЦБ, на която бе представено извършеното в областта на статистиката и бяха уточнени предстоящите задачи.
Измененията, които се извършват в областта на паричната и лихвената статистика, бяха оповестени на търговските банки на семинар, проведен в началото на
2005 г., на който бе направен преглед на постигнатото до момента и бяха представени плановете за развитие в тази област. Търговските банки бяха запознати с методологията по статистика на потоците, с предстоящото въвеждане на тримесечни отчетни форми и с бъдещите изисквания в областта на лихвената статистика.
През годината беше разработена и внедрена подсистема „Статистика на потоците“ към Информационната система за парична статистика и започна предаването на данни от търговските банки. Бяха разработени отчетни форми и методологически указания за статистика на депозитите и кредитите по икономически дейности в съответствие с принципите на паричната статистика. Подобрен беше
форматът и обогатен обхватът на изданието „Седмична парична и лихвена статистика“. Създадени бяха нови показатели в лихвената статистика и се обогати информацията за матуритетната им структура. Продължи работата по изготвяне на
методологически указания по лихвена статистика съгласно Регламент № 18 на ЕЦБ
(2001 г.). Във връзка с това бяха проведени консултации с Френската централна банка в рамките на двустранното споразумение. През 2005 г. беше изготвена методологията за определяне на дългосрочния лихвен процент за целите на отчитане изпълнението на критерия от Маастрихт за равнище на дългосрочния лихвен процент.
БНБ започна разработването на методология на тримесечни финансови сметки за системата на националните сметки. В рамките на работата по изпълнението
на изискванията на Регламент № 501 на ЕЦБ от 2004 г. бяха съставени първите работни таблици на преход между счетоводната система на Министерството на финансите и таблиците на ЕЦБ и Евростат за институционален сектор „Държавно управление“. Започна изпълнението на първия етап от работата на БНБ по събиране на
информация от небанковите финансови институции. Разработена бе методология за
статистиката на лицата, осъществяващи лизингова дейност, и бяха получени първите данни. Проектът се осъществява със съдействието на Българската асоциация
за лизинг.
Във връзка със съставяне на географска структура на платежния баланс в съответствие с Регламент № 15 на ЕЦБ от 2004 г. бе проведена среща с представители на търговските банки, на която бяха представени основните изисквания и ключовите елементи на новата система за събиране и обработка на данни за платежния
баланс трансакция по трансакция. Разработена бе инструкция, като банките предоставиха през 2005 г. първите пробни данни.
С цел подобряване на статистиката на платежния баланс съвместно с НСИ
през годината беше разработена нова методология за оценка на вноса на стоки по
цени FOB и на постъпления и плащания ои линия на услуги, свързани с товарен транспорт. Методологията използва диференциран подход за оценка в зависимост от
страната вносител, от типа на стоката и от типа на използвания транспорт и националността на превозвача. Беше разработена и методология за оценка на неформални потоци по текущата сметка, дължащи се на неофициална заетост на български
граждани в чужбина. В тази връзка бе проведено проучване сред лицензираните туроператори. Въведени бяха нови форми за отчитане на портфейлните инвестиции на
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търговските банки и започна създаването на база данни за ценни книжа от типа
„ценна книга по ценна книга“.
Съставянето и публикуването на външния дълг на страната беше приведено в
съответствие с методологическите изисквания на МВФ, Световната банка, Евростат и други международни институции. Започна работата по съставянето на тримесечни таблици за международната инвестиционна позиция.
Методологията за изчисляването на номиналния и реалния ефективен валутен
курс беше усъвършенствана и приведена в съответствие с принципите, прилагани
от ЕЦБ. Използва се средногеометрично изчисление на ефективните валутни курсове, кошница от 19 страни и тегла, изчислени въз основа на търговията с промишлени
стоки и с трети страни за периода 1999–2001 г.
През 2005 г. България се присъедини към проекта на Банката за международни
разплащания „Ключови икономически индикатори“ и започна месечното изпращане на
данни за 41 показателя. Разработена бе таблица с макроикономическите индикатори, достъпна на интернет страницата на БНБ, която се обновява незабавно след
публикуването на нови данни.
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XI.

Изследователска дейност

Икономическите изследвания, анализите на процесите в българската икономика
и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководството на
банката при вземането на решения, както и при формирането на позиции по въпросите на икономическата политика. Изследователската дейност през 2005 г. беше фокусирана върху развитието на макроикономическите модели, използвани за анализ и
прогнозиране на тенденциите в развитието на българската икономика, както и върху изследването на процесите на номинална и реална конвергенция.
В рамките на двустранното споразумение за сътрудничество експерти на Холандската централна банка направиха оценка на използвания прогностичен макроикономически модел и изготвиха препоръки, приложени до края на годината. Краткосрочните (тримесечни) прогнози, които се осъществяват на база прогностичния модел,
се публикуват в периодичното издание на БНБ „Икономически преглед“. В него се
представят аргументи, обосноваващи изготвените прогнози, както и анализи за динамиката на външната среда, на паричните и кредитните агрегати у нас, връзката
им с развитието на реалната икономика и влиянието им върху ценовата стабилност.
С цел повишаване точността на оценките за макроикономическото отражение
на промяна в някои ключови инструменти на икономическата политика (фискална и
парична) и с техническото съдействие на експерт от Канадската централна банка
беше разработен симулационен макромодел. Той беше оценен и от експерти от Холандската централна банка, които представиха препоръки за подобряването му.
Аналитичната и прогностичната дейност на БНБ се подпомага посредством
специализирани изследвания, които оценяват развитието на конкретни процеси и
икономически сектори. В началото на 2005 г. беше приет План за изследователската
дейност за 2005–2006 г., чиито основни теми са свързани с развитието на макроикономическото моделиране и прогнозиране, с разработването на методологии и използването им за оценка на резултатите от членството на страната в ЕС, във Валутен механизъм II и в еврозоната, както и с усъвършенстване на системата от показатели за наблюдение на стабилността на финансовия сектор. Историческото развитие на банковата и паричната система у нас също е обект на изследвания, като в
края на годината беше приета Програма за проучвания и публикации по банкова и
финансова история, включваща разработки в областта на историята на БНБ и на
банковата и паричната система на България. Резултатите от изследванията се
представят на семинари, организирани от БНБ, на които участват експерти в съответната област от други институции, научни и неправителствени организации.
Научните конференции, организирани от БНБ през последните три години, съдействат за разширяване връзките на институцията с изследователските екипи на
централни банки от други страни, както и с научни институти у нас и в чужбина.
През 2005 г. темата на конференцията беше „Икономическо моделиране и прогнозиране“. С доклади взеха участие експерти от научни институти и централни банки
от Австрия, Германия, Гърция, Испания, Италия и Канада, както и представители на
български правителствени институции и академичната общност.39 Гости на конференцията бяха експерти от централни банки и паричните власти от Балканския регион (Албания, Гърция, Косово, Македония, Словения, Сърбия, Турция).
Програмата за гост-изследователи подпомага изследователската дейност на
БНБ и съдейства за установяване на ползотворно сътрудничество с експерти от
България и от други страни, които имат изявен интерес в областта на икономическото моделиране и прогнозиране, оценка на финансовата стабилност, конвергенция
на българската икономика към еврозоната, кредитна активност и цени на активите,
хармонизация на банковите регулации съгласно изискванията на Европейския съюз,
развитие на платежните системи, история на българската банкова и парична система.40 През 2005 г. по тази програма работиха седем участници по следните теми:

39
40

Програмата на конференциите и докладите са достъпни на интернет страницата на БНБ.
Информация относно програмата за гост-изследователи се публикува на интернет страницата на БНБ.
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разработване на симулационен макроикономически модел, историческо изследване
върху монетарната политика на БНБ и паричното обращение през периода 1912–
1928 г., конкуренцията на банковия пазар в България, оценка на достъпа на малки
предприятия до банково кредитиране, потенциален продукт, развитие на човешките
ресурси.
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XII.

Информационна инфраструктура

Развитието на информационните системи на БНБ през 2005 г. се извършваше в
съответствие с приетата Стратегия за развитие на информационните и комуникационните технологии. В изпълнение на нейните основни приоритети започна работата по проектите за внедряване на нова основна банкова информационна система и
система за управление на валутните резерви. Двете системи се внедряват
успоредно и това е свързано със сериозна промяна във финансово-счетоводната и
административно-деловата организация на банката, приравняваща я към практиките на водещите европейски централни банки и отговаряща на високите изисквания
за контрол и отчетност.
През годината продължи работата по важни проекти, свързани с развитие на
информационната инфраструктура, като изграждането на единно хранилище на
данни за отчетната информация на управление „Банков надзор“ и осъществяването
на проекта „Модернизация на електронната система за регистриране и обслужване
на търговията с безналични ДЦК (ЕСРОТ)“. Завърши вторият етап от разработването на информационната система на паричната статистика „Статистика на потоците“. Приключи модернизацията на информационната система за отчитане касовото изпълнение на държавния бюджет, бяха разработени допълнения към системата
за провеждане на аукциони за ДЦК, модернизирана бе хардуерната и софтуерната
платформа на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS.
В напреднал стадий е изпълнението на проекта „Политика и процедури за сигурност на информационните системи в БНБ“, чиято цел е доразвитие на системата от средства и мерки за сигурност на информационните системи и изграждане на
защитена среда за протичане на банковите процеси и дейности в съответствие със
световните стандарти.
От юни БНБ бе включена като пълноправен участник в системата за електронен обмен на документи (CEBAMAIL) на ЕЦБ и ЕСЦБ. Специалисти на БНБ и ЕЦБ изградиха в БНБ необходимата инфраструктура и бяха определени правилата за
управление и ползване на системата. За съхранение и работа с документите, получавани от ЕЦБ, централните банки и европейските институции, бяха разработени две
системи: система за съхранение и контрол на достъпа до документите и система за
регистрация на входящите и изходящите документи, средства за търсене и справки. Тези системи съответстват на приетите в БНБ правила и са първи етап от изграждането на цялостна инфраструктура за съхранение и работа с тези документи.
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През 2005 г. беше въведена система от правила за управление на персонала, основана на европейските стандарти и практики в политиката за човешките ресурси.
Подготовката на правилата беше осъществена с широкото участие на експерти и
ръководния персонал на БНБ. Приетият инструментариум за управление включва:
„Правила за атестиране на служителите в БНБ“, „Правила за подбор на персонала в
БНБ“, „Вътрешни правила за организация на работната заплата“, „Етичен кодекс на
служителя на БНБ“, „Вътрешни правила за провеждане на стаж в БНБ“, „Вътрешни
правила за повишаване на образованието и професионалната квалификация на служителите на БНБ“. Тези основополагащи вътрешни актове представляват част от
стратегията в областта на управлението на човешките ресурси на БНБ и са в основата на системата за мотивация и управление на кариерата на служителите. Чрез
тях е осъществена връзката между ежегодното оценяване на служителите, планирането на обучението им, материалното стимулиране и развитието на индивидуалната кариера. Ударението се поставя върху личния принос на служителя, професионализма и чувството на принадлежност към политиката на институцията.
През 2005 г. бяха извършени оперативни промени в организационно-управленската структура на банката, насочени към по-ефективното изпълнение на определените є със закона функции. През годината БНБ е работила със списъчен брой на персонала 932 души при щат за годината 1007 бройки. Към 31 декември 2005 г. заетият
персонал от 932 служители включва 601 жени и 331 мъже.
Поради нарасналите отговорности на персонала на БНБ и новите задачи, произтичащи от участието на представители на банката като наблюдатели в комитетите и работните групи на ЕЦБ и други институции на ЕС, бе осъществено вътрешно преструктуриране и разпределение на отговорностите, без да се допусне нарастване на щата. Усилията се насочиха към подготовка и обучение на персонала и повишаване на способността му да отговори на изискванията на ЕСЦБ. Подборът на персонала беше ориентиран към подобряване на неговата образователна, квалификационна и възрастова структура. През 2005 г. делът на служителите с висше образование нарасна от 62% на 62.8%.

Образователна структура на персонала

към 31 декември 2004 г.
Източник: БНБ.

към 31 декември 2005 г.
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Възрастова структура на персонала

към 31 декември 2004 г.

към 31 декември 2005 г.

Източник: БНБ.

В съответствие с приетите вътрешни правила и в отговор на новите предизвикателства пред служителите, свързани с подготовката за членство на централната банка в ЕСЦБ, беше изготвена и изпълнена програма за повишаване на образованието и професионалната им квалификация в областите: макроикономика, парична
политика, управление на активите и риска, банков надзор, парична и банкова статистика, счетоводство, банково и финансово право, управление на човешките ресурси,
вътрешен одит.
През 2005 г. служители на БНБ имат 171 участия в краткосрочни курсове и семинари, организирани от чуждестранни банки и институции, и 36 участия в различни
форми на дистанционно обучение. В краткосрочни специализирани семинари и курсове в страната участваха 41 служители. Ръководни кадри от различни нива преминаха курс по мениджмънт. Двадесет и трима служители повишиха образованието си за
придобиване на степените „бакалавър“ и „магистър“, като някои от тях получиха
втора специалност с магистърска степен. Обучението по чужди езици беше насочено към достигане на утвърдените изискуеми езикови нива, като 73% от служителите са достигнали или надвишили изискващите се за длъжността им минимални езикови нива. За подобряване на компютърните умения беше проведен тест с участието
на 268 служители, резултатите от който показаха, че само 67 от тях се нуждаят
от допълнително обучение, което им бе осигурено.
БНБ подпомага развитието на младите специалисти. По случай своя 125-годишен юбилей през 2004 г. бяха обявени три едногодишни стипендии за образователни
степени „бакалавър“, „магистър“ и „докторант“, които се отпускат по строго определен ред.41 В конкурса за учебната 2005/2006 г. участваха български граждани от
висшите учебни заведения в страната и чужбина, от които бяха избрани трима души – един докторант и двама бакалаври.
Ежегодно БНБ приема стажанти, които отговорят на следните критерии – да
бъдат студенти последна година бакалавърска степен или учат за степен „магистър“ и да участват в научноизследователски проекти в областта на финансовото и
банковото дело. Стажантите, приети през 2005 г., бяха 24 и имаха възможност да
работят в следните области: анализ на международните пазари, управление на инвестиционни портфейли, анализ на риска, емисионна политика, дистрибуция на банкноти, анализ на капиталовите пазари в страната и на платежните системи.
Специалисти от БНБ участват активно в подготовката на бъдещи кадри за
националната банкова система като преподаватели във висши учебни заведения,
както и в повишаването на квалификацията на банкови служители от страната като лектори в Международния банков институт.

41

Информация относно условията за кандидатстване и отпуснатите досега стипендии се публикува на интернет страницата на БНБ.
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Дейността, свързана с управлението на недвижимите и движимите дълготрайни материални активи на БНБ, включва: придобиване на и освобождаване от недвижими имоти; реконструкция и модернизация на съществуващи фондове; поддръжка и
привеждане на имуществото в съответствие с изискванията на държавните и общинските органи; управление на складовата база, доставки, транспорт. Дейността
е част от общата администрация на БНБ.
БНБ изпълнява своите функции и дейности, като ползва предимно собствени
сгради и имоти. По този начин се осигурява необходимата степен на сигурност и защита, които се изискват от централната банка. Разходите, свързани с управлението на недвижимите имоти, и съответната им част движими дълготрайни активи, са
свързани предимно с поддържането и ремонта на административните сгради на централното управление на БНБ и на регионалните касови служби.
В съответствие с приетата „Стратегия за строителство, реконструкция и
поддръжка на сградния фонд на БНБ за периода 2004–2009 г.“ и с цел намаляване на
разходите, свързани с поддръжката на недвижими имоти, които не са в експлоатация, БНБ се освободи от собственост, като продаде чрез търг незавършена сграда
в Монтана, дървени бунгала в Хисаря, сграда в Бургас, а общо девет апартамента
(във Варна и Плевен) бяха продадени на дългогодишни служители на банката. БНБ
прехвърли собствеността върху недвижим имот в Банкя (вила „Люлин“ и вила „Витоша“) на Mинистерството на финансите, а на Mинистерството на здравеопазването – почивна база „Росенец“ в Бургас.
През 2005 г. БНБ придоби недвижим имот в София (м. „Къро“) в резултат от сливане на Печатница на БНБ и Печатница на Министерството на финансите и си възстанови собственост върху части от сграда в София (пл. „Славейков“ № 6А).
Във връзка с изпълнението на приетата „Стратегия за развитие на автотранспорта за периода 2004–2009 г.“, предвиждаща постепенно обновяване и
ограничаване на автомобилния парк на БНБ, през 2005 г. бяха закупени шест автомобила за нуждите на банката. На бюджетни организации и пострадали от наводненията общини безвъзмездно бяха предоставени тринадесет употребявани автомобила.
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XV.

Вътрешен одит и контрол

В съответствие с чл. 22 от ЗБНБ Вътрешният одит върху дейността на БНБ се
осъществява от главен одитор, избран от Управителния съвет на банката след одобрение от председателя на Сметната палата. Дейността и политиката на банката са
насочени към създаване и поддържане на надеждна система за контрол и ограничаване
на риска. В съответствие с отговорностите и правомощията си главният одитор на
БНБ оценява качеството на системите за вътрешен контрол и оказва съдействие на
ръководството на банката за тяхното усъвършенстване и за управлението на риска.
За 2005 г. дейността се осъществяваше от 11 вътрешни одитори в съответствие с утвърдена годишна програма за одит и оценка на риска на одитираните
обекти. Главният одитор докладваше пряко на Управителния съвет резултатите от
извършените проверки и управлението на значимите рискове.
Бяха извършени 20 планирани одита и 1 извънреден. Главният одитор и „Вътрешен одит на БНБ“ осъществяваха мониторинг върху важни проекти на банката и
участваха в консултации и дискусии. Одитирани бяха следните основни функции и
дейности на банката: парична политика, поддържане на банкнотно-монетното обращение, агент на правителството, информационно-аналитична и административна.
Главните препоръки бяха насочени към усъвършенстване на вътрешноконтролните
системи в одитираните структури и имаха за цел да бъдат ограничени рисковете и
да се гарантира, че дейността се извършва в съответствие с нормативните изисквания и утвърдените политика и процедури. По направените препоръки бяха предприети действия за тяхното изпълнение.
Одиторите от екипа се обучават по международна програма на Института на
вътрешните одитори (IIA) за сертифицирани вътрешни одитори (CIA). През периода
един вътрешен одитор завърши успешно обучението си и придоби квалификация за
„Самооценка и контрол“ (CCSA) и „Вътрешен одитор“ (CIA).
Във връзка с предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз
през отчетния период БНБ прие Правилник за дейността на вътрешния одит, който е
адаптиран към политиката и процедурите на Комитета за вътрешен одит към ЕСЦБ.

Извършени одити през 2005 г. по функции на БНБ
Функции на БНБ

Одити за 2005 г.

Парична политика
Информационна система TurboSWIFT
Парична политика
ИС „Отчитане и контрол на движението на наличните пари“
Поддържане на банкнотно-монетното обращение Монетни заготовки и произведени монети
Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Агент на правителството
Агент на правителството
Агент на правителството
Агент на правителството
Информационно-аналитична
Информационно-аналитична
Информационно-аналитична
Информационно-аналитична
Информационно-аналитична
Административна
Административна
Административна
Административна

Вид одит

ИТ одит
ИТ одит
Оперативен, финансов,
съответствие
Производство на банкноти. Себестойност.
Оперативен, финансов,
съответствие
Унищожаване на макулатури
Съответствие, изпълнение
Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Проследяване на препоръки
Изтегляне от обращение и унищожаване
Оперативен
Резервни обекти на БНБ
Съответствие
Обслужване на агентски договори с МФ
Оперативен, финансов,
съответствие
Договаряне, управление и обслужване на прави и обратни покупки на СПТ Оперативен, финансов,
съответствие
Обслужване на Единната сметка
Оперативен, финансов,
съответствие
Потвърждаване състоянието по сметки на Световната банка
Финансов
Потвърждаване позицията на РБ в МВФ
Финансов
Финансов отчет на БНБ
Финансов
Платежен баланс и външен дълг
Оперативен,
съответствие, ИТ
Общоикономическа статистика
Оперативен,
съответствие, ИТ
Парична и банкова статистика. Отчети
Оперативен,
съответствие, ИТ
Избор на доставчици
Оперативен, финансов,
съответствие
Сключени и изпълнявани договори за доставки
Оперативен, финансов,
съответствие
Годишна инвентаризация
Оперативен, съответствие
Контрол и предотвратяване изпирането на пари (КПИП)
Оперативен, съответствие
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Изпълнение на бюджета

Бюджетът на БНБ за 2005 г. е приет от Управителния съвет на банката в заседание от 28 октомври 2004 г. и утвърден от ХХХIХ народно събрание на 18 декември
2004 г.

1. Разходи за издръжка на БНБ
Разходите за издръжка на БНБ за 2005 г. са 55 602 хил. лв., което представлява
89.8% от предвидените с годишния бюджет. Извършени са разходи, свързани с издръжка на наличнопаричното обращение, в размер на 17 510 хил. лв., или 87.1% от разчетените по бюджета. Банката е изразходвала за отпечатване и отсичане на нови
парични средства сумата от 16 568 хил. лв. В рамките на тези средства за производство на банкноти са изразходвани 12 896 хил. лв., или 92.4% от предвидените. Отсечени са разменни и възпоменателни монети на обща стойност 3672 хил. лв., от които възпоменателни монети за 390 хил. лв. Извършени са разходи за консумативи,
свързани с обработката на банкноти и монети, за резервни части за машини, ползвани при емисионно-касовата дейност, за проектиране на нови емисии банкноти и монети и за унищожаване на банкноти, както и за заплащане наем на помещения в „Печатница на БНБ“ във връзка с емисионната дейност.
Разходите за материали, услуги и амортизация са 18 732 хил. лв., което представлява 87.2% от разчета по годишния бюджет. Разходите за материали са 1113
хил. лв., в т. ч. за материални запаси – 427 хил. лв., за канцеларски материали – 319
хил. лв., резервни части и горива за транспорта – 239 хил. лв.
Разходите за външни услуги са за 10 136 хил. лв., което е 84.9% от разчета по
годишния бюджет. За използваните от банката услуги на Bloomberg, Reuters, SWIFT,
интернет, както и за други подобни системи са усвоени 895 хил. лв., за такси, свързани с програмни продукти, са платени 1244 хил. лв., за абонаментно поддържане на
офис и друга техника са изразходвани 759 хил. лв. БНБ е заплатила 1173 хил. лв. данък
върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци. Разходите за електроенергия
са 336 хил. лв., а за пощенски, телефонни и телексни услуги – 524 хил. лв. За охраната
на банката, осъществена чрез договор с МВР, са изплатени 2236 хил. лв. За ремонти
на основни сгради и поддръжка на сградите на банката са изразходвани 536 хил. лв.
Банката отчита разходи за амортизация в размер на 7483 хил. лв., което е
87.2% от годишния разчет.
Разходите за заплати, социално и здравно осигуряване на служителите са 16
368 хил. лв., което представлява 99.1% от разчета по годишния бюджет. Спазвайки
изискванията на МСС 19 „Доходи от наети лица“, банката отрази в бюджета си настоящата стойност на задълженията си към персонала за пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск в размер на 1056 хил. лв.
През годината са изразходвани средства за социална дейност в размер на 1747
хил. лв., което е 94.3% от предвиденото по годишния бюджет.
Другите административни разходи на банката са 1027 хил. лв., което е 60.4%
от разчета по годишния бюджет. В този показател са отчетени разходи за командировки в страната за 58 хил. лв. и в чужбина – 471 хил. лв. В изпълнение на програмата
за повишаване на образованието и професионалната квалификация на служителите
са направени разходи за такси за обучение на персонала в размер на 335 хил. лв. Отчетени са средства и за представителни и протоколни разходи на банката.
През 2005 г. БНБ извърши разходи, свързани с участието є в ЕСЦБ, за 218
хил. лв., от които за обучение на служителите – 18 хил. лв. Представители на банката участваха в заседанията на комисиите и комитетите към ЕСЦБ, като за тази
цел са изразходвани 156 хил. лв. за командировки.
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2. Инвестиционна програма
Средствата, предвидени по бюджета в раздел II „Инвестиционна програма“, са
14 366 хил. лв. и от тях са усвоени 13 478 хил. лв., или 93.8%.
Съществен дял от инвестиционната програма заемат разходите за електронизация, които са свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на информационните и комуникационните технологии на БНБ. Общата стойност на извършените разходи е 7437 хил. лв., или 95% от разчета по годишния бюджет. Разходите за
хардуер включват компютърни работни места, сървъри и локални мрежи, средства
за комуникация, периферни устройства. Те са свързани както с плановото обновяване и развитие на информационната и технологичната инфраструктура на банката,
така и с необходимото техническо осигуряване на проекти, които са в процес на
осъществяване. Разходите за софтуер обхващат както придобиване на нови, така и
развитие на съществуващите базови и специални програмни продукти за електронизацията на БНБ.
За ново строителство, реконструкция и модернизация са извършени разходи на
стойност 4698 хил. лв., което е 100% от годишния разчет. Те са свързани главно със
строително-монтажни работи, проектиране и доставки за почивната база в Приморско и за довършване строежа на допълнителна сграда за нуждите на управление
„Фискални услуги“.
Всички направени разходи за строителство и реконструкция на собствеността на БНБ са в съответствие с приетата от УС на БНБ Стратегия за строителство, реконструкция и поддръжка на сградния фонд на БНБ за периода 2004–2009 г.
Разходите за придобиване на технически средства за безопасност са 375
хил. лв., или 70.2% от разчетените по годишния бюджет и са използвани за разширяване и обновяване на съществуващите системи за сигурност и защита.
В изпълнение на Стратегията за развитие на автомобилния транспорт за периода 2004–2009 г. банката извърши разходи за доставка на шест автомобила – четири за нуждите на специализирания транспорт и два за общо ползване.
Изразходвани са средства за офис мебели и канцеларско оборудване в размер на
413 хил. лв., които включват закупуването на климатици, оборудване за Полиграфичната база на банката, почистващи машини и обзавеждане на почивната база в Приморско.
През 2005 г. за оборудване на офиса на банката в сградата на ЕЦБ бяха изразходвани 5 хил. лв.
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Показатели

Отчет
2005 г.
(хил. лв.)

Бюджет
2005 г.
(хил. лв.)

Изпълнение
(%)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ
Разходи, свързани с издръжка на паричното обращение
Разходи за материали, услуги и амортизация
Разходи за заплати и социално осигуряване
Разходи за социална дейност
Други административни разходи
Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

55 602
17 510
18 732
16 368
1747
1027
218

61 930
20 100
21 489
16 511
1852
1701
277

89.8
87.1
87.2
99.1
94.3
60.4
78.7

Раздел II. Инвестиционна програма
Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация
Разходи за придобиване на технически средства
за безопасността на БНБ
Разходи за придобиване на специални автомобили
Разходи за електронизация на БНБ
Офис мебели и канцеларско оборудване
Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

13 478
4698

14 366
4700

93.8
100.0

375
550
7437
413
5

534
550
7825
410
347

70.2
100.0
95.0
100.7
1.4
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Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка

Законът за Българската народна банка изисква Управителният съвет на
Българската народна банка да изготвя финансови отчети, представящи финансовото състояние на банката и резултатите от дейността є за периода.
Финансовите отчети, изготвени от Българската народна банка, се основават на счетоводните принципи, одобрени от Управителния съвет, които са
в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност.
Управителният съвет на Българската народна банка носи отговорност
за воденето на точни регистри, които да отразяват достоверно и по всяко
време финансовото състояние на Българската народна банка. Той носи обща
отговорност за предприемането на мерки за опазване активите на Българската народна банка, за предотвратяването или разкриването на злоупотреби или други нередности.

Иван Искров
Управител на БНБ
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(хил. лв.)

Приложения

31.XII.2005

31.XII.2004

Приходи от лихви и аналогични приходи

6

381 281

294 280

Разходи за лихви и аналогични разходи

6

(80 975)

(74 469)

300 306

219 811

Приходи от такси и комисиони

5 745

4 803

Разходи за такси и комисиони

(3 312)

(3 252)

2 433

1 551

Нетни приходи от лихви

Нетни приходи от такси и комисиони

Други финансови приходи /(разходи) нетно

7

213 348

(34 292)

Други приходи от дейността

8

40 366

34 591

556 453

221 661

(69 196)

(66 990)

487 257

154 671

(170 160)

88 465

317 097

243 136

Предвидена вноска към държавния бюджет

150 162

149 050

Разпределение в други резерви
и малцинствено участие

166 935

94 086

317 097

243 136

Общо приходи от дейността
Административни разходи

Нетни приходи от дейността

Разпределение във/от специален резерв

Нетни приходи след разпределение
от специален резерв

9

Отнасяне и разпределение в резерви

Отчетът за приходите и разходите трябва да се разглежда заедно с приложенията към
него, които са неразделна част от консолидирания финансов отчет и са представени на
страници 77−95.
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Консолидиран баланс към 31 декември 2005 г.
(хил. лв.)

Приложения

31.XII.2005

31.XII.2004

АКТИВИ
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута

10

3 430 616

2 932 527

Злато, инструменти в злато и други благородни метали

11

1 102 092

807 566

Инвестиции в ценни книжа

12

9 823 829

9 597 580

Капиталови инвестиции и квота в МВФ

14

1 551 185

1 451 818

Вземания от правителството на Република България

13

1 094 356

1 699 118

Дълготрайни материални и нематериални активи

15

171 397

172 836

Други активи

16

28 732

41 986

17 202 207

16 703 431

5 020 242

Общо активи
ПАСИВИ
Банкноти и монети в обращение

21

5 867 213

Задължения към банки и други финансови институции

17

2 485 207

2 038 219

Задължения към държавни институции и други задължения

18

4 295 273

4 907 297

Задължения към МВФ по квотата за участие

19

1 438 739

1 354 627

Кредити от общите фондове на МВФ

20

1 094 356

1 699 118

Начисления и други пасиви

22

22 573

14 292

15 203 361

15 033 795

Общо пасиви
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Капитал

23

20 000

20 000

Резерви

23

1 975 640

1 646 543

Малцинствено участие

24

3 206

3 093

1 998 846

1 669 636

17 202 207

16 703 431

Общо капитал и резерви
Общо пасиви, капитал и резерви

Управителният съвет на Българската народна банка прие на 20 април 2006 г. консолидирания финансов отчет, представен на страници 71−95.

Иван Искров
Управител на БНБ
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(хил. лв.)

Приложения

31.XII.2005

31.XII.2004

487 257

154 671

(4 451)

(4 247)

13 010

15 338

38

(7 254)

Нетен паричен поток от основна дейност
Нетен приход от основна дейност
Коригиран с:
Приходи от дивиденти
Амортизации

15

Печалба/( загуба) от продажбата на имоти, машини,
съоръжения и оборудване и нематериални активи
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(2 310)

Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване

1 061

-

-

537

(5 242)

-

Дарения на дълготрайни активи
Печалба от асоциирани предприятия
Други непарични изменения

(6 223)

(303)

(Печалби)/загуби от пазарна преоценка на оборотния капитал

(81 702)

107 996

Нетен паричен поток от основна дейност преди промени
в краткосрочни активи и пасиви

401 438

266 738

(225)

479

(358 217)

(1 422 855)

711 161

82 959

11 997

(1 128)

Промени в краткосрочни активи
(Увеличение)/намаление на злато и благородни метали
(Увеличение) на ценни книжа
Намаление на вземания от правителството
(Увеличение)/намаление на други активи
Промени в краткосрочни пасиви
Увеличение на задължения към банки и
други финансови институции

445 554

1 048 055

(Намаление)/увеличение на депозити и разплащателни
сметки на правителството и други държавни институции

(709 944)

1 014 868

Намаление на задълженията към МВФ

(711 161)

(82 959)

846 971

756 020

8 394

4 833

645 968

1 667 010

(10 753)

(6 031)

Постъпления от дивиденти

4 451

4 247

Постъпления от продажба на акции на БОРИКА АД

6 223

-

Увеличение на банкноти и монети в обращение
Увеличение на начисления и други пасиви
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
(Придобиване) на имоти, машини, съоръжения и оборудване
и нематериални активи, нетно

Малцинствено участие

-

3 093

(79)

1 309

Плащания към правителството

(149 050)

(170 867)

Нетни парични потоци от финансова дейност

(149 050)

(170 867)

Нетно увеличение на пари и парични средства

496 839

1 497 452

2 951 493

1 454 041

3 448 332

2 951 493

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност

Пари и парични средства в началото на периода
Пари и парични средства в края на периода

10, 16

Приложенията, представени на страници 77−95, представляват неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 31 декември 2005 г.

Консолидиран отчет за паричния поток
към 31 декември 2005 г.

Българска народна банка. Годишен отчет • 2005

76
Консолидиран отчет за изменение в капитала
към 31 декември 2005 г.
(хил. лв.)

Капитал

МалцинРезерв от преоценка на:
Други
ствено немонетарни монетарни възпоменателни резерви Всичко
участие
активи
активи
монети

20 000

-

106 299

863 665

11 138

Преоценка на капиталови инвестиции

-

-

-

-

-

-

-

Прехвърляне на нереализирана загуба
от преоценка на злато

-

-

-

(24 632)

-

-

(24 632)

Прехвърляне на нетна загуба от разлики
във валутни курсове

-

-

-

(3 067)

-

-

(3 067)

Прехвърляне на нетна загуба от
преоценка на ценни книжа

-

-

-

(61 192)

-

-

(61 192)

Преоценка на немонетарни активи

-

-

261

-

-

-

261

Други прехвърляния

-

-

(2 060)

-

(297)

420

(1 937)

Плащане на вноска в държавния бюджет на
Република България за предходната година

-

-

-

-

-

Предвидена вноска в държавния бюджет на
Република България за текущата година

-

-

-

-

-

149 050

149 050

Печалба за годината след вноска в
държавния бюджет на Република България

-

-

-

-

-

64 086

64 086

Други специални резерви

-

-

-

-

-

30 000

30 000

Малцинствено участие

-

3 093

-

-

-

-

3 093

20 000

3 093

104 500

774 774

10 841

Преоценка на капиталови инвестиции

-

-

1 397

-

-

-

1 397

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

-

-

-

295 067

-

-

295 067

Прехвърляне на нетна загуба от фючърси

-

-

-

(341)

-

-

(341)

Прехвърляне на нетна печалба от разлики
във валутни курсове

-

-

-

6 097

-

-

6 097

Прехвърляне на нетна загуба от
преоценка на ценни книжа

-

-

-

(131 627)

-

- (131 627)

Преоценка на немонетарни активи

-

-

-

-

-

-

-

Други прехвърляния

-

43

(393)

-

(10 003)

923

(9 430)

Плащане на вноска в държавния бюджет на
Република България за предходната година

-

-

-

-

-

Предвидена вноска в държавния бюджет на
Република България за текущата година

-

-

-

-

-

150 162

150 162

Печалба за годината след вноска в
държавния бюджет на Република България
и малцинствено участие

-

70

-

-

-

77 865

77 935

Други специални резерви

-

-

-

-

-

89 000

89 000

20 000

3 206

105 504

943 970

838

Салдо към 1 януари 2004 г.

Салдо към 31 декември 2004 г.

Салдо към 31 декември 2005 г.

683 739 1 684 841

(170 867) (170 867)

756 428 1 669 636

(149 050) (149 050)

925 328 1 998 846

Приложенията, представени на страници 77−95, представляват неразделна част от консолидирания финансов отчет.
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1.

Организация и дейност
Българска народна банка (банката) е 100% собственост на българската държава.
Банката е централна банка на Република България. Дейността є се регулира от Закона
за Българската народна банка (в сила от 10 юни 1997 г.).
По силата на този закон основните дейности на банката могат да се обобщят, както
следва:
• поддържане на ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната валута;
• изключително право за емитиране на банкноти и монети;
• регулиране и осъществяване надзор върху дейността на другите банки в страната
с оглед поддържане стабилността на банковата система;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и осигурява надзор върху тях.
В съответствие с този закон дейностите на банката могат да се обобщят, както
следва:
• Банката не може да предоставя кредити на държавата или на държавни институции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ) от Международния валутен фонд (МВФ) съгласно определени от закона условия.
• Банката не може да предоставя кредити на банки освен при възникване на ликвиден
риск, засягащ стабилността на банковата система.
• Банката не може да търгува български държавни ценни книжа.
• Банката не може да емитира български левове над размера на левовия еквивалент на
брутните международни валутни резерви.
• Банката изготвя своите отчети съгласно Международните стандарти за финансова отчетност.
• При договорени с министъра на финансите условия банката действа като агент по
държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата.
• Банката е официален депозитар на държавни ценни книжа.

2.

Приложими стандарти
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансова отчетност и тълкуванията към тях, приети от Комитета по Международни счетоводни стандарти.

3.

База за изготвяне
Финансовите отчети са представени в хиляди български левове (хил. лв.). Те са изготвени на база на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, отчитани по
справедлива стойност чрез отчета за приходи и разходи, на разположение за продажба и деривативи, с изключение на тези, за които няма надеждно определена справедлива стойност. Другите финансови и нефинансови активи и пасиви са представени по
амортизирана или историческа стойност.
Банката последователно прилага счетоводната си политика от предходната година.
При изготвянето на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност банката прави оценки и допускания, които засягат отчетните стойности на активите и пасивите през следващата финансова година.
Оценките и преценките непрекъснато се оценяват и се базират на историческия опит
и други фактори, включително очакване на бъдещи събития, които се смятат за основателни при определени обстоятелства.

4.

База за консолидиране
Дъщерни предприятия
Дъщерни предприятия са тези, които се контролират от банката. Контрол съществува, когато банката притежава пряка или непряка възможност да управлява финансовата и оперативната политика на едно дружество, като по този начин получава печалби
от дейността му. Финансовите отчети на дъщерните дружества се включват в консолидираните финансови отчети от датата на възникване на контрола върху предприятието до датата на прекратяването му. Всички вземания и задължения, приходи и
разходи, както и вътрешногруповите печалби в резултат от извършени операции между дружества от групата се елиминират, освен в случаите, в които те са несъществени. Частта от нетните активи на дъщерните предприятия на банката, която отговаря на пропорционалния дял на миноритарните акционери, се представя на отделен
ред в капитал и резерви на реда „Малцинствено участие“.
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Асоциирани предприятия
Асоциирани предприятия са тези, в които банката упражнява значително влияние, но
които не представляват нито дъщерно, нито смесено предприятие. Инвестициите в
асоциираните предприятия се представят в консолидираните финансови отчети на
банката по метода на собствения капитал, като стойност, съответстваща на дела на
банката в собствения капитал на асоциираното предприятие към края на отчетния период. Частта на банката от нетния резултат на асоциираното предприятие след придобиването се представя в отчета за приходи и разходи като приход/разход от инвестиции и се прибавя/намалява към балансовата стойност на инвестицията.

5.

Основни елементи на счетоводната политика

a)

Признаване на приходи
Приходите от и разходите за лихви се признават съгласно принципа на начисляването,
на база ефективна доходност на актива или съответната променлива доходност. Приходите от и разходите за лихви включват амортизация на сконто и премии, както и на
разлики между първоначалната балансова стойност и стойността на падеж на база
ефективен лихвен процент.
Приходите от и разходите за такси и комисиони от финансови услуги на банката се
признават в отчета за приходи и разходи в момента на възникването им.
Другите финансови приходи/разходи включват приходи и разходи от продажби и промени в справедливата стойност на финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в отчета за приходи и разходи, и на активи на разположение за продажба.

(б) Финансови инструменти
1)

Класификация
За целите на последващата оценка на финансовите инструменти банката ги класифицира в четири категории:
Финансови инструменти по справедлива стойност, отчитани чрез отчета за приходи
и разходи, са тези, които банката държи основно с цел краткосрочна печалба. Те включват инвестиции, които не са предназначени за определена цел, ефективни хеджиращи
инструменти и задължения по краткосрочни продажби на финансови инструменти.
Нетни вземания по деривативи за търгуване (положителни промени в справедливата
стойност), както и закупените опции, ако има такива, се отчитат като активи за търгуване. Всички нетни задължения по деривативи за търгуване (отрицателни промени в
справедливата стойност), както и издадени опции, ако има такива, се отчитат като
пасиви за търгуване.
Кредити и вземания са тези инструменти, издадени от банката посредством осигуряване на пари в качеството є на кредитор, различни от активи, държани с цел краткосрочна печалба.
Финансови активи, държани до падеж, са активи с фиксирана или установима доходност и фиксиран падеж, които банката има намерението и възможността да държи до
падеж.
Финансови активи на разположение за продажба са всички активи, които не могат да
бъдат класифицирани в друга категория, както и всеки финансов актив, който е бил
предназначен за тази категория при първоначалното му признаване.

2)

Първоначално отчитане
Банката признава финансовите активи, отчитани по справедлива стойност чрез отчета за приходи и разходи, финансовите активи, държани до падеж, и финансовите активи на разположение за продажба на датата на уреждане. Всички промени в справедливата стойност на активите се отчитат от банката от датата на поемане ангажимента за покупка на актива.
Банката управлява валутните резерви в съответствие с разумните инвестиционни
принципи и практика съгласно изискванията на Закона за БНБ. Инвестициите в ценни
книжа могат да бъдат издадени само от институции с висок кредитен рейтинг. На
1 януари 2005 г. ръководството на банката промени класификацията на портфейла от
ценни книжа на разположение за продажба в ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност чрез отчета за приходи и разходи. Промяната в класификацията на портфейла от ценни книжа е в съответствие с пар.105 от преработения МСС 39 − Финансови инструменти: признаване и оценяване в сила от 1 януари 2005 г. Според изискванията на преработения МСС 39 банката може еднократно да прекласифицира финансови активи от разположение на продажба в групата на финансовите инструменти,
отчитани по справделива стойност чрез отчета за приходи и разходи.
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Последващо отчитане
Първоначално финансовите инструменти се отчитат по себестойност, която включва разходите по осъществяване на сделката.
След първоначалното им признаване всички финансови инструменти по справедлива
стойност, отчитани чрез отчета за приходи и разходи, и финансови активи на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, с изключение на тези, за
които няма котировки на пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива стойност
не може да бъде надеждно определена, се отчитат по себестойност, включваща разходите по осъществяване на сделката, минус загуби от обезценка, ако има такива.
Всички финансови пасиви, освен финансовите пасиви за търгуване, кредити и вземания
и финансовите активи, държани до падеж, се оценяват по амортизирана стойност минус загубите от обезценка. Амортизираната стойност се изчислява на база метода
ефективен лихвен процент. Всички премии или сконто, включително първоначалните
разходи по осъществяване на сделката, се включват в балансовата стойност на съответния инструмент и се амортизират на база ефективния лихвeн процент на инструмента.

4)

Принципи за оценка и представяне по справедлива стойност
Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база котировките на пазарни цени към датата на баланса, без да се включват разходите по осъществяване на сделката. В случай че такива котировки на пазарни цени не съществуват,
справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база математически методи или посредством техники на дисконтиране на паричните потоци.
В случаите на използване на дисконтирани парични потоци прогнозните бъдещи парични потоци се определят на база най-точната преценка на ръководството, а като дисконтов фактор се прилага пазарният процент към датата на баланса, приложим за инвестиция със сходни условия и характеристики. При използване на математически методи за определяне на цената данните са базирани на пазарни измерители, актуални
към датата на баланса.
Справедливата стойност на деривативите, които не са търгуеми на пазара, се определя като сума, която банката би получила или платила за прекратяване на договора
към датата на баланса предвид съществуващите пазарни условия и платежоспособност на нейните контрагенти.
Фючърсите се оценяват ежедневно по справедлива стойност чрез съотнасяне към котирани пазарни цени от активни пазари.
В съответствие с МСС 32 банката оповестява информация за справедливата стойност на активите и пасивите, за които има налична пазарна информация.
Справедливата стойност на паричните средства, депозитите и другите вземания и
задължения с кратък срок е приблизително равна на отчетната им стойност поради
това, че са краткосрочни.

5)

Печалби и загуби при последваща оценка
Всички печалби и загуби, възникнали в резултат от промени в справедливата стойност
на финансови инструменти по справедлива стойност чрез отчета за приходи и разходи, се признават в отчета за приходи и разходи и се прехвърлят в специални резерви
съгласно изискванията на Закона за Българската народна банка.
Приходите и разходите от промените в справделивата стойност на финансовите активи на разположение за продажба се признават директно в собствения капитал, докато финансовите активи бъдат отписани или обезценени, като кумулативните приходи
и разходи, признати до момента в собствения капитал, се признават в отчета за приходи и разходи. Въпреки това лихвата, калкулирана при прилагане на ефективния лихвен
процент, се признава в отчета за приходи и разходи. Дивидентите от капиталовите
инструменти на разположение за продажба се отчитат в отчета за приходи и разходи, когато банката получава плащания от капиталовите инвестиции.

6)

Отписване
Финансов актив се отписва на датата на вальора, след като банката загуби контрол
върху договорните права, включващи актива. Това може да стане при погасяване, изтичане или прехвърляне на договорните условия.
Финансов пасив се отписва при погасяване на договорните условия.
Финансови активи на разположение за продажба и финансови активи, отчитани чрез
отчета за приходи и разходи, се отписват на деня на уреждане. Печалбите или загубите при отписването се определят индивидуално за всеки актив.

7)

Споразумения за автоматично отдаване под наем на ценни книжа
Инвестиции, отдадени по силата на споразумения за автоматично отдаване под наем
на ценни книжа, се отчитат в баланса и се оценяват съгласно счетоводната политика,
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приложима за активи отчитани чрез отчета за приходи и разходи или съответно за активи за продажба. Инвестициите, дадени под наем по споразумения за автоматично
отдаване под наем на ценни книжа, не се отписват от активите на банката. Приходите, възникнали в резултат от сделки за автоматично отдаване под наем на ценни книжа, се отчитат при тяхното уреждане като приход от лихви.

8)

Обезценка на активи
Към датата на изготвяне на всеки баланс се извършва преглед на финансовите активи за наличие на признаци за обезценка. В случай че такива признаци са налице, се определя възстановимата стойност на актива.

(в) Злато и други благородни метали
Златото и другите благородни метали се оценяват по пазарната им стойност, определена на базата на фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали към датата на изготвяне на баланса.

(г) Инвестиции в други предприятия
За целите на оценката при последващо отчитане на инвестициите в предприятия те
са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба и са отчетени
по справедлива стойност.
Подробна информация относно притежаваните от банката инвестиции е представена
в приложение 14.

(д) Дълготрайни материални и нематериални активи
Дълготрайните материални и нематериални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, съответно преоценена стойност, намалена с начислената
амортизация и загуби от обезценка.

1)

Последващи разходи
Разходите, свързани с подновяване на компоненти на дълготрайните материални активи, отчетени отделно, се капитализират. Всички останали разходи се капитализират
само тогава, когато увеличават бъдещите икономически ползи от дълготрайния материален актив. Всички останали разходи се признават в отчета за приходи и разходи при
тяхното възникване.

2)

Амортизация
Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел пренасяне в разход стойността или оценката на дълготрайните материални и нематериални активи за времето на очаквания срок на използване. Земите не се амортизират. Подолу са представени използваните годишни амортизационни норми.
Сгради
Машини, съоръжения и оборудване
Компютри
Стопански инвентар
Транспортни средства
Нематериални дълготрайни активи

2% − 4%
3% − 20%
33.3%
6.7% − 20%
8% − 25%
15% − 33.3%

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи не се
амортизират до момента на тяхното въвеждане в експлоатация.

3)

Възстановима стойност на активите
Възстановимата стойност на дълготрайните активи на банката представлява по-високата от нетната продажна стойност или стойността им в употреба. При оценка на
стойността в употреба на активите очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до настояща стойност при използване на пределната норма на лихвата по привлечения ресурс, която отразява настоящите пазарни очаквания за стойността на парите във времето и специфичния за актива риск. За всеки актив, който не генерира независимо парични потоци, възстановимата стойност се определя за единицата, генерираща парични потоци, към която принадлежи активът.

4)

Реинтегриране на обезценката
Загубите от обезценка на дълготрайни материални активи се реинтегрират в случай
на промяна на прогнозите, използвани за определяне на възстановимата стойност. Загубите от обезценка се реинтегрират само до размера на балансовата стойност на актива преди признаване на загуби от обезценка.
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Чуждестранна валута
Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност по официалния валутен курс в деня на сделката. Монетарните активи и пасиви,
деноминирани в чуждестранна валута, се конвертират в левове по обменния курс на
банката, действащ на последната дата от отчетния период. Печалбите и загубите се
признават в отчета за приходи и разходи, след което се прехвърлят във или от специален резерв съгласно изискванията на Закона за Българската народна банка − (вж. приложение 5и). Немонетарните активи и пасиви във валута са оценени по курса на датата на придобиване или по последна преоценка по справедлива стойност.
Неприключените форуърдни договори в чуждестранна валута са оценени по пазарна
стойност.
Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 31 декември 2005 г. и 31 декември 2004 г. са, както следва:
Валута

Щатски долар (USD)
Евро (EUR)
Специални права на тираж (SDR)
Злато (XAU)

ж)

31.XII.2005

31.XII.2004

1 : BGN 1.65790
1 : BGN 1.43589
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.36959
1 : BGN 2.22995
1 тройунция : BGN 847.489 1 тройунция : BGN 628.091

Данъчно облагане
Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основната си дейност. Данъкът върху печалбата на дъщерните предприятия за периода включва текущ
и отсрочен данък. Текущият данък включва сумата на данъка, която следва да се плати
върху очакваната облагаема печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна
ставка или действаща такава в деня на изготвяне на баланса. Отсроченият данък се
изчислява чрез прилагане на метода на балансовите пасиви върху всички временни разлики между балансовата стойност съгласно финаносвите отчети и стойности, изчислени за данъчни цели.

з)

Заеми, отпуснати от Международния валутен фонд
Задълженията към МВФ са деноминирани в специални права на тираж. Нереализираните печалби или загуби от курсови разлики се отчитат съгласно приложение 5и.

и)

Основен капитал и резерви
Основният капитал представлява неразпределимия капитал на банката.
По смисъла на Закона за Българската народна банка банката трябва да отчислява 25%
от годишното превишение на приходите над разходите във фонд „Резервен“. Специални резерви се образуват от: нетните печалби и загуби, възникнали от преоценката на
активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни валути или злато; и други по решение
на Управителния съвет.
След прехвърлянето в резерви превишението на приходите над разходите се внася по
сметката на държавния бюджет. Съгласно изискванията на МСС 10 „Събития след датата на баланса“ вноската в държавния бюджет по своята същност представлява дължим дивидент към държавата и се отнася в резервите, докато бъде платена.

к)

Парични средства в каса и предоставени депозити в чуждестранна валута
Паричните средства и еквиваленти се състоят от парични средства в каса, разплащателни сметки и депозити с падеж до три месеца.

л)

Приложение на публикуваните международни стандарти за финансова
отчетност, които още не са в сила към датата на баланса и се отнасят
към дейността на банката
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила от 1.I.2007 г.). Стандартът ще
изисква допълнително оповестяване на финансовите инструменти на дружеството.
Този стандарт заменя МСС 30 Оповестявания в счетоводните отчети на банки и сходни финансови институции и се прилага от всички дружества, които изготвят финансови отчети в съответствие с МСФО. Дружеството счита, че необходимите съществени допълнителни оповестявания ще са свързани с целите и политиката на управление на финансовия риск.
Преработен МСС 1 Представяне на финансовите отчети − оповестяване в капитала
(в сила от 1.I.2007 г.). Стандартът е допълнително преработен във връзка с изискванията на МСФО 7 и ще изисква допълнително оповестяване по отношение на структурата на капитала на дружеството.
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Промяна на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване − опция за пълно
прилагане на справедлива стойност. Промяната ограничава класифицирането на финансов инструмент „по справедлива стойност през отчета за приходи и разходи“. Банката счита, че промяната на стандарта няма да има значителен ефект върху класификацията на финансовите инструменти, тъй като би следвало да успее да спази изискванията на променените критерии за класификация на финансови инструменти по
справедлива стойност през отчета за приходи и разходи.
Промяна на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и на МСФО 4 Застрахователни договори − договори за финансови гаранции (в сила от 1.I.2006 г.). Промяната изисква гаранции, които не са застрахователни договори, да се оценяват при първоначалното им признаване по справедлива стойност. Банката не очаква въведената
промяна на МСС 39 да окаже влияние върху финансовия отчет.

6.

Приходи и разходи за лихви
(хил. лв.)

Приходи от лихви
- от ценни книжа
- от депозити
- други
Разходи за лихви
- по депозити
- други

31.XII.2005

31.XII.2004

325 856
55 425
-

256 119
35 160
3 001

381 281

294 280

74 065
6 910

71 571
2 898

80 975

74 469

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството, са в размер на 68 599
хил. лв. за 2005 г. (2004 г. − 55 690 хил. лв.). Разходите за лихви, платени по депозити на
други държавни организации, са в размер на 5466 хил. лв. за 2005 г. (2004 г. − 7382 хил. лв.).

7.

Други финансови приходи/(разходи), нето
(хил. лв.)

Нетни приходи от операции с ценни книжа
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Нетна загуба от преоценка на фючърси
Нетни загуби от преоценка на ценни книжа
Нетни приходи/(загуби) от преоценка на активи и
пасиви в чуждестранна валута
Нетни приходи/(загуби) от преоценка на злато и
благородни метали

8.

31.XII.2005

31.XII.2004

43 062
1 090
(341)
(131 627)

47 780
6 819
(61 192)

6 097

(3 067)

295 067

(24 632)

213 348

(34 292)

Други приходи от дейността
(хил. лв.)

Нетни приходи от продажба на дълготрайни активи
Приходи от продажби от дъщерни предприятия
Приходи от асоциирани предприятия
Приходи от продажба на монети
Приходи от дивиденти
Други нетни приходи

31.XII.2005

31.XII.2004

3 069
17 213
5 242
1 069
4 451
9 322

7 254
21 318
1 272
4 247
500

40 366

34 591

В други нетни приходи са включени приходи от отписани стари монети и банкноти с неизтекъл срок на обмяна за 8270 хил. лв. (съответно 3696 хил. лв. и 4574 хил. лв. − вж.
приложение 21).
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Общо административни разходи
(хил. лв.)

Разходи за персонала
Административни разходи
Амортизации
Други разходи
Дарения на дълготрайни активи

31.XII.2005

31.XII.2004

23 285
29 723
13 048
3 140
-

21 415
26 527
15 338
3 173
537

69 196

66 990

Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към
31 декември 2005 г. Броят на служителите в БНБ и дъщерните предприятия е 1257 за
2005 г. (2004 г. − 1302 души), в т. ч. персоналът на БНБ е 932 души за 2005 г. (2004 г. − 917
души).
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовия договор на
служител, които е получил право на пенсия, банката е длъжна да му изплати обезщетение в размер на две брутни заплати. В случай че служителят е работил в банката през
последните десет години, размерът на това дължимо обезщетение е равно на шест
брутни заплати към момента на пенсиониране.
Банката е начислила, на база актюерски изчисления, задълженията си към персонала за
пенсиониране в размер на 764 хил. лв. и 291 хил. лв. за неизползван платен годишен отпуск.
Административните разходи включват административните разходи на БНБ. Разходите за персонала на БНБ възлизат на 18 115 хил. лв., административните разходи са в
размер на 11 292 хил. лв., а разходите за амортизации − 7483 хил. лв. Общо административните разходи включват и разходите на банката за паричното обращание, които са
в размер на 17 510 хил. лв. към 31 декември 2005 г. (2004 г. − 16 775 хил. лв.).

10. Парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута
(хил. лв.)

Парични средства в чуждестранна валута
Разплащателни сметки в банки
Депозити в чуждестранна валута

31.XII.2005

31.XII.2004

10 153
8 887
3 411 576

8 050
161 555
2 762 922

3 430 616

2 932 527

Паричните средства и предоставените депозити в чуждестранна валута по кореспонденти са представени, както следва:
(хил. лв.)

Резиденти в Еврозоната
в евро
в други валути

Резиденти извън Еврозоната
в евро
в други валути

31.XII.2005

31.XII.2004

2 068 506
261

940 442
890 505

2 068 767

1 830 947

1 072 203
289,646

889 340
212 240

1 361 849

1 101 580

3 430 616

2 932 527
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11. Злато, инструменти в злато и други благородни метали
31.XII.2005
хил.
тройунции
хил. лв.
Кюлчета злато в стандартна форма
Депозити в злато в стандартна форма
Злато в друга форма
Други благородни метали
Други инструменти в злато

513
687
17
80

434 798
582 145
14 480
2 924
67 745
1 102 092

31.XII.2004
хил.
тройунции
хил. лв.
513
608
160

322 238
381 781
3 217
35
100 295
807 566

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се начислява лихва от 0.01% до 0.07% годишно. Другите инструменти в злато са инструменти,
държани до падеж, и носят лихва между 1% и 1.31% годишно. Златото в друга форма съдържа и частта от юбилейните, възпоменателните златни монети, които са прехвърлени от други активи като оборотна наличност от злато по решение на управителния
съвет на банката.

12. Инвестиции в ценни книжа
(хил. лв.)

31.XII.2005

31.XII.2004

9 823 829

9 597 580

9 823 829

9 597 580

Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
чрез отчета за приходи и разходи
Чуждестранни държавни ценни книжа

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро и в щатски долари. Купонната лихва по ценните книжа, деноминирани в евро, достига 4.06%, а
купонната лихва по ценните книжа в щатски долари − 4.07%.
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с фючърси, към 31 декември 2005 г. възлизат на 19 620 хил. лв.
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти с кредитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции − Standard
& Poors, Fitch Ratings или съответстващата оценка по Moody’s, са представени, както
следва:
(хил. лв.)

Ценни книжа по кредитен
рейтинг на емитента

Кредитен
рейтинг на
емитента

31.XII.2005

31.XII.2004

ААА
АА+
АА
AA-

7 114 166
1 806 876
781 628
121 159

8 092 657
628 051
710 687
166 185

9 823 829

9 597 580

13. Вземания от правителството на Република България
Стойността на вземанията от правителството на Република България към 31 декември 2005 г. възлиза на 461 833 хил. специални права на тираж (31 декември 2004 г. −
761 953 хил. СПТ).
Вземанията от правителството съответстват на правителствените кредити от
МВФ и се погасяват в съответствие с погасителните планове по отделните правителствени кредити. В края на 2005 г. българското правителство предсрочно погаси
160 млн. eвро от тригодишното разширено споразумение с Международния валутен
фонд (вж. приложение 20).
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(хил. лв.)

Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010

31.XII.2005

31.XII.2004

557 328
185 894
185 894
123 930
41 310

397 087
503 426
414 786
228 317
116 626
38 876

1 094 356

1 699 118

14. Капиталови инвестиции и квота в МВФ
(хил. лв.)

Квота на Република България в МВФ
Инвестиции в международни финансови институции
Инвестиции в местни предприятия

31.XII.2005

31.XII.2004

1 517 110
23 706
10 369

1 427 875
22 309
1 634

1 551 185

1 451 818

Квотата на Република България в МВФ е в размер на 640 200 хил. СПТ. Резервният
транш по квотата на Република България в МВФ е в размер на 78 199 хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните членки, които имат лихвоносна резервна позиция, в размер на около 2.48% годишно.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиции в Банката за международни разплащания, Базел (БМР), като 25% от съучастието в капитала на БМР са платени. Текущата стойност на тези акции възлиза на 10 000 хил. СПТ ( вж.
приложение 29.1.).
Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца по решение на Борда на управителите на БМР.
Инвестициите в международните финансови институции не надвишават 10% от записания акционерен капитал на съответната институция. През 2005 г. банката продава 63.76% от капитала на БОРИКА АД на търговски банки. В резултат от продажбата банката притежава 36.24% от капитала на БОРИКА АД и упражнява значително
влияние върху финансовата и оперативната политика на асоциираното дружество.
Значителните капиталови инвестиции в местни предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:
Наименование на институцията
Асоциирани предприятия
Банксервиз АД
БОРИКА АД
Международен банков институт ООД
Централен депозитар АД

Участие, %

36
36
42
20

Основна дейност

Междубанкови разплащания
Картови разплащания
Финансово обучение и научни изследвания
Депозитар на корпоративни ценни книжа

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 31 декември 2005 г.
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15. Имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи
(хил. лв.)

Земя и Машини и Транспортни Стопански Разходи за Други Нематериални Общо
сгради оборудване средства инвентар придобиване
дълготрайни
на ДМА
активи
Цена на придобиване или
преоценена стойност
Към 1 януари 2005 г.
116 006
Влезли
582
Излезли
(2 221)
Прехвърлени
4 251
Преоценка
2 310
Изписване на активи в
резултат от продажба
на акции на БОРИКА
Към 31 декември 2005 г.
Амортизации
Към 1 януари 2005 г.
Начисления за периода
На излезлите
Обезценка
Изписване на активи в
резултат от продажба
на акции на БОРИКА
Към 31 декември 2005 г.

79 628
1 846
(1 555)
6 021
-

3 821
125
(280)
474
-

3 496
84
(34)
433
-

6 456
13 446
(258)
(12 311)
-

364
(1)
13
-

10 963
8
(2)
1 119
-

220 734
16 091
(4 351)
2 310

(5 094)

(145)

-

-

(72)

(1 563)

(6 874)

80 846

3 995

3 979

7 333

304

10 525

227 910

(6 694) (33 434)
(2 977) (7 719)
278
1 502
- (1 061)

(2 505)
(339)
278
-

(1 559)
(405)
29
-

-

(112)
(43)
1
-

(3 594)
(1 527)
2
-

(47 898)
(13 010)
2 090
(1 061)

2 557

38

-

-

24

747

3,366

(9 393) (38 155)

(2 528)

(1 935)

-

(130)

(4 372)

(56 513)

120 928

-

Балансова стойност
към 31 декември 2005 г.

111 535

42 691

1 467

2 044

7 333

174

6 153

171 397

Балансова стойност
към 31 декември 2004 г.

109 312

46 194

1 316

1 937

6 456

252

7 369

172 836

Нематериалните активи включват софтуер, лицензи и други нематериални активи,
използувани в основната дейност на банката.

16. Други активи
(хил. лв.)

Вземания от местни банки
Вземания на дъщерни предприятия от местни банки
Възпоменателни монети за продажба (вж. приложение 11)
Материални запаси
Вземания от доставчици
Разходи за бъдещи периоди
Други вземания

31.XII.2005

31.XII.2004

17 716
802
6 328
1 044
535
2 307

23
18 966
10 841
6 640
4 716
591
209

28 732

41 986

17. Задължения към банки и други финансови институции
(хил. лв.)

31.XII.2005
Депозити на виждане от банки и
други финансови институции
- в левове
- в чуждестранна валута

31.XII.2004

1 456 691
1 028 516

1 288 478
749 741

2 485 207

2 038 219

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови
институции. Сумата на депозитите на виждане включва 2239 млн. лв., представляващи
задължителните резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки в БНБ
(31 декември 2004 г. − 1507 млн. лв.).
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(хил. лв.)

Разплащателни сметки
- в левове
- в чуждестранна валута
Срочни депозитни сметки
- в левове
- в чуждестранна валута

31.XII.2005

31.XII.2004

341 011
426 176

700 583
419 252

2 679 579
848 507

761 167
3 026 295

4 295 273

4 907 297

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в банката включват средства, държани от името на бюджетни и други правителствени организации. Банката
не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите на правителството в
щатски долари се олихвяват с лихвен процент между 1.84% и 3.87%. Депозитите на
правителството в евро се олихвяват с лихвен процент между 1.72% и 2.04%, а в левове се олихвяват с лихвен процент между 1.73% и 2.13%.

19. Задължения към МВФ по квотата за участие
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към 31 декември
2005 г. възлизат на 1 435 020 хил. лв. − 605 598 хил. СПТ (31 декември 2004 г. − 1 354 627
хил. лв. − 605 745 хил. СПТ).
Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с квотата на
България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж.

20. Кредити от общите фондове на МВФ
(хил. лв.)

Заем за подкрепа на платежния баланс
(стабилизационни споразумения)
Разширено споразумение с МВФ

31.XII.2005

31.XII.2004

1 094 356

493 934
1 205 184

1 094 356

1 699 118

Кредитите, предоставени от общите фондове на МВФ, са лихвени. Лихвеният процент
се определя от МВФ на седмична база и към 31 декември 2005 г. е 3.74%. Кредитите от
МВФ съответстват на вземанията на банката от правителството в същия размер и
са платими според погасителните планове по отделните споразумения − вж. приложение 13.
Задълженията към МВФ са гарантирани със записи на заповед, подписани от страна на
правителството и банката. Общата стойност на наличните към 31 декември 2005 г.
записи на заповед е 2 443 937 хил. лв. (31 декември 2004 г.− 3 250 721 хил. лв.) − вж. приложение 26а.

21. Банкноти и монети в обращение
(хил. лв.)

31.XII.2005

31.XII.2004

Банкноти в обращение
Монети в обращение

5 774 024
93 189

4 938 398
81 844

Пари в обращение − общо

5 867 213

5 020 242

-

13 875
3 697

В т. ч.
Стари банкноти, емисии преди 5 юли 1999 г.
Стари монети, емисии преди 5 юли 1999 г.

Старите банкноти и монети, представени по-горе, включват банкноти и монети, които към момента не са обменени от притежателите им за нови. БНБ няма регламентиран срок за обмяната им. Банката приема, че вероятността за връщане на старите монети и банкноти в касите є е малка. Управителният съвет на БНБ решава задълженията, свързани със старите монети, да се отпишат и признаят в отчета за приходи и
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разходи, а задълженията относно старите банкноти да се отразят като приходи за
бъдещи периоди, които ще се признаят в отчета за приходи и разходи за период от три
години.

22. Начисления и други пасиви
(хил. лв.)

Задължения по заплати и социално осигуряване
Приходи за бъдещи периоди
Други пасиви

31.XII.2005

31.XII.2004

1 704
10 316
10 553

1 224
1 345
11 723

22 573

14 292

В приходи за бъдещи периоди е включена сумата 9147 хил. лв., която представлява
разсрочен приход от отписаните стари банкноти, спрени от обращение с неизтекъл
срок на обмяна.

23. Капитал и резерви
Капиталът на банката е определен със Закона за БНБ и е в размер на 20 000 хиляди лева.
Резервите от преоценка на монетарни активи и възпоменателни монети включват
нетното изменение в справедливата стойност на определени групи дълготрайни материални активи, капиталови инвестиции и възпоменателни монети.
Съгласно Закона за БНБ нетните печалби от преоценка на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута или злато, са прехвърлени в специална резервна сметка.
Специалните резерви включват преоценки на монетарните активи.
Другите резерви включват 25% от годишното превишение на приходите над разходите и резерви по решение на Управителния съвет на банката.
С решение на УС на БНБ през 2005 г. се заделят средства в специалния резерв в размер
на 89 000 хил. лв. за покриване на загуби от пазарен риск.

24. Малцинствено участие
„Печатница на БНБ“ АД е акционерно дружество с двама акционери − БНБ и държавата
чрез министъра на финансите. Българската народна банка притежава 95.6% от капитала на дружеството. Държавата чрез министъра на финансите притежава 4.4% от
капитала на дружеството − 3093 броя акции с номинална стойност 1000 лева.

25. Парични задължения и брутни международни валутни резерви
(хил. лв.)

Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Монетарно злато и други инструменти в злато
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ

Парични задължения
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции
Други задължения

Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения

31.XII.2005

31.XII.2004

3 430 616
1 084 688
9 823 829
78 198

2 932 526
640 290
9 597 581
73 263

14 417 331

13 243 660

5 867 213
2 483 916
4 120 515
176 048

5 020 242
2 038 219
4 395 046
512 579

12 647 692

11 966 086

1 769 639

1 277 574

За целите на представяне на паричните задължения и брутните международни валутни резерви в съответствие със Закона за Българската народна банка монетарното злато се оценява по пазарната му стойност, определена на базата на фиксинга в евро на
Лондонския пазар на благородни метали към датата на баланса на БНБ. Монетарното
злато към 31.XII.2004 г. е оценено по по-ниската стойност от 500 лева или по пазарната му стойност съгласно Закона за БНБ. Вземанията по лихви и задълженията по начислени лихви се отнасят към съответните активи и пасиви.
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а)

Правителство на Република България
Международен валутен фонд
Всички заеми, отпуснати от МВФ на правителството на Република България и на банката, се получават чрез БНБ. На правителствените кредити от МВФ съответства
вземане на банката от правителството в същия размер. С цел елиминиране колебанията на валутните курсове вземанията от правителството са деноминирани също в
СПТ.
Лихвите по тези заеми се плащат от правителството. Следователно не се начисляват
лихви по вземанията от правителството и не се включват разходи за лихви за частта
на правителството от заемите, предоставени от МВФ.
Квотата на Република България в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани
от банката и правителството (вж. приложения 19 и 20).

Банкови сметки на правителството
Бюджетните правителствени организации имат разплащателни сметки и срочни депозити в банката (вж. приложение 18).

Дейности по агентските функции
В съответствие със Закона за БНБ и при условия, договорени с министъра на финансите, банката действа като агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от
държавата. В тази си роля банката изпълнява депозитарни и агентски функции, свързани с администриране и управление на издадените от Министерството на финансите държавни ценни книжа. Банката получава комисиони, свързани с изпълнението на тези функции. Тези държавни ценни книжа не са активи или пасиви за банката и не са отразени в консолидирания є баланс. Банката не е изложена на кредитен риск по отношение на държавните ценни книжа, тъй като не ги гарантира. Номиналната стойност на
държавните ценни книжа, държани от банката като депозитар, към 31 декември 2005 г.
са в размер на 2843 млн. лв. (2004 г. − 2681 млн. лв.).

27. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал
Монетен двор
Печатница на БНБ (вж. приложение 24)

31.XII.2005

31.XII.2004

100
95.6

100
95.6

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна печалба в
размер на 691 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД и 1608 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД.

28. Оповестяване на политиката по управление на риска
Процесът на управление на брутния международен валутен резерв БНБ има за цел обезпечаване, на първо място, на сигурността и високата ликвидност на активите, след
което се търси оптимизиране и максимизиране на доходността в зависимост от условията на международните пазари. Инвестиционната стратегия зависи основно от
специфичната функция на централна банка, която функционира в строго регламентираните условията на паричен съвет и при пълно съответствие с изискванията на Закона за БНБ.
Основната част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в купонни и сконтови
облигации, както и краткосрочни депозити във валута и злато, предоставени при първокласни чуждестранни банки. Останалата част се поддържа в СПТ и монетарно злато, съхранявано в трезорите на банката.
Рисковете, съпровождащи управлението на валутните резерви, се управляват от независимо звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратегическото структуриране на активите и определянето на бенчмарка на валутните резерви, изготвя и
предлага за одобрение инвестиционните ограничения по отношение тяхното управление. На годишна база ръководството на банката определя нивото на максимално допустимия пазарен риск чрез показателя стойност на риск (Value-at-Risk).
На тримесечна база се прави цялостен преглед на промените в пазарните условия, размера и структурата на валутните резерви и при необходимост се прави актуализация
на инвестиционните ограничения и бенчмарковете. Ежедневно се следи и контролира
спазването на заложените лимити, правила и процедури. Регулярно се изготвят отчети, които са на ежедневна, седмична, месечна, тримесечна или годишна база. Отчетите са предназначени както за оперативно управление на валутните резерви, така и за
актуална информация на ръководството на банката.
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26. Сделки със свързани лица
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Инвестиционните ограничения налагат рамката, в която се извършва уравлението на
международните резерви на банката. Всички разрешени финансови инструменти и класовете активи, в които БНБ може да инвестира, са одобрени в документ „Инвестиционни ограничения и бенчмаркове за управление на брутния международен валутен резерв“. В същия документ са дефинирани основните портфейли и съответстващите им
моделни портфейли (бенчмаркове), както и всички лимити за кредитен, лихвен, валутен
и операционен риск. Документът съдържа изчерпателен списък от разрешените емитенти на дългови инструменти, в които БНБ може да инвестира, както и списък с чуждестранните финансови институции, контрагенти на банката.
В допълнение са разработени правила за поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите на основните структурни звена, отговорни за управлението на валутните резерви.
С цел оптимизиране управлението на валутните резерви периодично се изследват, анализират и предлагат за одобрение нови финансови инструменти. При включването им
в съответните портфейли те допринасят за по-висока степен на диверсификация,
позволяват хеджиране на пазарния риск и дават възможност за реализиране на допълнителен доход.

а)

Кредитен риск
Банката е изложена на кредитен риск при осъществяване на търговските операции и
инвестиционната дейност, както и в случаите, при които тя играе ролята на посредник от името на правителството или други публични институции. Банката поема кредитен риск и при операциите по покупко-продажбата на чуждестранна валута с търговски банки. Най-общо кредитният риск е свързан основно с вероятността от настъпване на неплатежоспособност или фалит на някой от контрагентите на БНБ, както и неплатежоспособност или фалит на някой от емитентите, в чийто дълг банката
е инвестирала свои средства. Кредитният риск е лимитиран основно посредством установяване на изисквания за наличие на много високи кредитни рейтинги, дадени от
най-малко две международнопризнати рейтингови агенции.
От гледна точка на кредитния риск понастоящем банката може да инвестира в следните класове активи:
− Облигации и търговски ценни книжа, емитирани от държави, централни банки или държавногарантирани институции;
− Облигации и търговски ценни книжа, емитирани от наднационални финансови институции, краткосрочни депозити във валута или злато, предоставени при наднационални финансови институции;
− Търговски ценни книжа, емитирани от търговски банки и краткосрочни депозити във
валута или злато, предоставени при търговски банки;
− Европейски обезпечени облигации. Това е един сравнително нов финансов инструмент, който се емитира в много държави от Еврозоната, като понастоящем за инвестиции са разрешени издадените от германски банки и от френски финансови институции облигации съответно от типа Jumbo Pfandbriefe, Obligations Foncieres и Irish Asset
Coverеd Securities;
− Облигации, емитирани от негарантирани от държавата агенции и други финансови
институции.
Банката през 2005 г. включва нови финансови инструменти в управлението на международните валутни резерви − облигационни и лихвени фючърсни контракти, търгувани на международни регулирани пазари. БНБ стартира участието си в две нови програми по отдаване взаем на ценни книжа − операциите по отдаване взаем са извършвани чрез посредничеството на банка агент и операциите по отдаване взаем са осъществявани от депозитара на ценните книжа.
За всички издадени от държави, централни банки или държавногарантирани финансови
институции инструменти е установен лимит за минимална експозиция. Този лимит осигурява определена част от валутните резерви да бъдат инвестирани във възможно
най-безрисковия и високоликвиден клас активи. За останалите изброени по-горе класове активи са установени съответно лимити за максимална експозиция както на ниво баланс, така и по отделни портфейли. Всички лимити са в пряка зависимост от вътрешно присъщия кредитен риск на съответния клас активи.
В банката е разработена и утвърдена политика за контрагентите на БНБ по управление на брутния международен валутен резерв, която определя правилата за избор,
преглед, оценка на контрагентите, както и промени в списъка с контрагенти. Съгласно настоящата политика БНБ използва оценките на следните три международнопризнати агенции за кредитен рейтинг − Standard & Poors, Moody’s и Fitch Ratings. Чуждестранните финансови институции, контрагенти на банката, са обособени в две групи:
− финансови институции, към които БНБ може да има кредитна експозиция. Те трябва
да притежават дългосрочен кредитен рейтинг, който да бъде по-висок или равен на ААпо Standard & Poors и Fitch Ratings или на Аа3 по Moody’s, присъден едновременно най-малко от две от посочените агенции.
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б)

Ликвиден риск
Ликвидният риск възниква във връзка с осигуряването на средства за основните дейности на банката и управлението на нейните позиции. Той има две измерения, като първото е рискът банката да не бъде в състояние да посрещне задълженията си, когато
те станат дължими. Второто измерение се изразява в риск от невъзможността банката да реализира на международните пазари свои активи по справедливи цени и в нормално установените срокове.
Клиентите на банката са определени в Закона за БНБ. Тя привлича средства посредством набор от инструменти − депозитни/инвестиционни сметки, структурирана индексна сметка (СИС), разплащателни сметки и други привлечени средства, регламентирани нормативно. БНБ поддържа баланс между срочността на привлечения ресурс и
тази на активите, посредством инвестиции във финансови инструменти с различна
матуритетна структура. Банката осигурява необходимата ликвидност посредством
инвестициите в различни видове инструменти. Установени са лимити за обезпечаване
на минимална ликвидност по вид валута.
Банката има установени лимити за допустимите за инвестиране класове активи по
отношение на остатъчния им срок до падежа. Банката извършва текуща оценка на ликвидния риск посредством идентифициране и следене на необходимите средства за постигане на целите, залегнали в цялостната є стратегия.
За осигуряване на плащанията на банката са дефинирани портфейли от ликвидни активи в евро и щатски долари като част от цялостната стратегия за управление на ликвидния риск.
Активите и пасивите на банката, анализирани по остатъчен срок от датата на баланса до дата на последващо договаряне или предвиден падеж, са, както следва:
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− финансови институции, с които БНБ може да сключва сделки за покупко-продажба на
ценни книжа при условията „доставка срещу плащане“ (Delivery VersusPayment − DVP). Те
трябва да притежават краткосрочен кредитен рейтинг, по-висок или равен на А-1 по
Standard & Poors, F-1 по Fitch Ratings или P-2 по Moody’s, присъден едновременно най-малко от две от посочените агенции.
В инвестиционните ограничения на БНБ е заложена система от лимити за максимална
експозиция към отделните контрагенти. Установеният лимит се изчислява на базата
на вътрешния кредитен рейтинг и капитала на контрагента. Вътрешният кредитен
рейтинг от своя страна е функция от дългосрочните рейтинги на горепосочените три
рейтингови агенции. В допълнение на база вътрешния кредитен рейтинг се определя лимитът за максимална срочност на предоставяните при търговски банки депозити във
валута или злато, както и на емитираните от тях търговски ценни книжа.
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(хил. лв.)
Към 31 декември 2005 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Вземания от правителството
на Република България
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Задължения към МВФ по квотата
за участие
Кредити от общите фондове на МВФ
Начисления и други задължения
Общо пасиви
Разлика в срочността на активите
и пасивите

До 1
месец

От 1 до 3
месеца

От 3 месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

Общо

3 194 792

235 824

-

-

-

3 430 616

582 145
592 982
78 199

1 926 517
-

2 231 059
-

67 745
2 354 527
-

452 202
2 718 744
1 472 986

1 102 092
9 823 829
1 551 185

23 104

358 835

175 389

537 028

-

1 094 356

14 553

12 678

52

1 331

171 397
118

171 397
28 732

4 485 775

2 533 854

2 406 500

2 960 631

-

-

-

-

5 867 213

5 867 213

2 485 207

-

-

-

-

2 485 207

4 273 419

21 854

-

-

-

4 295 273

23 104
17 862

358 835
-

175 389
2 322

537 028
-

1 438 739
2 389

1 438 739
1 094 356
22 573

6 799 592

380 689

177 711

537 028

7 308 341 15 203 361

(2 313 817)

2 153 165

2 228 789

4 815 447 17 202 207

2 423 603 (2 492 894)

1 998 846

(хил. лв.)
Към 31 декември 2004 г.

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Вземания от правителството на
Република България
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Задължения към МВФ по квотата
за участие
Кредити от общите фондове на МВФ
Начисления и други задължения
Общо пасиви
Разлика в срочността на активите
и пасивите

До 1
месец

От 1 до 3
месеца

От 3 месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

Общо

2 637 880

245 594

49 053

-

-

2 932 527

74 425
2 232 875
73 262

240 132
2 329 938
-

117 350
3 314 993
-

50 169
1 695 738
-

325 490
24 036
1 378 556

807 566
9 597 580
1 451 818

7 247

55 043

334 797

1 263 155

38 876

1 699 118

18 743

7 351

14 462

1 292

172 836
138

172 836
41 986

5 044 432

2 878 058

3 830 655

3 010 354

-

-

-

-

5 020 242

5 020 242

2 038 219

-

-

-

-

2 038 219

4 885 504

21 793

-

-

-

4 907 297

7 247
9 069

55 043
-

334 797
3 067

1 263 155
-

1 354 627
38 876
2 156

1 354 627
1 699 118
14 292

6 940 039

76 836

337 864

1 263 155

6 415 901 15 033 795

(1 895 607)

2 801 222

3 492 791

1 939 932 16 703 431

1 747 199 (4 475 969)

1 669 636
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Пазарен риск
Пазарен риск
Всички търгувани инструменти са обект на пазарен риск − т. е. рискът от обезценка
в резултат от настъпване на промени в пазарните условия. Инструментите се оценяват ежедневно по справедлива стойност, която в максимална степен отразява текущите пазарни условия и всички промени в тях пряко рефлектират върху нетните приходи от търговски операции.
Банката управлява своите портфейли в зависимост от променящите се пазарни условия. Експозицията по отношение на пазарния риск се управлява в съответствие с лимитите, определени в инвестиционните ограничения за управление на международните валутни активи.

Лихвен риск
Дейността на банката е предмет на риск от колебания на лихвените нива, така че
лихвоносните активи (включително инвестициите) и лихвените пасиви се падежират
или търпят промени в цената по различно време и в различна степен. Основна мярка за
измерване на лихвения риск е модифицираната дюрация, която се следи и контролира
ежедневно. Тя дава оценка за това, с колко би се променила пазарната стойност на даден актив (пасив), ако лихвените нива се променят с 1%. За всеки един от портфейлите на БНБ лихвеният риск е ограничен посредством избор на съответен бенчмарк (моделен портфейл) и установени в инвестиционните ограничения лимити за максимално
отклонение на модифицираната дюрация на портфейла от тази на съответния бенчмарк.
При активи и пасиви с плаващи лихвени проценти банката е изложена на риск от промени в базата, служеща за определяне на лихвените проценти.
През 2005 г. към разрешените финансови инструменти бяха добавени лихвени и облигационни фючърси като част от стремежа на БНБ да подобрява ефективността при управлението на брутните международни валутни резерви. Фючърсите са високоликвидни финансови инструменти с ниски трансакционни разходи и се използват пълноценно
при ребалансиране на портфейлите на банката.
По-долу са представени периодите на промяна на лихвените скали. Максималният период за всички активи и пасиви по скалата е 1 година.
(хил. лв.)
Към 31 декември 2005 г.

Ефективен
лихвен
процент

Общо

Плаващ
лихвен
процент

Фиксиран лихвен процент
До 1
месец

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Вземания от правителството на
Република България
Други лихвоносни активи
Нелихвоносни активи

От 1 до От 3 месеца
3 месеца до 1 година

2.45

3 418 709

8 761

3 175 076

234 872

-

0.15
2.76

649 835
9 651 781
78 199

29 981
-

582 141
568 046
78 199

1 903 587
-

67 694
7 150 167
-

1 094 356 1 094 356
17 463
5 882
2 291 864
-

8 549
-

3 032
-

-

17 202 207 1 138 980

4 412 011

2 141 491

7 217 861

-

2 485 207

-

-

3 661 121
146 687
1 094 356 1 094 356

3 492 920
-

21 514
-

-

-

-

-

-

15 203 361 1 241 043

5 978 127

21 514

-

1 998 846 (102 063)

(1 566 116)

2 119 977

7 217 861

Общо
Пасиви
Задължения към банки и други финансови
институции
Задължения към държавни институции и
други задължения
Кредити от общите фондове на МВФ
Нелихвоносни пасиви ( в т. ч. банкноти и
монети в обращение)
Общо
Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви

2 485 207
2.26

7 962 677
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(хил. лв.)
Към 31 декември 2004 г.

Ефективен
лихвен
процент

Общо

Плаващ
лихвен
процент

Фиксиран лихвен процент
До 1
месец

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Вземания от правителството на
Република България
Други лихвоносни активи
Нелихвоносни активи

От 1 до От 3 месеца
3 месеца до 1 година

2.11

2 921 429

161 352

2 466 702

244 479

48 896

0.28
2.19

481 642
9 414 191
73 262

9 994
-

74 011
2 214 813
73 262

240 115
2 271 578
-

167 516
4 917 806
-

1 699 118 1 699 118
18 567
13 206
2 095 222
-

3 000
-

2 361
-

-

16 703 431 1 883 670

4 831 788

2 758 533

5 134 218

-

2 038 219

-

-

3 924 358
146 687
1 699 118 1 699 118

3 756 157
-

21 514
-

-

-

-

-

-

15 033 795 1 845 805

5 794 376

21 514

-

(962 588)

2 737 019

5 134 218

Общо
Пасиви
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Кредити от общите фондове на МВФ
Нелихвоносни пасиви (в т. ч. банкноти
и монети в обращение)
Общо
Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви

г)

2 038 219
1.89

7 372 100

1 669 636

37 865

Валутен риск
За банката валутен риск е налице в случаите, когато има несъответствие между валутната структура на активите и тази на пасивите. Банката е изложена на валутен
риск при извършване на сделки с финансови инструменти, деноминирани в различна от
базовата валута (евро) чуждестранна валута.
С въвеждането на паричния съвет българският лев беше фиксиран към еврото. Поради
факта, че счетоводните отчети се изготвят в национална валута, то върху тях влияние оказват движенията при обменните курсове на лева спрямо валутите, различни
от еврото.
За минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията на валутната структура на активите от тази на пасивите. Съгласно промените в чл. 31, ал. 3
на ЗБНБ общата пазарна стойност на средствата в активите във валути, различни от
евро, СПТ и монетарно злато, не могат да се отклоняват с повече от +/-2% от общата пазарна стойност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.
Активите и пасивите, деноминирани в български левове и чуждестранна валута, могат
да бъдат анализирани, както следва:
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Активи
Български левове и валути от Еврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

31.XII.2005

31.XII.2004

13 173 795
285 148
55
494
2 636 920
1 099 117
6 678

10 945 618
1 364 847
32
320
3 168 274
807 530
416 810

17 202 207

16 703 431

14 385 697
281 227
5
2 532 218
3 060

11 877 736
1 356 591
45
3 051 366
417 693

17 202 207

16 703 431

(1 211 902)
3 921
55
489
104 702
1 099 117
3 618

(932 118)
8 256
32
275
116 908
807 530
(883)

Пасиви
Български левове и валути от Еврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

Нетна позиция
Български левове и валути от Еврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

29. Поети ангажименти и потенциални задължения
1)

Участие в Банката за международни разплащания
Банката притежава 8000 акции от капитала на Банката за международни разплащания,
всяка възлизаща на стойност 5000 СПТ. От съучастието в капитала на Банката за
международни разплащания 25% са платени. Невнесеният капитал е с опция за внасяне
до три месеца след решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното задължение на банката към 31 декември 2005 г. е 71 088 хил. лв.

2)

Квота в МВФ и кредити от МВФ
Квотата в МВФ и задълженията към фонда са обезпечени със записи на заповед, подписани съвместно от банката и правителството на Република България, на стойност
2 443 937 хил. лв. (2004 г.− 3 250 721 хил. лв.).

3)

Капиталови ангажименти
Към 31 декември 2005 г. банката има поети ангажименти за 6908 хил. лв. за придобиване на дълготрайни активи.

4)

Банката няма издадени други гаранции, акредитиви или поети ангажименти за
закупуването или продажбата на злато, други благородни метали или чуждестранна валута.

30. Събития, настъпили след датата на баланса
Няма събития, възникнали след датата на баланса, които да изискват допълнително
оповестяване или корекции във финансовите отчети на банката.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 31 декември 2005 г.

(хил. лв.)

Българска народна банка. Годишен отчет • 2005
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7 февруари

БНБ пуска в обращение от 10 март 2005 г. сребърна възпоменателна монета,
посветена на ХХ зимни олимпийски игри – Торино, 2006 г. на тема „Шорт трек“ с
номинална стойност 10 лева, емисия 2005 г.

8 февруари

БНБ пуска в обращение от 28 февруари 2005 г. възпоменателна монета с нанесено
оцветяване, посветена на празника „Баба Марта“ с номинална стойност 5 лева,
емисия 2005 г.

22 февруари

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на БНБ за
задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.

17 март

БНБ пуска в обращение от 25 април 2005 г. сребърна възпоменателна монета с
нанесено частично позлатяване на тема „България – Европейски съюз“ с номинална
стойност 1.95583 лева, емисия 2005 г.
Създава се Национален съвет по платежни системи с председател подуправителя,
ръководещ управление „Банково“. Одобрени са правилата за организацията и
функционирането му, както и съставът на този съвет.

7 април

Приема се Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международен номер на банкова
сметка и за банковите кодове.
Приети са пакет от документи във връзка с подготовката на БНБ за членство в
Европейската система на централните банки – „План за действие (пътна карта) за
изпълнение ангажиментите на БНБ във връзка с участието в ЕСЦБ“, „График за
изпълнение на задачите, свързани с подготовката на БНБ за участие в ЕСЦБ и в
структури и органи на ЕС“, „Вътрешни правила за координиране подготовката и
участието на представители на БНБ в заседанията на Генералния съвет и
Управителния съвет на ЕЦБ, комитетите и работните групи на ЕСЦБ и в структури
и органи на ЕС“.
БНБ пуска в обращение от 25 май 2005 г. разменна монета с номинална стойност 50
стотинки, посветена на присъединяването на България към Европейския съюз, емисия
2005 г.

21 април

Приема се отчетът за изпълнението на бюджета на БНБ за 2004 г.
Приема се годишният отчет на БНБ за 2004 г.
Разширява се списъкът от валути, за които БНБ публикува референтни курсове към
българския лев.
Приема се решение за подписване на договорите с търговските банки за закупуване
на акции от БОРИКА ЕАД, джиросване на временните удостоверения, вписване на
акционерите и свикване на Общо събрание на БОРИКА ЕАД.
Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на БНБ за
задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.
Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за капиталовата
адекватност на банките.
Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за оценка и
класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за
загуби от обезценка.

26 април

Приема се Етичен кодекс на служителя на БНБ.
Приемат се Вътрешни правила за атестиране на служителите в БНБ.

26 май

Приемат се Вътрешни правила за организация на работната заплата.
Приемат се Вътрешни правила за операции с брутния международен резерв.
Приема се Инструкция за реда за оценяване потребността от банкноти и контрола
върху производството им.

Българска народна банка. Годишен отчет • 2005
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9 юни

Приемат се Вътрешни правила за пускане и изваждане от обращение на български
банкноти и монети.

23 юни

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за
капиталовата адекватност на банките.
Приема се Инструкция за реда за оценяване на потребността от разменни монети и
контрола върху производството на разменни и възпоменателни монети.
Приемат се Вътрешни правила за работата с документи в БНБ.

7 юли

Одобрява се „Проект за въвеждане на международен номер на банкова сметка и
свързаните с това промени в националната платежна система“.
Приема се наименованието на Българската народна банка да се изписва в найважните документи и публикации на ЕЦБ „Българска народна банка/Bulgarian National
Bank“.

15 юли

Приемат се наредби за изменение и допълнение на Наредба № 7 за големите
експозиции на банките, Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите
експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка, Наредба
№ 12 за надзор на консолидирана основа, Наредба № 17 за установяване размера на
вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките и Наредба № 21 за
задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.

28 юли

Приема се Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на
Управителния съвет на БНБ.
Приема се „Програма за отсичане на възпоменателни монети през 2006 г.“.

8 септември

БНБ пуска в обращение от 15 септември 2005 г. възпоменателна банкнота с
номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г.

29 септември Приема се Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи.
Приема се Наредба № 16 за електронните платежни инструменти.
6 октомври

Приема се Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове.

20 октомври

БНБ пуска в обращение от 6 декември 2005 г. сребърна възпоменателна монета с
нанесено частично позлатяване на тема „Съкровищата на България“ с номинална
стойност 10 лева.
Приема се Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в
наличнопаричното обращение.

10 ноември

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните
минимални резерви, които банките поддържат при БНБ.
Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за оценка и
класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за
загуби от обезценка.

24 ноември

БНБ пуска в обращение от 6 декември 2005 г. нова банкнота от 2 лева, емисия 2005 г.
Банкнотите от 2 лева, емисия 1999 г., продължават да бъдат в обращение.

8 декември

Приема се бюджетът на БНБ за 2006 г.

22 декември

Приема се Наредба за формата и съдържанието на баланса на БНБ.
Приема се Правилник за дейността на вътрешния одит в БНБ.

