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Икономическият растеж в България се ускори до 6.2% през първата половина на
2005 г. Най-голям принос за растежа имат потребителските разходи на домакинствата и инвестициите в основен капитал. Експортната активност на промишлеността съдейства за нарастване на износа с високи реални темпове. Производителността на труда в промишлеността продължава да се подобрява, съчетано с умерено нарастване на работната заплата, в резултат на което се запазва конкурентоспособността на произвежданите у нас стоки.
Притокът от 1569 млн. евро на ресурси по финансовата сметка на платежния
баланс надвишава дефицита по текущата сметка (1371.9 млн. евро) и формира излишък от 589.8 млн. евро по общия баланс за полугодието. Пазарната стойност на
брутните международни валутни резерви в края на юни 2005 г. достигна 7.46 млрд.
евро, което спрямо края на 2004 г. представлява нарастване с 605 млн. евро, или
8.8%. Доходът от валутните резерви на БНБ през първите шест месеца на 2005 г. е
122.02 млн. евро, а доходността на активите за периода е 1.78%.
Паричните агрегати нарастват с високи темпове, отразявайки засиленото
вътрешно търсене на пари и кредити, стимулирано от благоприятната икономическа среда в страната, а увеличението на депозитите и конкуренцията между банките са условия за разширяване на кредитирането от страна на банковата система.
Високите темпове на прираст на вземанията от неправителствения сектор бяха
причина от началото на текущата година БНБ да предприеме допълнителни мерки за
ограничаване на кредитния риск. От април 2005 г. влезе в сила промяна в Наредба № 21 на БНБ, чрез която за банките с най-агресивна кредитна политика се въведоха допълнителни ЗМР, равни на двойния размер на превишението над заложеното в
наредбата тримесечно нарастване на общия размер на кредитите, отчитано на база среднодневните обеми. Измененията в Наредба № 8 бяха насочени към изключване
от капиталовата база на текущата печалба и въвеждане на ежемесечен период на
отчитане на капиталовата адекватност. 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 за оценка и класификация на
рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка. Условие за това е преструктурираната позиция да отговаря на критериите за
по-нискорисковата група в продължение най-малко на шест месеца. С цел намаляване
на 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.
Мерките на БНБ за ограничаване растежа на кредита започнаха да дават очакваните резултати през второто тримесечие и темпът на годишен прираст на вземанията от неправителствения сектор се забави до 41.8% в края на юни в сравнение с
48.7% в края на 2004 г. Качеството на активите на търговските банки през първата
половина на 2005 г. е добро. Показателят за възвръщаемост на средните активи (ROA)
достигна 2.06%, а възвръщаемостта на капитала (ROE) е 21.74%. Капиталовата позиция на системата е с тенденция към подобряване − нивото на показателя за общата
капиталова адекватност в края на юни беше 16.66% при 16.58% в края на 2004 г.
За първи път през последните пет години след прилагане на серия от последователни надзорни мерки беше отнета лицензията на търговска банка (МБТР) поради
неплатежоспособност. Затварянето на тази банка не се отрази на банковата система поради изключително ниския є пазарен дял.
При управлението на ликвидността си търговските банки използваха активно
търговията на междубанковия паричен пазар, като през първата половина на 2005 г.
общият обем на сделките нарасна с 56.1% спрямо същия период на предходната година. Въвеждането на индекса ЛЕОНИА през декември 2004 г. послужи като основа за
промяна на методиката, по която се изчислява размерът на основния лихвен процент. Съществен принос за по-ефективното управление на ликвидността на търгов-
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ските банки има RINGS − системата за брутен сетълмент в реално време, управлявана от БНБ. През първото полугодие през RINGS са извършени 347 908 плащания за
77 026 млн. лв. Спрямо първата половина на 2004 г. среднодневните стойности нарастват с 41.5% при броя на плащанията, а при сумата на плащанията − с 30.4%. Данните показват тенденция към засилено използване на системата за преводи в реално
време дори и за трансфери на по-малки суми.
БНБ осъществява надзорни функции върху платежните системи с цел подобряване на тяхната надеждност и ефективност и ограничаване на системния риск. Извършени са 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) и
системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа (Централен депозитар). Резултатът от тези проверки показа висока степен на съответствие на тези системи с международните стандарти и практика.
През първата половина на 2005 г. приключи продажбата на 63.76% от акциите
на БНБ в Еднолично акционерно дружество „Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА)“ на 25 търговски банки.
Важно събитие през първата половина на годината е подписването на 25 април
2005 г. на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз. С подписването на Договора за присъединяване управителят на БНБ получи статут на наблюдател в Генералния съвет на ЕЦБ, а представители на банката
имат право да участват като наблюдатели в дванадесет комитета на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и работни групи към тях. Политиката и
дейността на Българската народна банка, свързани с въпросите на европейската
интеграция, се насочват вече към подготовката за членство в ЕСЦБ.
Важна част от подготовката за бъдещо членство на БНБ в ЕСЦБ са приемането на необходимата законодателна и нормативна уредба, изграждането на информационна среда, институционален и административен капацитет. С приетия през януари 2005 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка
се постигна пълно съответствие на закона с изискванията на Договора за създаване
на европейската общност и Устава на Европейската система на централните банки
и Европейската централна банка и се гарантира пълноценното функциониране на
БНБ като централна банка в Европейската система на централните банки. През
март Народното събрание прие Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, с което бяха изпълнени ангажиментите, поети в преговорния процес с ЕС, за хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на платежните и сетълмент-системи, а през април УС на
БНБ прие Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка
(IBAN) и за банковите кодове.
През април УС на БНБ прие План за действие (Пътна карта), в който ясно са посочени основните ангажименти на БНБ и съответните є структурни звена до края
на 2009 г., свързани с членството в ЕСЦБ, и са формулирани непосредствените задачи и дейности, които трябва да бъдат осъществени с оглед подготовката на банката за това членство. Планът за действие посочва конкретните срокове, в които
БНБ трябва да изпълни очертаните ангажименти и планира необходимите ресурси
за успешното интегриране на БНБ в ЕСЦБ.
Двустранните споразумения за сътрудничество на БНБ с Френската и Холандската централна банка имат за основна цел усъвършенстване организацията и операциите на БНБ с оглед привеждането им в съответствие с образците на най-добра
практика, съществуващи в националните централни банки − членки на ЕСЦБ. Повече
от 20 експерти от БНБ взеха участие в организираните в рамките на двустранните
споразумения семинари и експертни посещения в областта на банковия надзор, касовите операции, управлението на валутните резерви, икономическите изследвания и
прогнози.
В отчета на БНБ за периода януари − юни 2005 г. са представени изчерпателно
дейностите на банката, свързани с изпълнението на основната є цел и задачи в съответствие със Закона за БНБ, както и отчети за дейността на Централния кредитен регистър, международната є дейност, статистическата и изследователската дейност,
развитието на информационната инфраструктура, човешките ресурси, управлението
на собствеността, вътрешния одит и изпълнението на бюджета на БНБ.
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Политиката на Българската народна банка се подчинява на основната цел на
банката − да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. В Закона за БНБ са формулирани изискванията, които
трябва да се спазват при упражняване функциите на банката във връзка с емисионната дейност, управлението на международните валутни резерви, управлението на
наличнопаричното обращение, организацията и надзора върху платежните системи,
регулирането и надзора върху другите банки в страната. 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.
Емисионната дейност на БНБ се определя от принципите на паричен съвет,
съгласно които централната банка предлага национална валута само срещу чуждестранна валута (евро) по фиксирания в закона валутен курс. При спазването на тези
принципи през първата половина на 2005 г. годишният темп на нарастване на международните валутни резерви в края на юни е 21.2%, а широките пари се увеличиха с
25.4% на годишна основа.
Освен вътрешното търсене важен фактор, водещ до високите темпове на растеж на широките пари, е кредитната активност на търговските банки. Поради рисковете, които бързото нарастване на вземанията от нефинансовите предприятия и
домакинствата може да създаде за банковата система и за устойчивостта на външната позиция на страната, БНБ провежда политика на стабилизиране темповете на
растеж на вътрешния кредит до умерено ниво, което може да бъде поддържано в
средносрочен период, без да се застрашава финансовата стабилност. Тази политика беше продължена и през първата половина на 2005 г.
Основен инструмент за ограничаване на кредитната експанзия представляват задължителните минимални резерви (ЗМР). След поредица от мерки, предприети
през 2004 г., в рамките на които процентът на ЗМР остана неизменен (8% от депозитната база), но беше разширен обхватът на включените в депозитната база за определяне на ЗМР пасиви и отпадна признаването на касовите наличности на банките
като резервни активи, от април 2005 г. влезе в сила промяна в регулацията, чрез която се въведоха допълнителни ЗМР за банките с най-агресивна кредитна политика.
Задължението на дадена банка да поддържа допълнителни ЗМР възниква, когато са
изпълнени едновременно две условия: 1) процентното нарастване на общия размер на
кредитите надхвърля определения в Наредба № 21 размер, като база за отчитане е
краят на март 2005 г.; и 2) сборът на предоставените кредити и рисково претеглените приравнени на балансови активи задбалансови позиции, намален с размера на
собствения капитал, надхвърля 60% от сумата на средствата, привлечени от лица,
различни от банки и небанкови финансови институции. При наличието на тези две
условия съответната банка трябва да внесе в БНБ допълнителни ЗМР, равни на двойния размер на превишението над заложеното в наредбата тримесечно нарастване
на общия размер на кредитите (отчитано на база среднодневните обеми).1
С цел ограничаване на кредита бяха направени и промени в Наредба № 8 и Наредба № 9 на БНБ, с които печалбата от текущата година се изключва от капитала
при изчисляването на капиталовата база на търговските банки и се въвежда 6-месечен период, след изтичането на който класифицирани активи могат да се прекласифицират в по-нискорискова група.
Изброените мерки имат за цел да ограничат рисковете пред българската икономика, свързани с влошаването на текущата сметка на платежния баланс в ситуация на висок приток на чуждестранни капитали, високи темпове на растеж на вътрешното търсене, забавяне на растежа в ЕС и значително повишаване цените на
петрола на международните пазари.
1

За подробна информация относно предприетите от БНБ мерки вж. изданието на БНБ „Икономически преглед“
за май и август т. г.
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1. Международна конюнктура
През първата половина на 2005 г. растежът на световната икономика продължава да бъде относително висок, но започна слабо да се забавя, като се задълбочиха
различията в темповете по региони. В САЩ растежът остава над потенциалния благодарение на голямото частно потребление. Високи темпове отбелязват страните
от Азиатския регион (с изключение на Япония) с водеща роля на икономиките на Китай и Индия. Слабото потребление и малките инвестиции са основните фактори за
спадане темпа на растеж в еврозоната до 1.2% през първото полугодие, а на ЕС-25
до 1.4%.

Основни макроикономически показатели
(средногодишен темп на изменение)
(%)

Растеж
2003

Инфлация

2005
2004
I трим. II трим.

2003

2005
2004
2003
I трим. II трим.

Безработица
2005
2004
I трим. II трим.

САЩ

2.7

4.2

3.6

3.6

2.3

2.7

3.0

2.9

6.0

5.5

5.3

ЕС-25

1.1

2.4

1.5

1.4

1.9

2.1

2.0

2.0

9.0

9.0

8.8

5.1
8.8

- Еврозона

0.7

2.1

1.3

1.1

2.1

2.2

2.0

2.0

8.7

8.9

8.8

8.7

- Новоприсъединили
се страни

3.7

5.0

3.9

-

2.1

4.3

3.6

2.9

14.3

14.1

13.4

13.2

Япония

1.4

2.7

1.0

1.5

-0.3

0.0

-0.2

-0.1

5.3

4.7

4.6

4.4

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

Източник: Евростат, BLS, BEA, Statistics Bureau of Japan, изчисления на БНБ.

Цените на енергийните ресурси и основните суровини под влияние на голямото
търсене продължиха да се повишават през първата половина на 2005 г. Движението
на цените на суровия петрол през първите две тримесечия на годината бе динамично в резултат от запазващото се голямо глобално търсене и ограничения капацитет
на добивните мощности, което създаваше несигурност в предлагането на суров
петрол. Инфлационният натиск от страна на горивата обаче бе смекчен от ефекта
на базата от 2004 г., когато отново имаше скок в цените на горивата. Цените на
храните останаха без промяна благодарение на добрите реколти през 2004 г. и оптимистичните очаквания за добивите през 2005 г.
Процесите в реалната икономика и инфлацията определят паричната политика
на развитите страни. Федералният резерв на САЩ продължи равномерно да повишава лихвата по федералните фондове с по 25 б. т. и към август 2005 г. тя достигна
3.5%. ЕЦБ запази лихвите в еврозоната без промяна на ниво от 2%.
Водещите индекси на финансовите пазари реализираха спад в нивата през първото тримесечие на 2005 г. поради очакванията за ниски печалби на предприятията
и покачващите се цени на горивата. Оптимизъм настъпи през второто тримесечие,
когато се оказа, че предприятията в САЩ и еврозоната са реализирали по-добри печалби от очакваните. Доброто представяне на фондовите борси в еврозоната бе
благоприятствано от задържането на ниските лихвени проценти за рефинансиране
и поевтиняването на еврото спрямо щатския долар.

2. Икономиката на България
Икономическа
активност и
инфлация

Икономическият растеж през първото шестмесечие на 2005 г. се ускори до
6.2%. Най-голям принос за растежа имат потребителските разходи на домакинствата (4.6 процентни пункта) и инвестициите в основен капитал (с принос от 2.8 пункта).
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(%)

I полугодие
БВП
Потребление
Индивидуално
Колективно
Брутно образуване на основен капитал
Износ
Внос

2004
II полугодие

5.0
4.8
4.5
7.1
13.3
9.0
13.6

6.0
5.2
5.3
4.8
11.1
16.5
14.5

2005
I полугодие
6.2
6.6
6.5
7.4
13.4
10.5
13.3

Източник: НСИ.

Високият темп на нарастване потреблението на домакинствата бе резултат
от увеличението на доходите и подобрените очаквания за финансовото им състояние. Нарастването на заетостта през първото полугодие с 1.6% на годишна база, а
на реалната работна заплата с 4.9% са двата основни фактора за нарастване на доходите на домакинствата. Броят на регистрираните в бюрата по труда безработни в края на юни е 411.6 хил. души, или 11.1% от икономически активното население,
което е с 1.1 пункта по-ниско в сравнение с юни 2004 г. Заетостта нараства в търговията, държавното управление, хотелиерството и общественото хранене, строителството, финансовото посредничество.
Инвестициите в основен капитал отново ускориха темпа на реален растеж
(вж. горната таблица), в резултат на което делът им в БВП продължи да нараства.
Поради значителния вносен компонент в стоките, които задоволяват инвестиционното търсене − над 90%, темпът на нарастване на вноса на инвестиционни стоки
също остава висок. Значителните капиталови разходи на правителството през първата половина на годината, както и относително високите темпове на растеж на
корпоративния банков кредит имат принос за ускоряване на реалния растеж на инвестициите.
Растежът на износа на стоки и услуги леко се ускорява през първото полугодие, а този на вноса почти не се изменя спрямо темповете, реализирани през съответния период на предходната година, като в резултат на това се снижава и величината на отрицателния принос на външнотърговското салдо.
Най-голям принос за растежа на брутната добавена стойност през първото
полугодие имат преработващата промишленост, търговията и финансовите услуги.

Реален темп на растеж на брутната добавена стойност
(спрямо съответния период на предходната година)
(%)

I полугодие
Аграрен сектор
Индустрия
Услуги
Общо по базисни цени

-0.6
5.5
5.8
5.2

2004
II полугодие
3.5
5.1
6.2
5.5

2005
I полугодие
-3.9
8.8
6.9
6.6

Източник: НСИ.

Растежът на добавената стойност в промишлеността е свързан с високата
експортна активност в сектора. Промишлените продажби през първото полугодие
нарастват с 13%, в т. ч. за износ с 19%, а на вътрешния пазар със 7.8%. Сред водещите отрасли са металургията, производството на машини и оборудване, енергетиката, химическата промишленост, производството на храни и напитки.
Високата експортна активност в промишлеността е резултат до голяма степен на подобряващата се разходна конкурентоспособност на сектора, измерена с
показателя разходи на труд за единица продукция. Производителността на труда в
промишлеността продължава да се подобрява и да изпреварва нарастването на реалната работна заплата. Запазването на конкурентоспособността на експортно
ориентираните отрасли е важен фактор за осигуряване устойчивостта на режима
на фиксиран валутен курс.

Икономическо развитие през първата половина на 2005 г.

Темп на растеж на БВП по компоненти на крайното използване
(спрямо съответния период на предходната година)
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Разходи на труд за единица продукция в преработващата промишленост
(1998 = 100)

Източник: НСИ, БНБ.

В края на юни 2005 г. натрупаната от началото на годината инфлация достигна 1.2%, което е с 1.04 процентни пункта над акумулираната за същия период на
предходната година. Основните източници, които определяха поведението на инфлацията от началото на годината, бяха бързо нарастващите международни цени на
суровия петрол и голямата изменчивост на цените на хранителните стоки със сезонен характер, в резултат на което инфлацията към юни нарасна до 5% на годишна
база. По-високата инфлация през първото полугодие отразява слабия дефлационен
принос на хранителните стоки (-0.64 процентни пункта), характерен за първата половина на годината, и по-високия от очакваното принос на услугите (0.86 процентни
пункта).

Натрупана инфлация от началото на годината

Инфлация (%)
Принос (процентни пунктове)
Хранителни стоки (процентни пунктове)
Нехранителни стоки (процентни пунктове)
Горива (процентни пунктове)
Обществено хранене (процентни пунктове)
Услуги (процентни пунктове)
Стоки и услуги с административни цени (процентни пунктове)

I − VI.2004

I − VI.2005

0.17

1.21

-1.51
0.99
0.11
0.08
0.73
1.75

-0.64
0.86
0.59
0.16
0.86
0.52

Източник: НСИ.

В сравнение с първото шестмесечие на предходната година корекциите на административно определените цени имат по-малко влияние върху общата инфлация,
което е резултат както от малките по размер корекции в контролираните цени, така и на изключването на групата на телефонните услуги от административните цени поради приключилата приватизация на БТК в края на 2004 г.
Цените на неконтролираните стоки и услуги нарастват с 0.8% от началото на
годината, като най-голямо е поскъпването при горивата (21.4%) и услугите (3%). Цената на горивата на дребно на вътрешния пазар отразява поскъпването на международната цена на енергийните суровини, която към средата на годината достигна 60
щ. д. за барел, заедно с динамиката на обменния курс лев − щатски долар, преминал
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Индекс на потребителските цени
(на годишна основа)

Източник: НСИ.

Факторите за нарастване на цената на услугите са предимно вътрешни − като стабилното вътрешно търсене, корекциите в някои административно регламентирани цени и поскъпването на транспортните услуги като вторичен ефект от
промяната в цената на горивата, четирикратното нарастване на пътния данък и
поскъпването с 45% на застраховката „Гражданска отговорност“.
Платежен
баланс

Дефицитът по текущата сметка за първите шест месеца на 2005 г. е 1371.9
млн. евро, като стойността му е с 410.1 млн. евро по-висока в сравнение с отчетения
за предходната година. От компонентите на текущата сметка търговският баланс
регистрира най-голямо влошаване за периода (с 392.8 млн. евро), като дефицитът по
него достигна 1693 млн. евро. Отрицателно за периода е и салдото по дохода в размер на 186.1 млн. евро, като се отчита минимално подобрение спрямо предходната
година от 5 млн. евро. Положителни потоци по текущата сметка за полугодието се
регистрират при нетните приходи от текущи трансфери (415 млн. евро) и при услугите (92 млн. евро). По първата статия се отчита подобрение спрямо съответния
период на предходната година с 61 млн. евро, докато при втората има спад от 84
млн. евро, който е в резултат от изпреварващия растеж на дебита спрямо кредита
при транспортни и други услуги.
Реализираният излишък по финансовата сметка за първите шест месеца на
2005 г. е в размер на 1569 млн. евро − приблизително равен на отчетения през предходната година, като надвишава със 197 млн. евро дефицита по текущата сметка.
Основен принос за формирането на излишъка имат статиите други пасиви (640.5
млн. евро), заеми по пасива (460.6 млн. евро), преки чуждестранни инвестиции в страната (723.2 млн. евро). Негативно влияние върху финансовото салдо за периода оказва намалението на пасивите на портфейлните инвестиции с 571.6 млн. евро поради
извършената през януари сделка с външния държавен дълг. Преките чуждестранни
инвестиции в страната от началото на годината до юни са със 124.5 млн. евро помалко от същия период на миналата година, като покриват 53% от дефицита по текущата сметка.
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границата от 1.20 щ. д. за евро. Нехранителните стоки без горивата поскъпват с
0.2%, с натрупване от началото на годината, където голяма част от търсенето се
задоволява с вносни стоки на конкурентно ниски цени.
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За първото шестмесечие на 2005 г. общият баланс беше положителен в размер
на 589.8 млн. евро, като се влоши със 159.3 млн. евро спрямо съответния период на
2004 г. През първите шест месеца на 2005 г. няма трансакции по извънредно финансиране в подкрепа на платежния баланс, но нетно са върнати кредити към МВФ в размер на 86.3 млн. евро. Валутните резерви нарастват с 503.3 млн. евро (без да се
включват измененията, дължащи се на курсови разлики).
Значителна част от финансиращите потоци по платежния баланс за първото
шестмесечие на 2005 г. са дългови. Към края на юни брутният външен дълг достигна
12 968 млн. евро − с 834 млн. евро (6.9%) повече в сравнение с края на юни 2004 г. Увеличението на дълга се дължи изцяло на частния сектор, чиито външни задължения са
нараснали с 2290 млн. евро (47.6%), докато задълженията на публичния сектор са
спаднали с 1456 млн. евро (19.9%) поради провежданата политика на намаляване външния дълг на правителството.
Публични
финанси

Към средата на 2005 г. първичният излишък по консолидираната фискална програма достигна 1552.4 млн. лв. (3.8% от очаквания БВП2 за годината), а касовият излишък възлезе на 1123.1 млн. лв. (2.7% от очаквания БВП за годината). Общите приходи
и помощи са 8844.2 млн. лв., а разходите − 7721.1 млн. лв. Движени от силния икономически растеж, през полугодието приходите и помощите нараснаха с 15.6% спрямо
първата половина на предходната година. Общите разходи се увеличиха с 14.1%, като капиталовите разходи нараснаха с близо 63% за същия период.
От началото на годината фискалният резерв е нараснал от 4810.6 млн. лв. на
5276.9 млн. лв. в края на юни, въпреки че през януари правителството изкупи обратно
брейди книжа на стойност 937.5 млн. щ. д. Съотношението на държавния и държавногарантирания дълг към БВП спадна с 5.3 процентни пункта и достигна 35.6%. Външният държавен дълг спадна под 30% от БВП.

Финансов
сектор

Паричните агрегати продължиха да нарастват с високи темпове под влияние
на голямото трансакционно търсене на пари, увеличението на депозитите в банковата система и засилената кредитна дейност. Широките пари продължиха да поддържат висок темп на годишен прираст, като към края на юни неговата стойност
достигна 25.4%. В рамките на периода януари − юни 2005 г. паричният агрегат М1
нарасна с 869.2 млн. лв. (8.4%), в т. ч. парите извън банките − с 219.8 млн. лв. (4.7%) и
овърнайт депозитите с 649.4 млн. лв. (11.5%). Квазипарите също продължиха да отчитат стабилни темпове на прираст, условия за което създават нарастването на
доходите и доверието в банковата система: през първата половина на годината квазипарите се увеличиха с 1577.7 млн. лв. (15.8%), като депозитите с матуритет до
две години нараснаха с 1505.1 млн. лв. (с 19%), а депозитите за ползване след предизвестие до три месеца − със 72.6 млн. лв. (с 3.5%).
За първите шест месеца на годината вземанията от неправителствения сектор нараснаха с 2170.5 млн. лв. (15.4%), като към края на юни отбелязаха годишен прираст в размер на 41.8%. Вземанията от нефинансови предприятия се увеличиха с
1026.2 млн. лв. (11%) в рамките на полугодието, като към края на юни годишният им
темп на нарастване достигна 32.2%, а при вземанията от домакинствата беше отчетено увеличение с 1312.3 млн. лв. (30%) и годишен прираст от 72.2% в края на юни.
Увеличената склонност на банките да отпускат кредити с по-дълъг срок и нуждите
на реалния сектор от дългосрочно финансиране продължиха да обуславят тенденцията към промяна на матуритетната структура на кредитите, като в средата на
2005 г. делът на кредитите с матуритет над една година се увеличи до 76%.

2

Очакван БВП за годината в размер на 41 311.6 млн. лв.
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(%)

Източник: БНБ.

Важен източник на ресурси за търговските банки бяха депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия, които в рамките на полугодието нараснаха
съответно с 1335.9 млн. лв. и 712.6 млн. лв. След наблюдаваното през миналата година значително засилване ролята на чуждестранните пасиви като източник на ресурси стимулите на банките за привличане на средства от нерезиденти с цел разширяване на кредитната дейност бяха ограничени след предприетите от БНБ мерки за
по-умерено нарастване на кредитите.

Вземания от неправителствения сектор (годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Икономическо развитие през първата половина на 2005 г.

Годишно нарастване на паричните агрегати
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При управлението на ликвидността си търговските банки използваха активно
търговията на междубанковия паричен пазар, като през първата половина на 2005 г.
общият обем на сделките нарасна с 56.1% спрямо същия период на предходната година. Депозитите формираха 93.4% от оборота, следвани от окончателните сделки
с ДЦК (4.4%) и репо операциите (2.2%). Средният лихвен процент на междубанковия
пазар през първата половина на 2005 г. беше 1.99%, като стойността му беше найниска през януари (1.91%), а най-висока − през май (2.10%).

Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
(%)

Източник: БНБ.

Въвеждането на индекса ЛЕОНИА през декември 2004 г. послужи като основа за
промяна на методиката, по която се изчислява размерът на основния лихвен процент. 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.
Общият оборот на валутния пазар през първата половина на 2005 г. достигна
24 373.4 млн. евро.3 В сравнение със съответния период на предходната 2004 г. общият
оборот е нараснал почти двойно, съществен принос за което има премахването на комисионата по безналичните операции на БНБ през юни 2004 г. Увеличение на оборота е
реализирано и в двете направления на валутната търговия − междубанкова (в частта
на сделките с БНБ) и търговия с крайни клиенти.
Падежната структура на деноминираните в левове емисии на МФ се ограничи с
3-месечни сконтови ДЦК и 3-, 5- и 10-годишни облигации с фиксиран лихвен процент.
Честотата на емитиране на 3-месечни сконтови ДЦК се разреди (4 емисии за полугодието вместо ежемесечно), а размерът на отделните емисии нарасна спрямо 2004 г.
На вторичния пазар общата сума на сключените между търговските банки (вкл.
утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници) окончателни сделки с
емитирани в страната ДЦК възлезе на 1124 млн. лв. (с 2.3% повече, отколкото през
първата половина на 2004 г.). Оборотът на деноминираните в левове облигации се понижи с 0.7% до 975.9 млн. лв. заради намаление на обема на сделките с краткосрочни
облигации (до 12 месеца), докато обемът на сделките с дългосрочни облигации нарасна с 5.7%. При деноминираните в евро облигации имаше 35.6-процентно увеличение на
оборота до 148.1 млн. лв.
3

Този оборот обхваща реализираните сделки с чуждестранна валута от търговските банки (вкл. БНБ) срещу
левове с вальор на плащане спот, същия и следващия работен ден.
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Българските брейди облигации се търгуваха по паритет с номинала (100%). Деноминираните в евро еврооблигации с падеж 2007 г. приключиха полугодието на 108%,
деноминираните в евро глобални облигации с падеж 2013 г. − на 127%, а деноминираните в щатски долари глобални облигации с падеж 2015 г. − на 126%. Цената на деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК през януари се придвижи от 95% към
100%, където остана до края на полугодието.
Започналата през ноември 2004 г. активизация на вторичния пазар с компенсаторни инструменти продължи и в началото на 2005 г. до началото 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 рекордно високия обем на превърнатите в акции компенсаторни инструменти (661.7 млн. лв.). Оборотът на пазара на компенсаторни инструменти за полугодието възлезе на 500.8 млн. лв.
Продължи практиката на пласмент на корпоративни и общински облигации извън
фондовата борса с последваща регистрация за борсова търговия. Оборотът на облигациите на фондовата борса бе 134.3 млн. лв., колкото бе за цялата 2004 г. Оборотът на
пазара на първично публично предлагане на акции на БФБ-София възлезе на 2.7 млн. лв. от
акции и 1.3 млн. лв. от права върху акции, а вторичният пазар на акции надмина този за
цялата 2004 г. и достигна 1252.8 млн. лв. на фондовата борса и 16.1 млн. лв. сделки с акции извън борсата. Главен принос за рекордния оборот имаше приемането на БТК за търговия на неофициалния пазар на фондовата борса едновременно с продажбата на остатъчния държавен пакет от акции на приватизационния пазар. Наред с увеличението на
обичайната ежедневна търговия на вторичния пазар тази регистрация бе последвана и
от единични големи сделки в рамките на обичайната и блоковата търговия.
От 1 февруари започна публикуването на втория официален ценови индекс на
БФБ-София − BG40. Индексите на цените на акциите на БФБ-София се покачиха
стремително в началото на годината до техническите предели от 130 пункта, 900
пункта и 225 пункта съответно за BG40, SOFIX и BSE FFBH. След рекордни 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 и застой през второто. В крайна сметка пазарът приключи полугодието с умерено покачване на цените
спрямо началото на годината и с равно средно ниво през първото и второто тримесечие. Към юни пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ-София, възлезе на 8473 млн. лв. (21.5% от БВП).
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II.

Брутни международни валутни резерви

Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в съответствие с изискванията на Закона за Българската народна банка и възможностите, които предлагат международните финансови пазари. Брутни международни валутни резерви на БНБ са активите в баланса на управление „Емисионно“ и тяхната
роля е да осигуряват минимум 100% покритие на задълженията в баланса. Превишението на брутните международни валутни резерви над паричните задължения формира позицията Депозит на управление „Банково“ или нетната стойност от баланса
на управление „Емисионно“.
Съгласно Закона за БНБ управлението на брутните международни валутни резерви е в правомощията на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Емисионно“. Съществена роля в процеса на управление на международните резерви играе Инвестиционният комитет на БНБ. Той изпълнява съвещателни функции към подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“, при определяне на стратегията за управление на международните резерви, свързаните с тях рискови фактори и оценката на
резултатите.
Във връзка с процеса на интеграция към Европейската система на централните
банки в началото на 2005 г. бяха приети промени в Закона за БНБ. Промените, които
пряко засягат управлението на брутните международни валутни резерви, са относно: 1) монетарното злато, което е част от брутните международни валутни резерви и което в резултат от промяната се отразява в баланса на управление „Емисионно“ по пазарна стойност вместо по фиксирана в закона цена, и 2) усъвършенстване
принципите на отчитане на валутния риск на банката.

1. Размер и структура на международните валутни
резерви
Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края на
юни 2005 г. достигна 7.46 млрд. евро, което спрямо края на 2004 г. представлява нарастване с 605 млн. евро, или 8.8%. Тази промяна се дължи на три основни фактора:
нетни входящи парични потоци (383 млн. евро); доход от активите, съставляващи
международните резерви (122 млн. евро) и валутна преоценка (100 млн. евро).

По-значими парични потоци през първата половина на 2005 г.
А)

Покупко-продажби на резервна валута (нетен резултат, евро):
Нетни покупки на евро от ТБ, в т. ч.:
покупки на евро от търговските банки
продажби на евро на търговските банки
Нетни продажби на каса

805
811
3632
2821
6

Б)

Движения по сметките на търговските банки
и държавни институции, по-значими от които:

-422 млн. евро

В посока увеличение на международните резерви:
Постъпление от приватизация на държавни дружества
Нетни постъпления по сметки за ЗМР на търговски банки
Постъпления от получени външни заеми
Постъпления от емисии на вътрешен дълг
В посока намаление на международните резерви:
Плащания по обслужването на външния дълг на правителството

Нетно изтеглени средства от ЗМР сметки на търговски банки
Плащания по вътрешния дълг

602
293
55
17
1087
267
12
1053
327
100
6

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

млн. евро
млн. евро
млн. евро
млн. евро
млн. щ. д.
млн. евро
млн. СПТ
млн. японски йени
млн. шв. франка
млн. щ. д.
млн. евро
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(млн. евро)

Източник: БНБ.

Валутната структура на международните резерви на БНБ се промени незначително през отчетния период. Основната част от активите остават деноминирани
в евро, като техният дял е 87.2% средно за периода. Увеличението на активите в евро е резултат преди всичко от нетните покупки на резервна валута от търговски
банки в размер на 805 млн. евро. Паричните задължения на БНБ, деноминирани в български левове (BGN) и евро (EUR), средно за отчетния период формират 93.6% от
всички задължения.
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 поради промяна в нормативната уредба, регулираща задължителните
минимални резерви. Те бяха заменени от налични средства в евро и/или левове.

Валутна структура на международните резерви
(%)

Валута
Евро
Щатски долар
Злато
Специални права на тираж
Швейцарски франк

Активи от баланса на управление „Емисионно“
2004 г.
83.2
5.4
7.2
1.6
2.6

I − VI.2005 г.
87.2
4.2
6.3
0.6
1.7

Източник: БНБ.

През януари − юни 2005 г. не настъпиха съществени промени в структурата на
активите по финансови инструменти, като основната част от международните резерви са инвестирани в ценни книжа.

Брутни международни валутни резерви

Брутни международни валутни резерви и депозит на управление „Банково“
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Структура по финансови инструменти на международните резерви
(данните са средни за периода)
(%)

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

2004 г.
8.0
14.6
74.5
2.9

I − VI.2005 г.
10.6
10.4
76.5
2.5

* Финансови инструменти с падеж до 3 дена.
**Включени са инструменти във валута и в злато.

Източник: БНБ.

В края на 2004 г. БНБ взе решение за промяна на бенчмарковете на активите в
евро, вследствие на което в тяхната структура беше увеличено теглото на секторите над 1 година. И след промяната краткосрочният сектор остава най-значим, като средно за периода инвестираните в този сектор активи са около 64% от валутните резерви.

Структура по остатъчен срок до падежа на международните резерви
(данните са средни за периода)
(%)

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

2004 г.
82.6
12.3
4.4
0.7
-

I − VI.2005 г.
63.9
14.0
11.4
10.0
0.7

Източник: БНБ.

2. Пазарна среда
През първата половина на 2005 г. Федералният резерв продължи с плавното покачване на лихвата по федералните фондове на всяко едно от четирите проведени
заседания по парична политика. Провежданата политика бе съпроводена с ясна комуникация от страна на институцията, която допринесе за понижение на несигурността и премията за риск на финансовите пазари. Краткосрочните лихви и лихвите в двегодишния сектор на кривата на доходност, който зависи от процеса на „затягане“ на паричната политика, продължиха да се повишават. Дългосрочните лихвени проценти се понижиха въпреки покачването на цената на краткосрочния ресурс за
същия период. Като възможни обяснения за това нетипично в исторически аспект
поведение се сочат стабилните инфлационни очаквания, доверието на пазарите в
антиинфлационната политика на Федералния резерв, както и високото търсене от
страна на чуждестранни централни банки и инвестиционни фондове. Разнопосочното движение на краткосрочните и дългосрочните лихви допринесе за допълнително
изправяне на кривата на доходност, като наклонът в сектора 2−10 години се сви до
най-ниските нива от началото на 2001 г.
Европейската централна банка остави референтната лихва по основните рефинансиращи операции в еврозоната непроменена на ниво от 2%. Запазването на монетарния стимул, както и силата на еврото на международните пазари увеличиха
интереса към европейските държавни ценни книжа в началото на годината. Доходността на бенчмарковите ценни книжа във всички сектори се понижи и кривата на
доходност започна да се изправя в резултат от по-силното понижение на доходността в 10-годишния сектор в сравнение с понижението в 2-годишния сектор. В резултат от запазването на стабилни инфлационни очаквания и на умерен икономически растеж, стимулиран от засилено външно търсене, пазарните очаквания за увеличение на лихвите на ЕЦБ, отразени в доходността на европейските държавни ценни
книжа и в доходността на 3-месечните EURIBOR фючърси, започнаха да спадат.
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(%)

Източник: БНБ.

Динамика на кривата на доходност на ДЦК в евро
(%)

Източник: БНБ.

Значителното поскъпване на щатския долар спрямо еврото с около 12.64% (или
0.09 евро) през първата половина на 2005 г. допринесе за покачване цената на златото, изразена в евро, с около 12.77% (или около 41 евро за тройунция).

Брутни международни валутни резерви

Динамика на кривата на доходност на ДЦК в щатски долари
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Цена на тройунция злато в щатски долари

Източник: БНБ.

Цена на щатския долар в евро

Източник: БНБ.
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Източник: БНБ.

3. Риск, доходност и ефективност
Основни
рискове за
международните
резерви

Лихвеният риск за международните резерви през отчетния период, измерен
чрез тяхната средна модифицирана дюрация, се равнява на 1.56. Той е по-висок от
същия показател за 2004 г. (0.57), което е резултат главно от въведения от началото на 2005 г. нов бенчмарк и последващото преструктуриране на портфейлите.
Изискването сумата от абсолютните стойности на откритите валутни позиции4 в различните от еврото, СПТ и монетарното злато валути да не надвишава 2%
от пазарната стойност на задълженията в тези валути ограничава валутния риск
на ниво баланс. Това изискване беше въведено с последните промени в Закона за БНБ
от януари 2005 г. И през този отчетен период бяха поддържани малки открити валутни позиции, като основният валутен риск се поражда от откритата валутна позиция в злато.
Кредитният риск се управлява, като се определят минимално ниво на кредитен
рейтинг и максимална експозиция спрямо съответните разрешени класове активи.
Средно за отчетния период около 66.8% от средствата са били инвестирани в активи с най-високия кредитен рейтинг ААА. През отчетния период банковата експозиция е била в размер на 23.9% от общата сума на активите средно за периода.
Операционният риск беше управляван посредством стриктното съблюдаване
на съответните бизнес процедури за управление на международните резерви.

Доходност и
ефективност
от
управлението
на международните
резерви

Доходът от международните резерви на БНБ през първото шестмесечие на
2005 г. е 122.02 млн. евро, а доходността на активите е 1.78%. Положителният доход
от валутен дисбаланс5 в размер на 57.13 млн. евро се дължи основно 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 в размер на
20.09 млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният доход от управление на международните валутни резерви за първите шест месеца на 2005 г. е 159.06
млн. евро, или 2.32% доходност за периода.
4

5

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

Брутни международни валутни резерви

Цена на тройунция злато в евро
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Доходност на валутните резерви
Доход от
инвестиции

I тримесечие, млн. евро
II тримесечие, млн. евро
Общо, млн. евро
Дял от активите, %

(1)

Доход от валутния
дисбаланс между
активи и пасиви
(2)

27.45
94.58
122.02
1.78

13.46
43.68
57.13
0.82

Разход (лихви)
по пасивите

Нетен
доход

(3)

(1)+(2)+(3)

-8.35
-11.74
-20.09
-0.30

32.55
126.51
159.06
2.32

Промяната в нетната стойност, съответстваща на позицията Депозит на управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, е повлияна от два основни и
противоположни по своето въздействие фактора. От една страна, нетният доход
от международните резерви допринася за нейното увеличение със 159.06 млн. евро.
От друга страна, дължимата вноска към държавния бюджет за 2004 г., платена от
БНБ на МФ в края на април 2005 г., намалява нетната стойност със 76.21 млн. евро
(149.05 млн. лв.).

Доходност и риск на портфейлите
Риск (изменчивост)

Доходност
Портфейл

Инвестиционен 1, ЕUR
Инвестиционен 2, EUR
Ликвиден, EUR
Ликвиден, USD
Злато, XAU
Външен мениджър А, EUR
Външен мениджър В, EUR

Абсолютна
(%)

Относителна
(б. т.)*

Абсолютен
(%)

1.85
2.04
1.00
1.11
0.03
2.63
2.67

-19
0
3
2
3
-3
-1

0.63
0.65
0.06
0.17
0.10
0.73
0.69

Относителен
(б. т.)**

9
6
2
9
10
17
16

Информационен
коефициент***

-2.02
0.00
1.79
0.21
0.33
-0.15
-0.09

* 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 е показател за степента на отклонение на рисковите характеристики на
портфейла 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.

За целите на управлението международните валутни резерви са обособени в
портфейли по валути и с конкретна инвестиционна цел и бенчмарк. С цел диверсификация на стиловете на управление и ограничаване на операционния риск в началото
на периода бяха обособени два инвестиционни портфейла, управлявани от различни
екипи. И през този период продължи практиката част от международните резерви
(10%) 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.
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Съгласно Закона за БНБ 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. От особена важност за осигуряване на
нормалното функциониране на платежната система е оценката на системния риск и
неговото управление. Основна цел е преодоляването на негативните последици, които могат да настъпят в националната платежна система поради наличието на взаимна експозиция на банките и при обработка на клиентски плащания.
Съгласно действащата нормативна уредба участници в националната платежна система са БНБ и всички търговски банки; БИСЕРА (система за обслужване 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 АД)6; 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 юни 2005 г. поради отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на Международната банка за търговия и развитие броят на банките − участващи в RINGS, се намали на 35. Изключването на банката от участие в RINGS не предизвика отрицателни последици за банковата общност и платежния процес.

Разпределение на плащанията в страната между отделните
платежни системи

Брой на плащанията по системи

Сума на плащанията по системи

Източник: БНБ.

През отчетния период над 70% от стойността на извършваните плащания се
обработват от RINGS. Това се постига чрез обработка на 0.62% от общия брой на
плащанията у нас. Продължилото нарастване през изминалия период на дела на
RINGS в стойността и броя на обработените плащания води до намаление на риска в
платежния процес.

6

БОРИКА е също обслужваща организация (Member Service Provider − MSP) на MasterCard Europe и организация
процесор (Processor Company) на Visa International.
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1. Системата за брутен сетълмент в реално време
RINGS (Real time INterbank Gross Settlement)
В условия на постоянно нарастване на броя и стойността на безналичните плащания, обработени от платежната система, потенциален източник на финансова
нестабилност за цялата система е възникването на невъзможност на някоя голяма
банка да изпълни задълженията си. Ограничаването на рисковете в националната
платежна система се постига чрез обработка на повече плащания в реално време
(намаляване на взаимната експозиция на банките) и чрез изтегляне на плащанията в
по-ранната част на системния ден. По тази причина централната банка полага усилия за изграждане и оптимизиране на инфраструктура за обработка на големите
плащания с цел намаляване на рисковете в платежната система.
През първото шестмесечие на 2005 г. през RINGS са извършени 347 908 плащания на стойност 77 026 млн. лв. Спрямо първата половина на 2004 г. среднодневните
стойности нарастват при броя на плащанията с 41.5%, а при сумата на плащанията − с 30.4%. Данните показват тенденция към увеличено използване на системата
за преводи в реално време дори и за трансфери на по-малки суми.
През първите шест месеца на годината 48.5% от стойността на плащанията
се обработват до 12:00 часа, а до 14:30 часа се обработват 75.8%. От гледна точка
на системна натовареност до 14:30 се обработват 92.1% от броя на плащанията
през системата. Нарастването с 1% до 3% на тези показатели спрямо първата половина на 2004 г. показва тенденция към обработка на плащанията в по-ранните часове на деня, а това намалява риска от неизпълнение на плащания до края на системния
ден.
През периода няма отхвърлени в края на системния ден плащания поради недостиг на средства по сметката на участник. Създаденият механизъм за гарантиране
на сетълмента на заявките на системните оператори чрез Резервен обезпечителен
фонд не е задействан поради високата ликвидност в платежната система.
За полугодието коефициентът на наличност7 на RINGS е 99.71%. Неговата
стойност е съвместима с тази на системата за обработка на големи плащания в еврозоната TARGET. Възникналите проблеми са разрешени според предварително разработените правила за действие при извънредни ситуации.
Инсталираната нова версия на системния софтуер на RINGS, която предстои
да бъде тествана и внедрена в реална експлоатация, съдържа подобрения във функционалността и улеснения, заявени не само от БНБ, а и от останалите потребители
на системата − банките и системните оператори.

2. Промени в нормативната уредба
В края на март 2005 г. бе приет Законът за паричните преводи, електронните
платежни инструменти и платежните системи. Чрез него се постига преминаване
от подзаконова към законова регламентация в сферата на плащанията. Основните
цели на закона са да осигури стабилността на платежната система и да гарантира
правата на участниците в платежния процес и особено на клиентите. Законът урежда извършването на преводи на територията на България, извършването на презгранични преводи, издаването и използването на електронни платежни инструменти, създаването и оперирането на платежни системи, платежния надзор и извънсъдебното уреждане на спорове.
Законът регламентира извънсъдебното разрешаване на платежни спорове, като предвижда създаването на помирителна комисия, за да се ускори и облекчи решаването на спорове между всички заинтересовани страни − клиенти (потребители,
малки и средни предприятия); институции, извършващи парични преводи; издатели и
държатели на електронни платежни инструменти. Съставът на помирителната комисия гарантира баланс на интересите на всички заинтересовани страни. С приемането на закона се създава основа за финансова интеграция на страната в еврозоната. В областта на плащанията и платежните системи правната рамка на страната

7

Коефициентът на наличност е равен на броя часове, през които системата реално е работила, отнесени към
броя часове, през които тя е трябвало да работи според графика.
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3. Надзор върху платежните системи
Основна задача на надзора върху платежните системи е ограничаването на
системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на платежните системи в Република България. Надзорът върху платежните системи осъществява непрекъснато наблюдение на системите, включени в националната платежна система. Аналитичните звена на БНБ оценяват съвместимостта на националната платежна система с принципите и стандартите на Европейската централна банка и
Банката за международни разплащания. На тази основа се изготвят препоръки за подобряване функционирането на националната платежна система. Към момента са извършени надзорни проверки на:

8
9
10

11

Законът влиза в сила от 8.X.2005 г.
Обн., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2006 г.
В чл. 1, ал. 2 от този нормативен акт IBAN се определя като „последователност от буквени и цифрови знаци
за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент в банка“.
IBAN е международен идентификатор на банкова сметка при финансова институция за осъществяване на
презгранични преводи. Неговото използване постига съответствие между форма̀та на банковите сметки в
националната банкова система и форм`ата, използван в страните от Европейския съюз.

Национална платежна система

се хармонизира напълно с европейското законодателство и се дава възможност на
платежната инфраструктура да се интегрира с тази на европейските страни.8
УС на БНБ прие през април т. г. Наредба № 13 на БНБ за прилагане на международен номер на банкова сметка (IBAN − International Bank Account Number) и за банковите кодове.9 С тази наредба в българската банкова система се въвежда нов начин за
означаване на банковите сметки.10 Използването на IBAN е предпоставка за пълно автоматизиране на процеса на осъществяване на клиентски плащания (STP − Straight
Through Processing) и създава основа за изпълнението на проекта за Единна европейска платежна зона (SEPA − Single European Payments Area). Регламентирането на употребата на IBAN у нас увеличава съответствието на българското банково законодателство с това на страните от Европейския съюз.11
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 на действията на институциите бе учреден
Координационен съвет по внедряване на проекта IBAN, който има за цел да изработи
план за внедряване на IBAN. Членове на съвета са всички участници в RINGS, Асоциацията на търговските банки и Министерството на финансите.
Неотменима част от сложния процес на интеграцията на България в Европейския съюз е подготовката на националната платежна инфраструктура за интеграция
с платежната система на еврозоната. Реализацията на Единната европейска платежна зона в България налага промени в правната рамка, регулираща платежната
система, и ще окаже влияние върху съществуващата инфраструктура и действащите системи. Основните задачи при изграждането на Единната европейска платежна
зона в България обхващат правната рамка, платежните инструменти, стандартите, платежните системи и инфраструктурата за плащания. Във връзка с това през
април 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, както и 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. 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 ще разработва задания за иновации в платежните системи,
ще определя изискванията за интегриране на националните платежни системи в
международните и ще адаптира съответната нормативна база. На първото му заседание бе взето решение за изготвяне на национален план за осъществяване на Единната европейска платежна зона в България. Националният план цели осигуряване на
постепенен преход към инфраструктурата, инструментите, организацията и стандартите на единната европейска платежна зона и е от стратегическо значение за
бъдещето на националната платежна система и всички участници в нея.
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• 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.
Резултатът от тези проверки показа 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.
През първата половина на 2005 г. бе приключена продажбата на 63.76% от акциите на БНБ в Еднолично акционерно дружество „Банкова организация за разплащания
с използване на карти“ (БОРИКА) на 25 търговски банки.
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Резерви на търговските банки в БНБ

Приетите от БНБ промени в регулациите, свързани с поддържането на задължителни минимални резерви на търговските банки, доведоха до чувствително нарастване сумата на резервите, които банките трябва да поддържат по сметките си в
БНБ12. В резултат средно за първото шестмесечие на 2005 г. дължимите резерви
върху привлечените средства на банките в левове нараснаха спрямо средната им
стойност за 2004 г. със 130.4%, а за тези в чуждестранна валута − със 143.5%. Влияние върху процента на увеличение оказа и поведението на банките през март т. г.,
когато те в очакване на влизането в сила на промените в Наредба № 21 усилено предоставяха кредити, по-голямата част от които оставаха по сметки на кредитоискателя в съответната банка, което се отрази и в най-високия отчетен прираст на
депозитната база, а оттам и на дължимите върху нея резерви.13
В Наредба № 21 бяха приети и 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 да могат да се покриват с чуждестранна валута само резервите, дължими
върху депозитната база във валута.
Промените в нормативната уредба принудиха банките да преразгледат политиката си по изпълнение на задълженията си по поддържане на задължителни резерви. Левовите резервни активи нараснаха повече от два пъти спрямо предходната година, като абсолютната им сума надвишава двукратно необходимите средства за
осигуряване на разплащанията. Валутните активи също нараснаха значително (със
127.2%). Размерът на валутата, поддържана от банките като резервен актив, за
първи път не се колебаеше чувствително по месеци, като обезпечаваше задължителни резерви върху общо привлечените средства между 35% до 42.6%. Продажбите на
валута на БНБ продължиха да бъдат основен инструмент за текущо набавяне на левова ликвидност. Друг източник на краткосрочна ликвидност отново бяха сделките
на междубанковия пазар, чийто обем се задържа на нивата, достигнати през миналата година, а цената на търгувания ресурс се колебаеше около 2%, каквито са и нивата на търговията с евро на европейските пазари.
През първото полугодие свръхрезервите на финансовата система спаднаха с
повече от 6 пункта спрямо предходната година. Намалението се дължи на задължението на банките да поддържат по-голям обем средства като резерв, с което безпроблемно осигуряват разплащанията си и по-прецизно управляват средствата по
безлихвените си сметки в БНБ.
През първото полугодие две банки допуснаха минимално неизпълнение на задължението си да поддържат минимални резерви и една банка използва 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 на 1100.34 лв. През
отчетния период бе отнета лицензията на МБТР и се преустанови поддържането на
ЗМР от банката съгласно разпоредбите на Наредба № 21.

12
13

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

Наличнопарично обращение

Българската народна банка има законово право да пуска в обращение банкноти
и монети в страната. 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 Закона за БНБ, приети през януари на текущата година, бяха
уточнени правата и отговорностите на БНБ, свързани с борбата срещу фалшифициране и разпространение на неистински и преправени банкноти и монети в национална и чуждестранна валута. В началото на 2005 г. беше подписано двустранно споразумение между БНБ и ЕЦБ в областта на борбата за защита на еврото от фалшифициране, на основата на което се осъществява обмен на пълни, актуални и сравними данни за неистинските и преправени евробанкноти.
Банкноти и
монети в
обращение
(извън
касите
на БНБ)

Към 30 юни 2005 г. парите в обращение в номинално изражение достигнаха
5221.1 млн. лв. Нарастването им от началото на годината е с 200.9 млн. лв., или с 4%.
За период от една година парите в обращение са се увеличили с 936.2 млн. лв., или с
21.85%.

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

Динамиката на парите в обращение през първата половина на 2005 г. следваше
характерната за България през последните години сезонност, но темповете на растеж бяха по-високи от предходните години.
Броят на новите емисии банкноти14 в обращение в края на юни 2005 г. е 226.3
млн. бр. на стойност 5119.1 млн. лв. Сравнен със същия период на миналата година,
броят им е нараснал с 24.6 млн., или с 12.2%. Спрямо края на 2004 г. е отчетено намаление от 2.4 млн. бр., или с 1.04% на броя на банкнотите в обращение, като за същия

14

Банкноти, нови емисии − банкнотите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лева, емисия 1999 г., и банкнотата от 100 лева,
емисия 2003 г.
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Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(дял от общата стойност, %)

към 30 юни 2004 г.

към 30 юни 2005 г.

Източник: БНБ.

В края на юни 2005 г. броят на новите емисии разменни монети15 в парите в обращение е 592.4 млн. бр. на стойност 81.9 млн. лв. Спрямо края на 2004 г. техният
брой е нараснал с 37.9 млн. бр., или с 6.8%. В сравнение със същия период на миналата
година броят им е нараснал с 86.4 млн. бр., или със 17.1%. Средната монета в обращение през отчетния период остава на нивото от края на 2004 г. − 0.14 лв., като нарастването є за едногодишен период е с 0.01 лв.

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

към 30 юни 2004 г.

към 30 юни 2005 г.

Източник: БНБ.

С дял общо от 0.39% от стойностния размер на парите в обращение са старите емисии банкноти и монети и възпоменателните монети.

15

Разменни монети, нови емисии от 1, 2 и 5 стотинки, емисии 1999 г. и 2000 г.; 10, 20 и 50 стотинки, емисия
1999 г.;1 лев, емисия 2002 г. и 50 стотинки, емисии 2004 г. и 2005 г.

Наличнопарично обращение

период в стойностно изражение банкнотите нови емисии в обращение са нараснали
със 194.6 млн. лв., или с 3.9%. Средната банкнота в обращение в края на юни 2005 г. е
22.62 лв. От началото на 2005 г. средната банкнота в обращение е нараснала с
1.08 лв. − от 21.54 лв. в края на 2004 г. на 22.62 лв. в края на юни 2005 г.
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Неистински
банкноти и
разменни
монети

Приетите през януари изменения и допълнения на чл. 27 от Закона за БНБ 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 (НЦА) на БНБ през отчетния период се осъществиха проверки за истинност и се извърши експертна оценка на изпратените от финансовите институции и съдебната система български или чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.
Общият брой неистински български банкноти, регистрирани в БНБ през първото шестмесечие на 2005 г., е 919 бр. Броят на задържаните преди прокарването им
в паричното обращение неистински банкноти е 130 бр., а на тези, прокарани в паричното обращение, е 789 бр. В сравнение със същия период на предходната година
броят на регистрираните неистински банкноти е намалял с 41 бр., или с 4.3%. С найголям дял от регистрираните неистински банкноти са тези с номинална стойност
50 лева (51.1%), следвани от тези от 20 лева (37.6%). Регистрираните неистински
банкноти с купюри 2, 5 и 10 лева са общо 103 бр. (11.2%).

Регистрирани неистински банкноти през първото шестмесечие на 2005 г.
(брой)

Източник: БНБ.

В изпълнение на функциите по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през първата половина на 2005 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха регистрирани задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 610 бр. евро, 8540 бр. щатски
долари и 44 бр. банкноти от други чуждестранни валути.
Емисионнокасова
дейност
на БНБ

БНБ осъществява касова дейност, като извършва операции по: снабдяване и освобождаване на търговски банки с банкноти и монети, оформени в ценни пратки; съхраняване на непуснати в обращение годни и негодни банкноти и монети; сортиране,
изброяване и унищожаване на банкноти; изброяване на монети, контрол за истинността и физическите качества на постъпващите в БНБ банкноти и монети; обслужване на клиенти на дребно в левове и резервна валута и обслужване в левове и
чуждестранна валута на първостепенни разпоредители с бюджетни средства в
районна касова служба София, както и продажба на каса на възпоменателни монети.
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16

Информация за пуснатите в обращение възпоменателни монети се публикува на интернет страницата на
БНБ.

Наличнопарично обращение

През първата половина на 2005 г. по договори с производители бяха доставени
45.1 млн. бр. новопроизведени банкноти и 10.6 млн. бр. новопроизведени разменни монети със съвкупна номинална стойност в размер на 1053.9 млн. лв. Бяха унищожени
45.1 млн. бр. банкноти, негодни за паричното обращение, със съвкупна номинална
стойност 384.3 млн. лв. Разменни монети през същия период не са унищожавани.
В изпълнение на монетната си програма през първото полугодие БНБ пусна в
обращение 3 нови емисии възпоменателни монети.16
За периода януари − юни 2005 г. БНБ е обработила 167.7 млн. бр. банкноти и 47.4
млн. бр. разменни монети на обща стойност 2427.8 млн. лв. Броят на обработените
през отчетния период банкноти е по-голям с 2.1 млн. бр. (1.3%) в сравнение със същия
период на миналата година, а на разменните монети е по-малък с 4.5 млн. бр. (8.7%). В
структурата по номинална стойност на обработените от БНБ банкноти и монети с
най-висок дял за банкнотите са купюрите от 10 лв. и 20 лв., а за монетите − от 1, 10
и 20 стотинки. При обработката на банкноти през първото полугодие БНБ отдели
като негодни за паричното обращение общо 40.9 млн. бр. банкноти нови емисии, които са с 4 млн. бр., или с 8.9% по-малко от същия период на 2004 г.
Общата стойност на сделките на БНБ с търговските банки за покупко-продажба на банкноти и монети за периода януари − юни 2005 г. е в размер на 4654.3 млн. лв.
БНБ е купила от търговските банки 158.6 млн. бр. български банкноти и 15.8 млн. бр.
разменни монети на обща стойност 2263.2 млн. лв., което е с 68.9 млн. лв., или с 3.1%
повече в сравнение със същия период на 2004 г. За същия период на търговските банки са продадени 153 млн. бр. български банкноти и 58.6 млн. бр. разменни монети на
обща стойност 2391.1 млн. лв. Спрямо същия период на 2004 г. стойността на продадените банкноти и монети е с 277.1 млн. лв., или с 13.1% по-голяма. БНБ е закупила налична резервна валута на обща стойност 1.6 млн. евро, в т. ч. 1.3 млн. евро от граждани и 0.3 млн. евро от бюджетни организации, продадена е резервна валута в размер
на 8.2 млн. евро, в т. ч. 4.4 млн. евро на граждани и 3.8 млн. евро на бюджетни организации. Спрямо същия период на миналата година купената от БНБ валута е намаляла
с 32.6 млн. евро. Продадената от БНБ налична резервна валута е с 2.7 млн. евро
(49.1%) повече в сравнение със същия период на миналата година.
Въз основа на извършения през предходната година преглед на състоянието на
емисионно-касовата дейност през отчетния период на 2005 г. БНБ продължи да въвежда адекватни изменения и допълнения в нормативната уредба, съответстващи
на общите и вътрешните цели на институцията за поддържане на качество, сигурност и гъвкава дистрибуция на банкноти и монети.
В началото на годината БНБ въведе нова вътрешна организация на дейността
по разпределение на паричните наличности. С нея се създадоха реални условия за
приближаване българската практика към тази на централните банки в страните от
еврозоната и за повишаване на ефективността и контрола по управление на паричните наличности.
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VI.

Поддържане стабилността
на банковата система

1. Състояние на банковата система
Общата сума на активите в банковата система в края на юни 2005 г. достигна
27 926 520 хил. лв., като спрямо края на 2004 г. тя се увеличи с 3 056 697 хил. лв., или с
12.3%. Активите на банките от първа и втора група нараснаха със сходни темпове −
15%, но обемите са значително по-високи при десетте най-големи банки от първа
група (2692 млн. лв.) в сравнение с групата на малките и средните банки (751 млн. лв.).
При клоновете на чуждестранни банки има спад от 21% (386 млн. лв.). Вследствие от
приложените от БНБ от началото на 2005 г. рестриктивни мерки по отношение на
кредитирането темповете на нарастване на кредитния портфейл се забавиха до
17.3% (2382 млн. лв.) при 20.3% за същия период на 2004 г., но останаха по-високи от
нарастването на активите. Банките от първа група продължиха да бъдат лидери в
кредитирането, като на тях се дължеше 80% от обема на новоотпуснатите кредити за периода януари − юни 2005 г. Редуциране на кредитния портфейл отчетоха
пет банки и три клона на чуждестранни банки. Относителният дял на кредитите в
общата сума на активите устойчиво нарасна − от 53.6% към края на 2004 г. до 55.9%
в края на полугодието. Кредитната активност на банките се финансираше основно
по линия на увеличения обем на депозитната база, като депозитите от финансови
институции нараснаха с 35.4% (989 млн. лв.), а тези от нефинансови институции −
със 7.5% (1250 млн. лв.). Увеличението на капиталовата база се осъществяваше с
темпове, близки до растежа на кредитите − 17.3%. Печалбата в края на юни е
277 482 хил. лв.
През периода януари − юни 2005 г. се коригира в известни граници остротата
на основните рискове в системата. Движещ фактор на промяна бе необходимостта
от съобразяване с мерките за ограничаване на кредитите, влезли в сила от началото на април. В допълнение проведените пълни надзорни инспекции в някои от найпроблематичните и/или агресивни в кредитирането банки оказаха известно възпиращо въздействие върху поведението им. Отнемането на лицензията на МБТР не повлия върху депозантите в останалите банки, но бе отчетено от по-рисковите играчи
на пазара. В комбинация с категоричната позиция на БНБ да реагира твърдо на всички опити за заобикаляне на рестрикциите това обуслови един по-балансиран рисков
профил, подкрепен със засилена капиталова позиция.
Степента на валутен риск на ниво система и при отделни банки е ниска. Системата е експонирана основно към активи в евро, доларовата позиция е все още къса и
ангажира 5.6% от капитала на системата, делът на позицията в други валути е пренебрежимо малък. Не настъпиха изменения и по отношение на параметрите на ценовия риск − разнообразяването на портфейлите с инструменти с неинвестиционен
рейтинг е ограничено в разумни рамки, като продължават да доминират пласментите в ценни книжа на българското правителство и на правителствата на централни
банки от приложения 1 и 2 на Наредба № 8 на БНБ. В края на периода някои банки прехвърлиха ценни книжа от оборотен в инвестиционен портфейл (включително и чрез
схемата продажба на ценни книжа и отново закупуване на същите емисии), като основната цел бе да се избегне отчитането на търговски портфейл съгласно критериите на новата Наредба № 8 на БНБ (в сила от 1 юли 2005 г.).
Кумулативната GAP позиция бе 0.4% от сумата на активите, като на ниво отделни банки с негативна GAP са 13, от тях − 3 от първа група и 10 от втора. Данните към края на полугодието не показват наличие на фундаментални лихвени диспропорции, потенциално обременяващи със значим риск системата.
Качеството на активите през първата половина на 2005 г. остана добро. През
разглеждания период поведението на търговските банки се характеризираше с придържане към изискванията на БНБ по отношение спазването на наложените лимити в
кредитирането. Общо 30 банки в системата (9 банки от първа група, 16 банки от
втора група и 5 клона на чуждестранни банки) отчетоха нарастване на кредитите
за периода февруари − март, по-голямо от 4%, като само 5 институции не успяха да
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края на първото шестмесечие на 2004 г. показателят ROA има стойност 2.38%, а ROE − 22.06%.
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снижат размера на кредитния си портфейл в рамките на допустимите по Наредба № 21 лимити. Темпът на нарастване на класифицираните рискови експозиции за
първите 6 месеца на 2005 г. − 25.3% (248 млн. лв.) − е показател за нарастващата
проблематичност в качеството на активите. Тенденциите, свързани с плавното „замърсяване“ на портфейла от кредити, са най-силно изразени при потребителското
кредитиране. Въпреки това все още най-голям дял редовни кредити имат именно
потребителските портфейли.
По-бързите темпове на увеличение на активите спрямо темповете на нарастване на основните центрове на доход (приходите от лихви и от такси и комисиони),
повишената цена на финансиране, както и увеличените разходи за провизии са основните фактори, оказващи влияние върху доходността на системата. Наблюдаваните
в началото на годината тенденции, изразяващи се в устойчиво нарастване на нетните доходи от основна дейност, високо ниво на нетния доход от лихви и незначителен принос на приходите от извънредни операции, се запазиха до края на шестмесечието. Нарастването на печалбата за периода юни 2004 г. − юни 2005 г. с 24% (53
млн. лв.) е значително по-високо спрямо предходния 12-месечен период − съответно с
3% (6 млн. лв.), но същевременно темповете на нарастване на активите също бяха
ускорени. При преобладаващата част от банките нивото на доходността бе добро и
осигури приемлива възвръщаемост на активите и капитала.
Въпреки че нелихвените приходи продължиха да се увеличават, устойчиво се
наблюдава забавяне растежа на този източник на доходи, което, съчетано с по-високия растеж на нелихвените разходи, оказа натиск върху рентабилността при част
от институциите. Като следствие от по-бързите темпове на нарастване на разходите за лихви (71%) за периода юни 2004 г. − юни 2005 г. спрямо темповете на нарастване на приходите от лихви (42%) нетният лихвен доход нарасна с 32% спрямо 38%
за предходния 12-месечен период. За сравнение през периода юни 2003 г. − юни 2004 г.
темпът на нарастване на приходите от лихви (37%) изпревари този при разходите
за лихви (34%). Констатираното повишение на цената на финансиране на активите
за последните няколко тримесечия доведе до траен спад в стойностите на показателя за нетен лихвен доход − от 4.98% към юни 2004 г. до 4.59% към юни 2005 г.
В резултат от посочените процеси показателят за възвръщаемост на средните активи (ROA) достигна 2.06%, а възвръщаемостта на капитала (ROE) − 21.74%.
Докато стойностите на този показател за групата на големите банки показват, че
те са по-малко рентабилни спрямо същия период на предходната година, то въпреки
засилената конкуренция преобладаващата част от банките от втора група отчитат по-високи стойности.17 Изводът, че групата на малките и средните банки на
този етап съумява да поддържа такива нива на приходите и разходите, които да им
осигурят добра доходност, се потвърждава и от показателя core ROA, в който се
включват качествените елементи на доходността. На ниво система показателят
намаля от 3.02% към юни 2004 г. на 2.65% към юни 2005 г.
Съотношението за ефективност − 56.67% към юни 2005 г., се подобрява както
спрямо края на юни 2004 г. (60.58%), така и спрямо същия период на 2003 г. (63.46%),
което доказва добра рентабилност на основната част от институциите.
В края на юни 2005 г. капиталовата база на системата нарасна с 401 549 хил. лв.
(растеж от 17.3%) и достигна 2 722 083 хил. лв. Увеличението е главно по линия на
първичния капитал − 312 189 хил. лв., докато допълнителните капиталови резерви
отбелязаха нарастване от 119 403 хил. лв. За същия период общият рисков компонент на активите се увеличи с 2 322 967 хил. лв. (16.7%), като благоприятно е обстоятелството, че темповете му на изменение не надхвърлят тези на капиталовата
база. Активите със 100% рисково тегло отбелязаха прираст от 1 936 037 хил. лв.
(15.6%), позициите с 50% рисково тегло − от 659 438 хил. лв. (40.9%). Подобрената капиталова позиция на системата през отчетния период е резултат най-вече от действието на няколко фактора:
• Реакция на предприетите от БНБ мерки за ограничаване нарастването на
кредитите, довела до вече коментирания спад в кредитите през юни спрямо
март;
• Действия за бърза подкрепа на капиталовата база от страна на няколко банки (не и без въздействието от страна на банковия надзор) със стойности на
показателите, критично близки до допустимия регулаторен минимум;
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• Частична или пълна капитализация на натрупаната към края на 2004 г. от
част от банките печалба, включително и като отговор на отнетата с последните промени в Наредба № 8 на БНБ възможност за капитализация при определени условия на текущата печалба за 2005 г.
В комбинация действието на посочените фактори определи нивото на показателя за общата капиталова адекватност на 16.66% в края на юни при 16.58% в края
на 2004 г.
Процесите, повлияли върху стойностите на общата капиталова адекватност,
оказаха и подчертано благоприятно въздействие върху показателя за адекватност
на първичния капитал. Постигнатото ниво от 14.29% (14.44% към края на 2004 г.) е
над два пъти по-високо от регулаторния минимум и е показател за ролята, която
първичният капитал има в структурата на капиталовата база на системата. Например към юни 2005 г. делът на първичния капитал е 85.75% при 87.14% за края на
2004 г. Значимият превес на първичния капитал в структурата на капитала за регулаторни цели може да се разглежда и като неизползван потенциал за бърза капиталова подкрепа от страна на акционерите посредством дългови и хибридни инструменти.
Способността на банките да осигурят финансов ресурс за дейността си се
явява и един от факторите за натиск върху капиталовата позиция. Увеличението на
първичния капитал спрямо декември 2004 г. заедно със свиването на общата сума на
активите през второто тримесечие предопределиха благоприятно развитие в
стойностите на показателя за ливъридж на първичния капитал. В края на юни стойностите на показателя леко се повишиха до 8.88% при 8.84% за 2004 г.
Степента на покритие на активите е адекватна на структурата и риска в
тях, като и при този показател в рамките на периода има подобрение на стойностите − 10.36% за юни 2005 г. при 10.15% към края на 2004 г.
Рестрикциите, наложени от БНБ по отношение темпа на растеж на кредитите, оказват въздействие и върху показателя, измерващ степента на риск на активите. Достигнатото равнище от 61.67% е по-високо от това за декември 2004 г.
(60.70%), но без рестриктивните мерки стойностите му биха били значително по-високи. Потенциалният риск за капитала, съдържащ се в нивото на нетните класифицирани активи, ангажира 27.81% от капитала на системата при разглеждане на песимистичен сценарий, предвиждащ пълна обезценка. Спрямо края на 2004 г. те отбелязват нарастване с 2.4% (към декември 2004 г. са 25.4%).
Анализираните по-горе процеси при различните капиталови съотношения намериха израз и в увеличението на капиталовия излишък18. В рамките на второто тримесечие той достигна 727 млн. лв., като спрямо края на 2004 г. бе отчетено нарастване от около 87 млн. лв. Капиталовият излишък за 10-те най-големи банки е 513 млн. лв.,
а в групата на малките и средните банки е 214 млн. лв.
Ликвидността както на системата като цяло, така и при отделните банки и
клонове продължи да бъде един от финансовите индикатори, които през последните
години традиционно са с добри оценки. Независимо от агресивното си поведение по
отношение на кредитите и високия им дял в актива банките заделяха адекватен на
рисковия си профил ресурс за осигуряване на ликвидните нужди. Разгръщането на
активността им по отношение на финансовото посредничество също бе една от
предпоставките, налагащи поддържането на достатъчно ресурс за посрещане на
плащанията. Фактор за стабилността бяха и високите изисквания от страна на
БНБ, свързани със задължителните минимални резерви, допълнителните изисквания
по отношение ограничаването растежа на кредитирането и не на последно място −
по-консервативните нагласи на мениджмънта на водещи банки във връзка с поддържането на достатъчно ликвидни ресурси.
В края на юни 2005 г. търгуемите активи като дял от активите на системата
заемат 27.39% (31.77% в края на 2004 г.). Равнището им може да се счита за индикатор за добро състояние на ликвидността в системата. В рамките на разглеждания
период положителни промени настъпиха в стойностите на показателя след въвеждането на ограничителните мерки по отношение растежа на кредитите.
Положителното изменение в търгуемите активи рефлектира през втората
част от периода и върху динамиката на търгуемите активи като дял от общо привлечените средства. Независимо че спрямо предходната година е налице спад (в края
18 Собствен

капитал над минималните изисквания по Наредба № 8 на БНБ.
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2. Спазване на изискванията за разумна банкова
дейност
През полугодието банките бяха изправени пред предизвикателството да запазят пазарните си позиции в условията на нарастваща конкуренция, особено в областта на кредитирането. Наличието на потенциал за кредитен растеж, в комбинация с агресивното предлагане на нови продукти и кредитни улеснения, постави на
изпитание способността на някои от тях адекватно да управляват риска в портфейлите си. В отделни случаи преследването на показатели за растеж измести вниманието от стабилността и спазването на регулаторите към динамиката на процесите. Това доведе до единични случаи на нарушаване на базисни регулатори и на нездрави примери на банкова практика. Своевременната реакция и постоянните действия на банковия надзор ограничиха риска и минимизираха последствията за отделните кредитни институции. Заедно с приетите промени в регулациите през второто тримесечие на годината се постигна успокояване на средата, засилване на капитала на системата и подобряване на ликвидността, а в резултат на това − спазване на регулаторите и на добрите образци на банкова практика.
Капиталова
адекватност

Общата капиталова адекватност от 16.66% в края на юни се запази в сравнение с края на 2004 г. (16.58%). Без прилагането на ограничителните мерки върху кредитирането следваше да се очаква значителен спад, като някои банки биха били критично близки до допустимите за регулатора стойности. През шестте месеца при
2 банки стойностите на показателя спаднаха под 12%, което наложи бързи действия
от страна на банковия надзор. Анализите сочат не толкова наличието на фундаментални слабости в баланса и неспособност на акционерите да подкрепят банката,
колкото пропуски в планирането и управлението на капиталовата позиция от страна на мениджмънта на институциите.

Големи
кредити

Независимо че в рамките на периода продължи политиката на поддържане на
значим дял на търговски кредити в общия размер на кредитите на банките, в края на
юни 2005 г. размерът на експозициите за регулиране по силата на Наредба № 7 на
БНБ за големите експозиции отбеляза спад от около 22 млн. лв., като достигна
3 114 415 хил. лв. При нарастване на капиталовата база това доведе до намаление на
общата сума на големите експозиции спрямо собствения капитал от 133.3% в края
на 2004 г. на 114.4% в края на юни. Нито една банка не наруши допустимите от регулатора стойности на общия размер на големите експозиции от 800% от капиталовата база. В няколко случая обаче бе регистрирано отклонение от регулатора за единична експозиция, като на банките бяха наложени своевременни коригиращи надзорни
действия.

Поддържане стабилността на банковата система

на декември стойностите са 36.59%), степента на покритие на активите е висока −
31.84%, което може да се счита за адекватно на рисковия профил и на структурата
на ликвидната позиция на банките.
Динамиката на кредитите през полугодието и реакцията на ограниченията в
областта на кредитирането доведоха до значителни колебания в съотношенията
кредити/депозити и кредити/общо фондове. В края на юни 2005 г. те са съответно
74.35% и 68.46% при 70.67% и 64.53% за миналата година. Нивата са все още около
равнищата, взети под внимание при обосноваване на решението за налагане на ограничителни мерки в областта на кредитирането. Високите стойности на съотношенията обаче са съчетани с добро качество на кредитите за преобладаващия брой
банки и клонове.
Анализът на матуритетния дисбаланс към юни 2005 г. открои все още небалансираната падежна структура на активите и пасивите. Според отчета по Наредба № 11 в края на юни пасивите в интервалите над 7 дни не са покрити на 100% от
ликвидни активи. При тях на равнище система нетните парични потоци са изходящи.
В късия времеви интервал до 7 дни ситуацията е различна − общо 7 от 28 банки имат
покритие над 100%.
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Вътрешни
кредити

Рискът, поеман от банките по линия на вътрешните кредити, е едно от направленията, което е обект на засилено внимание от страна на банковия надзор. В рамките на периода бяха регистрирани няколко отделни случая на надвишения на регулатора, преодолени посредством мерки за подкрепа на капитала. По-голямо внимание
заслужават случаите, когато е налице делова свързаност между физически и юридически лица, формираща потенциален по-висок риск за банките. Подобни случаи по правило се разкриват в хода на пълните надзорни инспекции и са обект на задълбочен
анализ и оценка, включително и от гледна точка на правни основания за надзорна реакция.

Състояние
на
валутните
експозиции

Първото полугодие не доведе до промени в параметрите на валутната позиция
на банките. Нивото на валутния риск бе под допустимото както за кумулативната
нетна позиция, така и за позициите в отделни валути. В рамките на периода не бяха
констатирани нарушения на регулатора. Общата сума на активите в евро в края на
периода бе 5865 млн. евро, а на пасивите − 5172 млн. евро. Доларовата позиция бе
2148 млн. щ. д. активи и 2451 млн. щ. д. пасиви.

Вложения
в ДМА

Вложенията в ДМА ангажираха 25.3% от капитала на системата (при 29.6% в
края на 2004 г.), като за предходните 4 тримесечия е налице трайна тенденция към
спад. Не са регистрирани нарушения на регулатора, като близки до максимално допустимите са стойностите му при две банки.

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

През първата половина на 2005 г. дейността на управление „Банков надзор“ бе
повлияна от два основни фактора − необходимостта от предприемане на нови промени в банковата регулаторна рамка за ограничаване на кредитния растеж и от
предстоящото включване на пазарния риск при отчитане на капиталовата адекватност.
Успоредно с изпълнението 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 изисквания за измерване и отчитане на пазарен
риск, както и подготовката за въвеждане на изискванията за „Международно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите изисквания: подобрена рамка“, известна като „Базел II“, БНБ предприе мерки за по-плавно нарастване на кредита в
икономиката и осигуряване стабилността на банковата система. В подкрепа на въведените с Наредба № 21 на БНБ допълнителни задължителни минимални резерви за
търговските банки измененията в Наредба № 8 бяха насочени към изключване от капиталовата база на текущата печалба и въвеждане на ежемесечно отчитане на капиталовата адекватност.
По отношение на новата Наредба № 8, в сила от 1 юли т. г., също бяха направени някои допълнения. Едно от тях прецизира изчисляването на капиталовото изискване за риск от контрагента чрез специфичното за него тегло за кредитен риск. Въведени бяха и изисквания за признаване използването на споразумения за нетиране
на извънборсови дериватни инструменти (ОТС) като средство за намаляване на кредитния риск, за прилагане на метода, базиран на срока на валидността (duration), или
за използване на вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания за позиционен, валутен или стоков риск.
За прилагането на новата наредба за капиталовата адекватност бе изготвен
проект за отчетни форми и указания, които бяха изпробвани от банките с данни към
31.III.2005 г. Формите бяха подобрени и допълнени с указания и нови примери за по-голяма яснота и точност и впоследствие одобрени.
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 в търговски портфейл към отделен
клиент или свързани лица.
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Надзорна
администрация,
лицензии и
разрешения

Важно направление в дейността на управление „Банков надзор“ бе 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 първото шестмесечие на годината бяха приложени 18 надзорни мерки по отношение на 13 търговски банки. Дванадесет от мерките бяха наложени със заповед (в
това число една за изменения, представляващи облекчения на вече приложени надзорни мерки, и една за отмяна на надзорни ограничения поради постигане на необходимия оздравителен ефект). За първи път през последните пет години след прилагане на серия от сериозни мерки − предупреждения, свикване заседание на надзорния
съвет, ограничаване на дейността, назначаване на квестори и отнемане на лицензия − банка беше обявена в несъстоятелност (МБТР). Поради изключително ниския є
пазарен дял затварянето на тази банка не се отрази на банковата система. Както
може да се установи от броя на приложените надзорни мерки за цялата банкова система, през шестмесечието особено ангажиращи бяха проблемите с МБТР. Въпреки
използваните разнообразни мерки и многото срещи и разговори, включително с акционерите, до позитивно решение не се стигна. Лицензията на банката бе отнета поради неплатежоспособност, установена по безспорен начин от назначените от централната банка квестори.
През шестмесечието постъпи едно искане за издаване на чуждестранна банка
на разрешение за извършване на банкова дейност чрез клон в страната. Предварителната преценка показа, че въпросната банка заявител не покрива изискването на
чл. 12, ал. 4 на Закона за банките за издаване на лицензия само на реномирани банки.
Издадените през отчетния период разрешения по Закона за банките са 23. Дванадесет от тях са по чл. 19 и чл. 19б − за придобиване на акции, представляващи 10%
и повече от 10% от капитала на банка или за квалифицирани участия в неговото увеличение. Останалите разрешения са за придобиване на квалифицирано участие в небанково дружество, за откриване на клон в чужбина, за разширяване обхвата на из-
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През първата половина на 2005 г. 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.
Като част от подготовката за прилагане на изискванията на Базел II управление „Банков надзор“ изготви и изпрати през май до Асоциацията на търговските банки първоначалния проект за прилагане на зоните на национален избор − национални
дискреции. Изпратени бяха и указания за предварителна подготовка на търговските
банки за бъдещите капиталови изисквания за оперативен риск и намеренията на Българската народна банка в тази насока.
През първото полугодие представители на банковия надзор взеха участие в
международни срещи на надзорните органи, отговорни за банковия надзор на консолидирана основа в контекста на новото Базелско споразумение за капитала. Такива
срещи бяха организирани от банковия надзор към Холандската национална банка, унгарския, немския и австрийския финансов надзорен орган. Разменена бе кореспонденция за първоначалните проекти за национални надзорни дискреции и с Банката на
Гърция. В рамките на срещите бе представена информация за процеса и нивото на
подготовка за прилагане на новите капиталови изисквания в съответните банкови
групи, както и различните формати и степени на междунадзорно сътрудничество в
зависимост от прилаганите подходи за изчисляване на рисковете и капиталовите
изисквания. Срещите с други надзорни органи поставят началото на по-активно
сътрудничество с конкретно определени обхват и отговорности на тези органи по
местоседалище и на надзорните органи в страната домакин.
През май и юни представители на управление „Банков надзор“ участваха в работни срещи на регионалната група на банковите надзорници от Централна и Източна Европа (BSCEE), както и на Комитета на европейските банкови надзорници
(CEBS). На срещите бяха обсъждани въпроси на международното надзорно сътрудничество, базелското изследване QIS 5, признаването на изготвени от външни кредитни агенции оценки, одобряването на вътрешнорейтингови подходи и съвременни методи за измерване на риска и др.
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дадена лицензия. Издадени са и 21 сертификата за притежаване на квалификация и
професионален опит в банковото дело на лица, желаещи да станат членове на колективните управителни органи на банки. На основание Наредба № 8 на БНБ са издадени
11 разрешения за включване в допълнителните капиталови резерви на суми, привлечени като подчинен срочен дълг или дългово/капиталов (хибриден) инструмент.
Изискани бяха становища по около 70 жалби от клиенти на банки, след което
жалбоподателите бяха уведомени за възможностите за защита на интересите им.
Банковият надзор изготви около 40 отговора на запитвания на държавни институции (съд, прокуратура, следствие, Комисия за защита на конкуренцията и др.). Дадено бе становище във връзка с продажбата на една банка в несъстоятелност, а прегледът на 18 устава на банки по повод извършени в тях изменения завърши с препоръки или одобрения. Представители на банковия надзор участваха в работни групи по
важни законопроекти (за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, за
потребителския кредит), както и по изменения и допълнения на наредби.
Надзор на
място
(инспекции)

През първото полугодие бяха проведени 9 надзорни инспекции в банки от всички
групи − две банки от първа група, шест банки от втора група, една банка от трета
група. От тях шест банки останаха с непроменен рейтинг, една банка получи по-висок, една банка − по-нисък рейтинг, а една банка бе оценена за първи път. Изработени бяха обичайните надзорни доклади, съдържащи констатации и анализи за нивото
на поетите рискове и цялостното финансово състояние на проверените институции. Установени бяха 86 формални нарушения на банковото законодателство и надзорните регулации, от които 45 само в една банка, изработени бяха 99 препоръки за
подобряване на разнородни банкови дейности. Най-често нарушенията бяха свързани
с неспазване на критериите за оценка и класификация на рисковите експозиции
(28 бр.), липса на изчерпателна документация за кредитните сделки (15), надвишаване на надзорните ограничения за големите кредити (7 бр.), както и неспазване на
изискванията за оповестяването им съобразно законовите срокове и ред. Най-много
препоръки бяха направени за подобряване на кредитния процес и редуциране на концентрациите, за увеличение на капитала и за подобряване управлението на пазарните рискове.
В някои банки, въпреки че кредитните инспектори показаха добро познаване на
кредитополучателите и пазарната среда, в която оперират, се установиха редица
слабости в администрирането на кредитите. Наличната документация за финансираните сделки е недостатъчна за определяне нивото на кредитния риск и не отговаря на изискванията на вътрешнобанковата уредба. Приложените икономически обосновки за инвестиционните проекти в много от случаите не бяха достатъчно съдържателни и само маркират основните параметри на сделките. Не са изисквани данни
за собствениците на офшорни предприятия, както и за дружествата с притежатели на капитали, регистрирани в офшорни зони. Този факт затруднява проследяването на свързаността, предполага концентрации и възпрепятства определяне нивото
на риска. От прегледа на кредитната дейност беше установена силна финансова обвързаност между някои кредитополучатели чрез насочване на средства по усвоени
кредити в една и съща посока, предоставени общи източници за погасяване на кредитите, разменени обезпечения. Изискано бе да се преустанови отпускането на такива кредити, целящи заобикаляне на регулатора за големите експозиции, и да се предприемат действия за намаляване на съществуващите.
Инспекциите поставиха под съмнение качеството на част от текущите анализи, изготвени на база некоректно съставени финансови отчети на дружествата
кредитополучатели. Нерядко финансови анализи за клиентите се изготвят към момента на разглеждане исканията за кредити или при предоговаряне на условията, а
последващите анализи са само на база годишни отчети. Препоръчано бе да се задълбочи финансовият анализ на кредитополучатели, като се проследяват тенденциите
във финансовото им състояние и се извършват проверки на коректното изготвяне
на финансовите отчети.
Не навсякъде засилената кредитна дейност е съпроводена с адекватни системи за информиране на ръководството. От една страна, не са изградени действащи
надеждни системи за идентифициране и информиране на ръководството за концентрации в активите, най-вече по отношение на критерия за делова свързаност. От
друга страна, липсата на достатъчен контрол върху въвежданите в системата данни води до неточности и неясноти, съдържащи се в отчетите до ръководството. За
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Дистанционен банков
надзор

Текущият мониторинг върху състоянието на търговските банки продължи да
бъде един от приоритетите в дейността на банковия надзор. Обект на засилено
надзорно внимание бяха базисните рискове, отразени в отчетите на търговските
банки. Значителни ресурси бяха отделени за анализ на темповете на кредитиране и
на негова база за оценка на възможните подходи за снижаването им. Независимо от
ангажирането на екипа с анализ на остротата, динамиката и параметрите на кредитния риск, ресурси бяха насочени и към анализ на рисковия профил на отделните
банки и на системата като цяло. С оглед адекватна реакция на промените в бизнес
профила и поведението на банките бе оптимизирана методиката CAEL с набор от
допълнителни коефициенти и индикатори, насочени към по-плътно доближаване до
рисковете в банковата практика. Експертните умения на инспекторите бяха използвани и при разработването и предварителното тестване на промени в наредби и
регулатори с цел постигане на висока степен на тяхната адекватност по отношение на актуалната банкова практика. На база извършените промени във вътрешната
организация бе повишен и аналитичният капацитет, което намери отражение в присъжданите тримесечни оценки за рисковия профил на всяка търговска банка (низходяща, постоянна, възходяща) и допринесе за прецизирането на присъжданите тримесечни рейтинги по системата CAEL. Заедно с направените промени в индикаторите
от единния отчет за дейността на банките (ЕОДБ) се създадоха допълнителни възможности за по-нататъшното усъвършенстване на методиката за моделиране на
рисковете посредством прилагания модел на „стрес тест“. В рамките на полугодието продължи ангажирането на експерти и в работата на другите аналитични звена
на централната банка, което допринесе както за повишаване на тяхната квалификация, така и за развитието и оптимизирането на продуктите, разработвани от екипите на банката.

Специален
надзор

През полугодието по линия на специалния надзор бяха извършени целеви надзорни инспекции в шест търговски банки, пет насрещни инспекции в юридически лица,
три инспекции във финансови къщи и една инспекция в кредитно-спестовна кооперация.
Основният акцент в дейността бе насочен към актуализация структурата на
акционерното участие в капитала на търговските банки, установяване на икономическата свързаност, анализ на финансовото състояние, източниците на средства.

Поддържане стабилността на банковата система

осигуряване на достатъчно прецизни данни и своевременна информация бе препоръчано да се предприемат мерки за подобряване на информационните продукти, както
и да се създадат правила за своевременно идентифициране и оповестяване на концентрациите.
Инспекторите отчетоха, че на места управлението на капиталовите позиции
не осигурява необходимото покритие на рисковия профил. Недостатъчните приходи,
липсата на надеждни системи за идентифициране, измерване и оценка на рисковете,
както и ненавременната и адекватна подкрепа на част от акционерите са фактори,
които оказват задържащ ефект върху растежа на капитала. Установено бе, че някои
от акционерите с колебливо финансово състояние имат висока задлъжнялост към
кредитните институции, надхвърляща акционерното им участие. Част от дружествата, притежаващи акции в банките, са с неясни собственици, което не позволява да
се извърши оценка на финансовото им състояние и да се направи заключение за наличието на свързаност между тях.
Забележките към мениджмънта на част от банките бяха свързани с недостатъчно познаване и управление на пазарните рискове, довели до загуби от спекулативни операции с деривати, с необходимостта от по-ясно определяне на правомощията и отговорностите на звената в структурите на кредитните институции,
както и с подобряване на информационните технологии, които изостават от общото развитие на институциите и не задоволяват в достатъчна степен нуждите им.
В отделни случаи бяха направени препоръки към дейността на службите за вътрешен контрол, които не оказват достатъчна подкрепа на ръководството при управление на рисковете. Въпреки разработените процедури, които са добра основа за
повишаване на ефективността от проверките, липсваха констатации за съществени проблеми, отчетено бе и забавяне на мерките за преодоляване на установените слабости.
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За отделни банки бе констатирано, че продължават да ползват непрозрачни механизми за увеличаване на капитала, допускат отклонения от добрата банкова практика за ясна акционерна структура. Финансовото състояние на част от акционерите
е нестабилно, приходите са недостатъчни, формирани са от еднократни, спекулативни източници, поради което при необходимост не биха могли да подкрепят капитала на банките.
Продължи дейността по оценката и контрола на рисковете в търговските банки и финансовите къщи, свързани с прането на пари и финансовите измами. Констатирано бе, че по-голямата част от проверените лица имат подходящи и ефективно
действащи правила против преминаване на финансови средства със съмнителен и
неясен произход. В случаите на установени пропуски на нормативните разпоредби и
отклонение от добрата практика до ръководствата на банките и финансовите къщи
бяха отправени препоръки със срокове за отстраняване на пропуските.
През периода бе оказана експертна помощ на правоохранителните органи във
връзка със случаи на незаконни финансови действия и измами.
По отношение на рисковете, свързани с неизпълнение разпоредбите на Валутния закон и наредбите за приложението му, се установи, че най-често срещаните нарушения са: финансови кредити, недекларирани в съответствие с разпоредбата на
чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, извършване на валутни преводи от местни и чуждестранни физически и юридически лица без документално основание; некоректно подадена информация за извършени плащания към чужбина, неточности при попълване на
статистическите форми. Във връзка с тези констатации на ръководствата на търговските банки са дадени предписания и определени срокове за отстраняване на съществуващите пропуски.
Не бяха установени съществени нарушения в проверените финансови къщи по
прилагане разпоредбите на Валутния закон и на Наредба № 26 на БНБ. В една финансова къща бе констатирано несъответствие между изискванията на Наредба № 26 и
осъществяваната дейност. На ръководството бяха дадени препоръки и срок за отстраняване на несъответствието.
Извършена бе инспекция на лице, за което бе получен сигнал, че извършва банкова дейност без разрешение. Не се установиха нарушения на Закона за банките.
След проверка и анализ на депозираните документи на шест юридически лица
бе издадено разрешение за извършване на сделки с чуждестранна валута на основание на чл. 3 от Валутния закон и Наредба № 26 на БНБ. На две дружества бяха отнети разрешенията за извършване на сделки с чуждестранна валута.
В регистъра за лицата, които са уведомили централната банка за извършваните от тях сделки на основание чл.1, ал. 6 от Закона за банките, бяха вписани 14 нови
дружества.
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Централен кредитен регистър

Централният кредитен регистър е важен източник на информация при вземане
на решения за кредитиране от страна на търговските банки, като дава сведения за
кредитната задлъжнялост на клиентите на търговските банки към цялата банкова
система.19 В системата на ЦКР се подават данни за всички кредити на банките независимо от техния размер, с изключения на овърдрафти по дебитни карти до 1000 лева (при условие че са категория „редовни“), кредити на правителството и кредити
на БНБ; не подлежат на отчет и междубанковите кредити. Състоянието на кредитите, обект на отчет в системата на ЦКР, се подава по отделни записи до пълното
им погасяване. Търговските банки получават данни от ЦКР чрез он лайн връзка със
защитена интернет страница, като достъпът на оторизираните служители на банките до нея е осигурен посредством цифрови сертификати, записани върху смарт
карти. Таксата за ползване на услугата е 0.50 лв.
Броят на наблюдаваните от ЦКР кредити в края на юни 2005 г. нараства с 20%
спрямо края на 2004 г., като достига 1 427 755 (1 189 464 в края на 2004 г.). За същия
период балансовата експозиция се увеличава с 20.4% и достига 16 356 млн. лв. (13 586
млн. лв. в края на 2004 г.). За периода януари − юни 2005 г. са направени 662 346 запитвания от търговските банки към системата на ЦКР.
Кредитите на юридически лица в ЦКР в края на юни 2005 г. са 70 244 броя, а размерът на балансовата им експозиция е 11 005 млн. лв., или 67.3% от общата балансова експозиция на всички кредити.
Разпределението на кредитите според отрасловата структура към края на
юни 2005 г. е следното: най-голям дял заема, както и към края на предходната година,
отрасъл „Търговия, ремонт и техническо обслужване“ − 24.3%, следван от отрасъл
„Преработваща промишленост“ с 15.3%. И при двата отрасъла се наблюдава лек спад
на дела им в общия размер. Към края на 2004 г. този дял е бил 25.2% за „Търговия, ремонт и техническо обслужване“ и 18.4% за „Преработваща промишленост“.
При разпределението на кредитите според вида валута не са настъпили значителни промени спрямо края на 2004 г., като най-голям дял от балансовата експозиция
към юни 2005 г. имат тези в левове − 50.2%, еврото е на втора позиция с 44%, вземанията в щатски долари представляват 5.7%. Делът на останалите валути е незначителен.
По срочност на кредитния договор към края на юни 2005 г. от общия размер на
балансовата експозиция най-голям дял заемат кредитите над три години − 62.4%,
вземанията от една до три години са 24.9%, а тези до една година − 12.7%. Подобно
е било разпределението и към края на 2004 г.

19 Дейността

на ЦКР се регламентира с Наредба № 22 на БНБ.
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VIII.

Дейности,
свързани с
информационно
обслужване на
бюджета и
външния дълг

Фискален агент и официален депозитар

Българската народна банка е официален депозитар на държавата и фискален
агент на правителството. Въз основа на сключени договори с Министерството на
финансите 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 усъвършенства и развива набор от системи: система
за информационно обслужване на бюджета, автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг (АС РОУД), система за провеждане на аукциони за продажба и обратно изкупуване на ДЦК (АДЦК), автоматизирана информационна система
за продажба и обслужване на спестовни ДЦК (АИС), 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).
През първата половина на 2005 г. за дейностите, осъществени от БНБ като
фискален агент на правителството, и за обслужване на пазара на ДЦК са събрани общо такси и комисиони в размер на 602.6 хил. лв., от които 347.4 хил. лв. от Министерството на финансите съгласно сключените договори.
В съответствие с чл. 43 от Закона за БНБ централната банка като депозитар
на парични сметки на правителството организира и осъществява чрез търговските
банки информационното обслужване на държавния бюджет. През първото полугодие
в съответствие с действащите съвместни указания на министъра на финансите и
управителя на БНБ чрез изградената автоматизирана информационна система редовно беше събирана и обработвана информация от банките депозитари (общо 25,
вкл. централната банка) за салдата по всички бюджетни, извънбюджетни, набирателни, депозитни и акредитивни сметки в левове и валута на бюджетните предприятия. Средният размер на наличностите по тези сметки в БНБ е 4549 млн. лв., а в
търговските банки депозитари − 988.7 млн. лв.
Успоредно с това през първото полугодие беше събирана и предоставяна на МФ
ежедневна, оперативна и окончателна информация за наличностите по включените в
обхвата на фискалния резерв парични сметки, обслужвани от БНБ и от банките депозитари. Към края на юни 2005 г. общият размер на наличностите по сметките,
включени в обхвата на фискалния резерв, е 5372.4 млн. лв.20 при минимален размер на
фискалния резерв, заложен в ЗДБРБ за 2005 г., 2500 млн. лв.
Наличностите по всички сметки на бюджетните предприятия в търговските
банки бяха обезпечавани чрез блокиране в полза на МФ на притежавани от тях ДЦК
по вътрешния и външния дълг на Република България.21 За тази цел БНБ ежедневно извършваше сравнение по търговски банки на данните за обезпечението с ДЦК с информацията за отчетения от търговските банки общ размер на наличностите по
сметките на бюджетните предприятия. Среднодневният размер по номинална стойност на блокираните по този ред ДЦК по вътрешния дълг възлезе на 723.3 млн. лв.,
62.9 млн. евро, 30 млн. щ. д., а на ДЦК по външния дълг, в т. ч. емисия еврооблигации на
ЕИБ − на 10 млн. лв., 24.1 млн. евро, 75.5 млн. щ. д.
През първото шестмесечие на 2005 г. в системата за регистриране и обслужване на външния дълг се водеше информация за 33 договора за външни финансови задължения на правителството на България, по които БНБ е агент по изчисленията и
плащанията, с общ размер 4042.6 млн. евро22. По тях бяха извършени 45 броя плащания с общ размер 1038.2 млн. евро, в т. ч. 877.4 млн. евро погашения и 160.8 млн. евро
лихви.
20

Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ, валиден за 30 юни
2005 г.
21
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.
22
Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответните валути, валиден за
30 юни 2005 г.
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През отчетния период чрез системата за провеждане на аукциони за продажба
и обратно изкупуване на ДЦК бяха проведени 12 аукциона по реда на Наредба № 5 на
МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с ДЦК, чрез които бяха реализирани 8 емисии ДЦК със съвкупна номинална стойност 254.3 млн. лв., в
т. ч. левовата равностойност на 15 млн. евро. Средният брой на постъпилите поръчки за участие в един аукцион беше 103 (98 през първото шестмесечие на 2004 г.), а на
одобрените поръчки − 36 (41 през първото шестмесечие на 2004 г.). През този период продължи тенденцията към намаляване броя на аукционите за продажба на ДЦК за
сметка на 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 бе 3.80 (2.75 през първото шестмесечие на 2004 г.), а средният брой на първичните дилъри, участници в аукционите − 21 (20 през първото шестмесечие на 2004 г.).
Като продължение на провежданата от Министерството на финансите политика за увеличаване дела на дълга, деноминиран в евро, през март и юни бяха обявени
подписки за замяна на ДЦК, емитирани за структурната реформа (ЗУНК облигации),
деноминирани в щатски долари, срещу облигации, деноминирани в евро. Интересът
на първичните дилъри към тях обаче бе слаб, като поръчки за участие бяха получени
само в едната от подписките.
През юни беше извършен избор на първични дилъри на ДЦК, при който разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК получиха 23 търговски банки и 3 небанкови финансови институции по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.23
През първото полугодие продължи водената през 2004 г. емисионна политика на
Министерството на финансите по отношение на емисиите ДЦК с целево предназначение за инвеститори − физически лица. През този период бяха емитирани 4 емисии,
деноминирани в левове, с обща номинална стойност 667 хил. лв. и 3 емисии, деноминирани в евро, с обща номинална стойност 459.5 хил. евро. Този вид ДЦК се пласираха
чрез БНБ и 4 първични дилъри, с които МФ има сключени договори.
В поддържаната от централната банка автоматизирана информационна система за продажба и обслужване на ДЦК бяха регистрирани общо 410 продажби на
ДЦК на гише с обща номинална стойност 592.1 хил. лв. и 364 хил. евро. Успоредно с това в системата бяха извършени 4701 бр. регистрации, свързани с изплащането на падежа на лихвени купони в размер на 310 хил. лв. и 13 хил. евро, на главници в размер на
113.9 хил. лв. и 338 регистрации на обратно изкупени преди падежа ДЦК с обща номинална стойност 609 хил. лв. и 50.3 хил. евро.
През отчетния период в електронната система за регистриране и обслужване
на търговията с ДЦК бяха регистрирани плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж в размер на 263.2 млн. лв.24, в т. ч. 186.9 млн. лв. главници и 76.3 млн. лв.
лихви. Общият размер на първично регистрираните в системата ДЦК и регистрациите, свързани с плащанията по тях, възлиза на 520.6 млн. лв.
През първата половина на 2005 г. се запази тенденцията в развитието на вторичния пазар на държавни дългови инструменти с подчертан интерес към дългосрочните ДЦК и относително непроменен интерес към средно- и краткосрочните ДЦК.
През периода бяха регистрирани 4281 броя сделки с обща номинална стойност 7305
млн. лв., от която най-голям е делът на сделките със и за сметка на клиенти (33.9%),
следвани от блокирането и деблокирането на ДЦК (33.7%), окончателните покупкопродажби (21.2%) и репо сделките (11.2%). Сделките със и за сметка на клиенти представляват почти половината от общия брой сделки, което се дължеше на засилената активност на пенсионноосигурителните дружества. Търговията беше най-оживена в дните на придобиване на нови емисии ДЦК.
В края на отчетния период в системата за сетълмент на ДЦК се водят общо
2497 сметки, от които 90 сметки за ДЦК на емитента (МФ), 914 сметки, отчитащи
собствения портфейл ДЦК на участниците, 1007 сметки за ДЦК, собственост общо
на клиенти на първичните дилъри, 408 сметки за ДЦК с наложена тежест и 78 сметки за емисии ДЦК в ликвидация (за падежираните целеви емисии, продадени чрез БНБ
на граждани). Общият размер ДЦК по номинална стойност, съхранявани по тези
сметки, е 2772.3 млн. лв.
23
24

В съответствие с изискванията на Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК.
Левовата равностойност на емисиите ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по определения от БНБ
обменен курс, валиден за деня на плащането.

Фискален агент и официален депозитар

Дейности,
свързани с
търговията
с държавни
ценни книжа
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В създадения в БНБ в съответствие със Закона за особените залози регистър
на особените залози през първата половина на 2005 г. бяха извършени вписвания на
обстоятелства относно учредяване и заличаване на залози върху ДЦК общо в размер
на 0.8 млн. лв. Същевременно сделките с ДЦК, свързани с обезпечаването на бюджетните средства в търговските банки, нараснаха с 8.5% в сравнение със същия период
на 2004 г. Това се дължи до голяма степен на променения ред за обезпечаването на
средства по сметки на бюджетните предприятия в търговските банки в съответствие с § 24, ал. 2 на Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ, който предвижда регулацията с ДЦК да се извършва на ежедневна база.
В съответствие с постигнатите с МФ договорености след успешното внедряване през 2004 г. на новата самостоятелна система АДЦК, осигуряваща напълно автоматизирана обработка на поръчките за участие в разработените на първия етап
основни видове аукциони (8 бр.) за продажба и обратно изкупуване на ДЦК, в т. ч. и
един вид репо аукцион, през април 2005 г. започна работата за поетапно разширяване на функционалността на системата в следните насоки:
• създаване на възможност за провеждане чрез АДЦК на подписки за замяна и
на 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 фиксирани цени чрез заплащане и/или замяна с ДЦК от различен брой емисии;
• 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.
С реализацията на разширените функционалности на АДЦК технически ще се
обезпечат намеренията на емитента за провеждане на по-гъвкава емисионна политика и активно управление на държавния дълг.
На базата на разработеното от специалисти на БНБ задание за модернизация
на ЕСРОТ започна работата по реализирането на този проект. С него се цели усъвършенстването на системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ и повишаване на нейната ефективност чрез осъществяване на процеса Straight-through Processing и преминаване от пакетна обработка на сделките на вторичния пазар към обработка сделка по сделка в реално време при запазване на принципа DVP (модел 1) и
цикъл на сетълмента Т+0.
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1. Европейска интеграция
На 25 април 2005 г. беше подписан Договорът за присъединяване на Република
България и Румъния към Европейския съюз. Подписването на Договора за присъединяване към ЕС променя значително механизма на взаимодействие между европейските
институции и Република България. От страна − кандидатка за членство в ЕС, България вече има статут на присъединяваща се страна.
С подписването на Договора за присъединяване управителят на БНБ получи
статут на наблюдател в Генералния съвет на ЕЦБ, а представители на банката
участват като наблюдатели в дванадесет комитета на ЕСЦБ. Политиката и дейността на Българската народна банка, свързани с въпросите на европейската интеграция, се насочват към подготовката за членство в Европейската система на
централните банки и за бъдещо пълноправно членство в Европейския валутен съюз.
Въпреки че правната хармонизация и изпълнение на ангажиментите по преговорния
процес остават важна част от политиката на БНБ, акцентът се поставя върху вътрешноинституционната подготовка за членство в ЕСЦБ, участието в Генералния
съвет, комитетите и работните групи към ЕСЦБ и бъдещото участие в ЕВС.
Представителите на БНБ взеха участие в редовните заседания на Подкомитет 4 „Икономически и валутни въпроси, движение на капитали и статистика“ и в заседанието на Подкомитет 2 „Вътрешен пазар“, които се проведоха през март и април в София.
Представителите на БНБ участват активно в работните групи по следните
глави от преговорния процес: Свободно предоставяне на услуги, Свободно движение
на капитали, Икономически и паричен съюз, Статистика, Защита на потребителите
и тяхното здраве, Финансов контрол, Лисабонска стратегия.
Правна
хармонизация

През януари 2005 г. беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за
Българската народна банка, с което се постигна пълно съответствие с изискванията на Договора за създаване на Европейската общност, Устава на Европейската
система на централните банки и Европейската централна банка, като се изпълняват
необходимите условия за участие на БНБ в ЕСЦБ като централна банка на държава −
членка на ЕС с дерогация.
Основна цел на централната банка е поддържането на ценова стабилност чрез
осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика. В закона се акцентира, че БНБ ще действа в съответствие с принципа
на отворена пазарна икономика при свободна конкуренция, като подкрепя ефективното разпределение на ресурсите. Важен момент са също допълнителните гаранции за
независимостта на централната банка. Предвижда се, че БНБ не може да търси или
приема указания за своята дейност от Министерския съвет и от всякакви други органи и институции (чл. 44). Финансовата независимост на централната банка допълнително се гарантира чрез разпоредбата, че БНБ сама определя бюджета си (чл. 50).
Персоналната независимост на управителя и на членовете на Управителния съвет е
също допълнително гарантирана. Чрез тези изменения в устройствения закон на
централната банка се постига хармонизиране с правото на ЕС, като в същото време
се запазват принципите и условията на паричния съвет.
През март Народното събрание прие Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи. В него напълно се 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, поети в преговорния процес с ЕС за хармо-
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низиране на българското с европейското законодателство в областта на платежните и сетълмент-системи.25
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, приета от УС на БНБ на
23.XII.2004 г. и влязла в сила от 1.VII.2005 г. Директивите определят минималните капиталови изисквания за покриване на пазарни рискове при измерването и отчитането на капиталовата адекватност на банките/кредитните институции. В Директива
93/6/ЕИО са разгледани отделните видове пазарен риск и тяхното измерване чрез
Стандартизирания подход, а в допълнението към нея с Директива 98/31/ЕО е определен и начинът на измерване на пазарните рискове чрез вътрешните VAR модели за
пазарен риск − тези разпоредби на директивите са въведени в новата Наредба № 8.26
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.27
Значителен прогрес през отчетния период беше постигнат при подготовката
на правни актове за изпълнение на оставащите до членството на Република България в Европейския съюз ангажименти в областите от компетентност на БНБ: въвеждането в законодателството на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор върху кредитните институции, застрахователните дружества и инвестиционните посредници във финансов конгломерат, Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения, Директива 2001/24/ЕО за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции. БНБ изготви и проект на Закон за потребителския кредит в съответствие с директивите в тази област.
Във връзка с изпълнение на ангажиментите по преговорния процес през този период бяха подготвени и няколко наредби, които са или предстои да бъдат приети от
УС на БНБ: Наредба по чл. 27 от ЗБНБ, която регулира замяната и обмяната на български банкноти и монети, както и задържането и изтеглянето от обращение на
всички банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени; приетите Наредба за паричните преводи и платежните системи и Наредба за
електронните платежни инструменти, които замениха съответно наредби № 3 и
№ 16. С тяхното приемане от Управителния съвет на БНБ се постигна цялостна
уредба на материята и пълно въвеждане на европейските изисквания. Наредбите
влязоха в сила от 8.X.2005 г.
Един от основните приоритети в дейността на БНБ през първата половина на
2005 г. беше подготовката за членство на централната банка в ЕСЦБ. Важна част
от подготовката е създаването на необходимата нормативна уредба, информационна среда, институционален и административен капацитет, които да отговорят на
предстоящите функции на банката при бъдещото членство в ЕВС.
Като първа стъпка към постигането на тази цел през април УС на БНБ прие
План за действие (Пътна карта), в който ясно са посочени основните ангажименти
на БНБ и съответните є структурни звена до края на 2009 г., свързани с членството
в ЕСЦБ, и са формулирани непосредствените задачи и дейности, които трябва да
бъдат осъществени с оглед подготовката на банката за това членство. Планът за
действие посочва конкретните срокове, в които БНБ следва да изпълни очертаните
ангажименти, и планира необходимите ресурси за успешното интегриране на БНБ в
ЕСЦБ.
В изпълнение на институционалните ангажименти, очертани в Плана за действие, БНБ разработи и прие вътрешни документи, свързани с участието в ЕСЦБ: вътрешни правила за координация, които регламентират отговорностите на отделни25

Вж. също раздел III. Национална платежна система.
Вж. също раздел VI. Поддържане стабилността на банковата система.
27 Вж. също раздел III. Национална платежна система.
26
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2. Международни отношения
През първото полугодие експерти на БНБ участваха в два проекта на МВФ:
подготовката на 56-ото издание на Годишния доклад за „Валутните споразумения и
ограничения“ и участие в прегледа по съблюдаване на стандартите и кодовете
(ROSC). Представители на БНБ участваха в екипа на правителството по договарянето на споразумение „Трети програмен заем за преструктуриране − PAL/3“ с МБВР,
с подписването на което приключи успешно програмата на МБВР от заеми PAL − основен компонент от стратегията на банката за България. През април 2005 г. беше
извършена оценка на ефективността на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP).
Управителят на БНБ участва в редовните двумесечни срещи на управителите
на централните банки, организирани от Банката за международни разплащания, които представляват основен механизъм на БМР за поддържане на международното
сътрудничество между централните банки акционери и за дискусия на икономическото развитие и перспективите пред световната икономика и финансовите пазари. В
края на юни се проведе годишната среща на Борда на управителите на БМР. На срещата бяха приети основните отчетни документи на банката. Съгласно решение на
борда БМР ще изплати на акционерите дивидент в размер на 114.4 млн. СПТ.
На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на БМР бяха гласувани промени в устава на институцията, които имат за цел повишаване прозрачността и подобряване управлението на БМР в съответствие с принципите на добрата международна практика. През изминалите няколко години БМР предприема редица
действия в изпълнение на мандата си като „банка на централните банки“. Първата
стъпка в тази посока е приетото през 2002 г. решение за правото за притежаване
на акции на банката само от централни банки и за обратното изкупуване на акции −
притежание на частни акционери. През 2004 г. Бордът на директорите на БМР взе
решение изкупените от частните акционери акции да бъдат предложени за закупува-
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те дирекции и служители в БНБ във връзка с подготовката и участието на управителя на БНБ в заседанията на Генералния съвет и Управителния съвет на Европейската централна банка, както и подготовката и участието на представители на БНБ
в комитетите и работните групи на Европейската система на централните банки и
в структури и органи на Европейския съюз; вътрешни правила за обмяна на поверителна информация между БНБ и ЕЦБ/ЕСЦБ, които регламентират въвеждането на
адекватни защитни мерки и процедури за създаването, регистрирането, обработването и съхранението на поверителна информация и документи, съдържащи поверителна информация, обменяни между Българската народна банка и ЕЦБ/ЕСЦБ; заповед
на управителя на БНБ за определяне представителите на БНБ в съответните комитети и работни групи.
До края на юни 2005 г. представители на БНБ участваха в заседанията на 8 комитета и 3 работни групи към ЕСЦБ, както и в заседанията на Комитета на европейските банкови надзорни органи, Икономическия и финансов комитет и в срещата
на подгрупата на заместниците към този комитет. От юни 2005 г. БНБ е включена
като пълноправен участник в системата за електронен обмен на документи на ЕЦБ и
ЕСЦБ, след като беше изградена цялостната инфраструктура за съхранение и работа с тези документи.
Друга важна задача в подготовката на БНБ за членство в ЕСЦБ е повишаването на административния капацитет и квалификацията на служителите. За служителите, пряко ангажирани с работата на различните европейски структури, в които участва БНБ, бе разработена специализирана програма за подготовка и обучение.
В рамките на програмата бяха проведени пет краткосрочни учебни сесии, насочени
към задълбочаване познанията относно принципите, правната основа, органите и институциите на ЕС, правната, институционалната рамка и функционирането на
ЕСЦБ и ЕЦБ; координацията между ЕЦБ и националните централни банки; функциите,
ролята и мандата на комитетите на ЕСЦБ, работата с документи на ЕСЦБ, ЕЦБ,
националните централни банки и органи на ЕС, както и обучението за създаване на
умения за комуникация, водене на преговори, работа в екип и преодоляване на конфликти.
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не от централните банки. В края на май процедурата по изкупуването приключи успешно. В съответствие с Устава на БМР (чл.14) закупените акции няма да носят право на глас на централните банки, а ще дават само възможност за получаване на дивидент. Българската народна банка не се възползва от правото си за закупуване на допълнителни акции от капитала на БМР.
През изтеклото полугодие продължи изпълнението на дейностите, предвидени
в двустранните споразумения за сътрудничество с Френската и Холандската централна банка. Основна цел на проведените дейности бе усъвършенстване организацията и операциите на БНБ с оглед привеждането им в съответствие с образците на
най-добра практика, съществуващи в националните централни банки − членки на
ЕСЦБ. Повече от 20 експерти от БНБ взеха участие в организираните в рамките на
двустранните споразумения семинари и експертни посещения в областта на банковия надзор, касовите операции, управлението на валутните резерви, икономическите изследвания и прогнози.
Активното сътрудничество на централната банка с централните банки на
страните − членки на ЕС, насочено към подготовката на БНБ за работа като пълноправен член на ЕСЦБ и евросистемата, ще продължи и в рамките на новия туининг
проект, който бе одобрен на 10 юни от Управителния комитет на програма ФАР.
Очаква се проектът да започне през 2006 г.
През изтеклия период бяха извършени редица дейности в рамките на
започналия през октомври 2004 г. двегодишен проект „Интегритет на финансовия
сектор“, финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID).
Основната цел на проекта е да продължи укрепването на институциите от финансовия сектор във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз през
2007 г. Помощта е съсредоточена в три основни области: борбата срещу прането на
пари, подобряване регулациите на финансовия сектор и увеличаване прозрачността
на финансовата система. С помощта на висококвалифицирани чуждестранни консултанти бе изготвен Наръчник по инспекции на място, включващ и мерки срещу изпирането на пари. В процес на планиране е разработването на модел на модерен касов
център с цел подобряване на текущите операции и отговаряне на изискванията на
ЕЦБ. Постигнат бе напредък и при разработването на Програма за обучение на потребителите с оглед информиране на широката общественост за финансовите продукти и услуги, които се предлагат на пазара. В рамките на програмата беше публикувана брошура с най-често задаваните от граждани въпроси.
През април 2005 г. на официално посещение в Българската народна банка беше
Клаус Либшер, управител на Австрийската национална банка и член на Управителния
съвет на Европейската централна банка. Беше представен опитът на Австрия и на
централната банка в процеса на присъединяване към еврозоната.
За целите на подготовката на БНБ за получаване статута на наблюдател в комитетите на ЕСЦБ и Генералния съвет на ЕЦБ през май БНБ беше посетена от мисия
на ЕЦБ, ръководена от главния є секретар г-н Мос.
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БНБ подготвя и разпространява информация за парична и лихвена статистика,
за паричните агрегати, за аналитичните отчетности на БНБ и търговските банки,
международния резерв, информация за платежния баланс, брутния външен дълг, преките чуждестранни инвестиции, международната инвестиционна позиция, рамката
за международните резерви и ликвидност, данни за вноса и износа. Редовно се изпраща информация на ЕЦБ, Евростат, МВФ и БМР.
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 Европейската система на централните банки и включени в Плана
за действие на банката.
От началото на 2005 г. беше подобрен форматът и обогатен обхватът на седмичната публикация за парична статистика. Приключи разработването на методология на статистика на потоците, която бе обсъдена с Асоциацията на търговските банки и с междубанковата консултативна група. Съвместно с фирмата изпълнител беше изготвено техническо задание за разработване на подсистема „Статистика на потоците“ в действащата информационна система по парична статистика.
Предвижда се до края на 2005 г. системата да влезе в експлоатация.
През април се проведе семинар с търговските банки, на който беше направен
преглед на постигнатото в областта на паричната и лихвената статистика и се
очертаха бъдещите планове за нейното развитие. На банките беше представена методологията по статистика на потоците, както и изискванията към отчетните
форми. Във връзка с хармонизирането на лихвената статистика със стандартите
на ЕЦБ (Регламент 18/2001) банките бяха подробно запознати с изискванията за компилиране на лихвената статистика, видовете лихвени проценти, начина на изчисляването им и индикаторите, които ще бъдат докладвани на централната банка. Във
връзка с по-нататъшната хармонизация на паричната статистика с изискванията
на ЕЦБ беше дискутирано развитието на действащите форми по парична статистика, както и въвеждането на нови тримесечни отчетни форми.
Продължи работата по изготвяне на методологически указания по лихвена статистика, напълно съобразени с изискванията на ЕЦБ. Бяха проведени консултации с
централни банки на страни от ЕС с цел проучване на европейския опит и практика в
областта на лихвената статистика. Действащата банкова практика бе проучена по
отношение на видовете предлагани продукти, отчитането им в лихвената статистика и начина на изчисляване на лихвените проценти, като за целта бе проведена анкета с търговските банки, резултатите от която бяха взети под внимание при изготвянето на методологическите указания.
С данните за януари 2005 г. бе въведена нова структура на отчитане на брутния външен дълг на страната съгласно изискванията на Ръководството по статистика на външния дълг, 2003 г. на МВФ, ЕЦБ, Световната банка и др., което е в методологично съответствие със Системата на националните сметки (1993, SNA).
Разработена бе нова методология за изчисляване на реалния и на номиналния
ефективен валутен курс, базирана на методологията на Европейската централна
банка.
Продължи работата по проект на нова система за събиране и обработка на информацията от банките за статистиката на платежния баланс, което ще позволи
съставяне на платежен баланс с географска разбивка съгласно изискванията на ЕЦБ
(ЕЦБ/2004/15) и на Регламент 184/2005 на Европейския парламент. Новата система се
разработва в сътрудничество с Френската национална банка в рамките на двустранното споразумение между двете централни банки. Разработен бe проект на инструкция и бе уточнен обхватът на събираните индивидуални данни.
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Бяха разработени нови Методологически указания за предоставяне от банките
на информация за статистиката на платежния баланс (март 2005 г.), в които наред
с подобренията в съществуващата отчетност бяха въведени и нови отчетни форми за портфейлните инвестиции на банките и на техните клиенти. С тези отчетни
форми започна събирането на информация за ценните книжа от всеки вид.
Извършени бяха проверки в четири търговски банки относно спазването на
изискванията на Валутния закон, Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс и Методологическите указания за предоставяне от търговските банки
на информация за статистиката на платежния баланс.
Продължи тясното сътрудничество с Евростат по отношение на статистиката на платежния баланс и преките инвестиции. По проекта Статистика на предприятията под чуждестранен контрол бяха предоставени пилотни данни. Завърши
първият етап на проекта Преход от брутен вътрешен продукт към брутен национален доход. Съвместно с НСИ продължи работата по усъвършенстване на методологията за отчитане на статия Транспорт в платежния баланс.
Предоставени бяха допълнителни ресурси за осигуряване работата по отчитането на тримесечните финансови сметки и на небанковите финансови институции съгласно изискванията на Ръководство 2002/7 на ЕЦБ за тримесечните финансови сметки и на Регламент 501/2004 на Европейския парламент и Европейския съвет.
Сътрудничеството с ЕЦБ продължи с участията в заседанията на Статистическия комитет и на работните групи по статистика на външния сектор и по парична статистика и статистика на финансовите институции и пазари.
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Икономическите изследвания, анализите на процесите в българската икономика
и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководството на
банката при вземане на решения, както и при формиране на позиции по въпросите на
икономическата политика.
Методите и инструментариумът за осъществяване на анализите и разработване на макроикономическите прогнози се усъвършенстват непрекъснато. В рамките на двустранното споразумение за сътрудничество експерти на Холандската
централна банка направиха оценка на използвания прогностичен макроикономически
модел. Техните препоръки се следват при въвеждането на промени, насочени към подобрение на прогностичните свойства на модела. През първата половина на годината с цел повишаване прецизността на оценките за макроикономическите последици
от промяна в някои основни инструменти на икономическата политика (фискална и
парична) и с техническото съдействие на експерт от Канадската централна банка
беше разработен симулационен макромодел.
БНБ публикува краткосрочните (тримесечни) прогнози в периодичното си издание „Икономически преглед“. В публикацията се представят 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, както и
очакванията на централната банка за тенденциите на развитие в краткосрочна
перспектива, разработени на базата на макроикономическия модел за прогнозиране.
Аналитичната и прогностичната дейност на БНБ се подпомагат чрез 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., основните теми в който са свързани с развитието на макроикономическото моделиране и прогнозиране, разработването на методологии и използването им за оценка на резултатите от членството на страната в ЕС, във Валутен механизъм II и в еврозоната, усъвършенстването 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.
Научните конференции, организирани от БНБ през последните три поредни години, съдействат за разширяване на 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.28 Гости на
конференцията бяха експерти на централни банки и парични 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, оценката на финансовата стабилност, конвергенцията на българската икономика към еврозоната, кредитната активност и цените
на активите, хармонизацията на банковите регулации съгласно изискванията на Европейския съюз, развитието на платежните системи, историята на българската
банкова и парична система.29 През първата половина на годината по тази програма
работиха четирима участници по следните теми: разработване на симулационен
макроикономически модел, историческо изследване върху монетарната политика на
БНБ и паричното обращение през 1912−1928 г., конкуренцията на банковия пазар в
България, оценка на достъпа на малки предприятия до банково кредитиране.

28
29

Програмата на конференцията и докладите са публикувани на интернет страницата на БНБ.
Информация за програмата за гост-изследователи се публикува на интернет страницата на БНБ.

Изследователска дейност

XI.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2005

56

XII.

Информационна инфраструктура

Процесът на обновяване и развитие на информационната и технологичната инфраструктура в БНБ обхваща модернизиране на компютърни работни места, сървъри и локална мрежа, на средства за телекомуникация, подмяна на базови и специализирани програмни продукти. Този процес включва изпълнението на набор от проекти,
по-важните от които са свързани с разработването на политиката и процедурите
за сигурност на информационните системи в БНБ; изграждането на единно хранилище на данни за отчетността на управление „Банков надзор“; развитието на информационните системи, осигуряващи управлението на валутните резерви, валутното
счетоводство и аукционите на ДЦК. По стратегически проекти като „Основна банкова система“ и „Система „Ковчежничество“ бяха подготвени и стартираха конкурси за изпълнители. В процес на изпълнение е и проектът за модернизация на „Системата за регистрация и обслужване на търговията с ДЦК“.
Важен елемент от изграждането на връзките между БНБ и ЕСЦБ беше създаването със съдействието на експерти от ЕЦБ на инфраструктура и приемането на
правила за администриране и ползване на системата за електронен обмен на документи (CEBAMAIL) на ЕЦБ и ЕСЦБ, в която БНБ е пълноправен участник. За съхранение и работа с документите, получавани от ЕЦБ, централните банки от ЕСЦБ и от
европейските институции бяха разработени:
• система за съхранение и контрол на достъпа до документите;
• система за регистрация на входящите и изходящите документи.
Тези системи съответстват на приетите в БНБ правила и са първи етап от
изграждане на цялостна инфраструктура за съхранение и работа с тези документи.
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Управление на човешките ресурси

През отчетния период влезе в сила система от правила за управлението на
персонала, основана на европейските стандарти и практика в политиката за човешките ресурси. Подготовката на правилата беше осъществена с широкото участие и
съгласуване на проектите на съответните експертни и ръководни нива. Приетият
механизъм 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 Българската народна банка“, „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 са в изпълнение на Стратегията на БНБ, чиято ефективност се основава и на развитието на персонала по пътя на ориентирането на
заплащането според резултатите от работата и повишаването на степента на мобилност и мотивация за обучение, професионално развитие и реализация чрез работа в екип.
Системното повишаване на професионалните знания и умения на банковите
служители се извършва чрез организирани курсове и семинари и други форми на обучение в страната и в чужбина. През първото полугодие обучението на служителите
беше 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. Във връзка с подготовката на персонала за участието на БНБ в Европейската система на централните банки беше приета и се осъществява специална програма. Провежда се и първият курс по основи на мениджмънта за ръководния персонал на БНБ. Бяха отделени
значителни средства за повишаване и поддържане на чуждоезиковата подготовка на
служителите, като 132 служители участваха в различни нива на курсове по английски език, 7 по немски и 1 по испански език. Квалификацията си са повишили 150 служители, от които 80 в страната, а 70 служители в чужбина.
Подборът беше ориентиран към подобряване структурата на персонала.

Квалификационна структура на персонала към 30 юни 2005 г.

Източник: БНБ.
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Професионална структура по категории персонал към 30 юни 2005 г.

Източник: БНБ.

Възрастова структура на персонала към 30 юни 2005 г.

Източник: БНБ.

През първото полугодие бяха извършени промени в организационно-управленската структура на банката, насочени към по-ефективното изпълнение на определените є със закона функции. За този период на годината банката е работила със списъчен брой на персонала 933 при щат 1007 бр. Към 30.VI.2005 г. заетият персонал се
разпределя на 601 жени и 332 мъже. През периода са постъпили 43 служители, а напусналите са 29.
БНБ подпомага развитието на младите специалисти, като приема стажанти и
предлага стипендии за обучение. По случай своя 125-годишен юбилей през 2004 г. БНБ
обяви три едногодишни стипендии за студенти с образователни степени бакалавър,
магистър и докторант, които се отпускат по строго определен ред.30 В конкурса за
учебната 2005/2006 г. участваха български граждани − студенти от висши учебни
заведения в страната и чужбина, от които трима души получиха стипендии − един
докторант и двама бакалаври.

30

Информация за условията за кандидатстване и отпуснатите досега стипендии се публикува на интернет
страницата на БНБ.
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Управление на собствеността

Дейността е свързана с управлението на недвижимите и движимите дълготрайни материални активи на БНБ и включва: придобиване със или без едновременно
доизграждане; реконструкция и модернизация на съществуващи фондове; привеждане в съответствие с изискванията на държавните и общинските органи; поддръжка;
доставки; управление на складовата база; транспорт; освобождаване от собственост, когато функционалните промени изискват това. Дейността е част от общата
администрация в БНБ, включваща управлението на съответните проекти и изискващата се експертна оценка, както и вземане на решения с технико-икономически характер.
Организацията и управлението на собствеността са свързани с пълномощията, задълженията и отговорностите на главния секретар на БНБ.
По-голямата част от извършените за полугодието разходи по управлението на
недвижимите имоти и съответните им части от движими дълготрайни активи са
синхронизирани с развитието на функциите на банката и са свързани с поддържането на административните сгради на централното управление на БНБ и на регионалните касови служби.
Във връзка с решения № 509/4.XII.1997 г. и № 16/15.III.2001 г. на УС през отчетния
период БНБ се освободи от собствеността си върху следните недвижими имоти,
както следва:
− продадени на търг:
• административна сграда в гр. Бургас;
• незавършено строителство с право на строеж и терен в гр. Монтана;
• почивна база в гр. Хисаря;
• служебни апартаменти в гр. Плевен;
− дарени:
• на Министерството на здравеопазването − почивна база „Росенец“, гр. Бургас;
• на Министерството на финансите − почивна база в гр. Банкя.
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XV.

Вътрешен одит

В съответствие с чл. 22 от Закона за БНБ вътрешният одит върху дейността
на Българската народна банка се осъществява от главен одитор, избран от Управителния съвет на банката след одобрение от председателя на Сметната палата.
Дейността и политиката на банката е насочена към създаване и поддържане на надеждна система за контрол и ограничаване на риска. Главният одитор на БНБ в съответствие с отговорностите и правомощията си оценява качеството на системите за вътрешен контрол, оказва съдействие на ръководството на банката за тяхното усъвършенстване и за управлението на риска.
За първото полугодие дейността се осъществяваше от 11 вътрешни одитори
в съответствие с утвърдена годишна програма за одит и за оценка на риска на одитираните обекти. Главният одитор докладваше пряко на Управителния съвет резултатите от извършените проверки и управлението на значимите рискове.
Бяха извършени 10 планирани одита и 1 извънреден. Главният одитор и „Вътрешен одит на БНБ“ осъществяваха мониторинг по 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 и административна. Основните препоръки бяха насочени
към усъвършенстване на вътрешноконтролните системи с цел да се ограничат рисковете и да се гарантира, че дейността се извършва в съответствие с нормативните изисквания и утвърдените политика и процедури на банката. По направените
препоръки са 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 по
Самооценка и контрол (CCSA) и Вътрешен одитор (CIA).
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Изпълнение на бюджета на БНБ

Разходите за издръжка на Българската народна банка за първото шестмесечие
на 2005 г. са 22 931 хил. лв., което е 72.4% спрямо полугодишния разчет и 37% от годишния разчет.

1. Разходи за издръжка на БНБ
За
паричното
обращение

За отчетния период са извършени разходи за паричното обращение в размер на
5376 хил. лв., или 53.5% от разчета за шестмесечието и 26.7% от годишния разчет.
Извършените разходи за отпечатването на банкноти са на стойност 4427 хил. лв.
Отсечени са разменни, юбилейни и възпоменателни монети на обща стойност 492
хил. лв., от които юбилейни за 282 хил. лв. Направените разходи осигуриха нормално
обслужване на паричното обращение. Разходите за консумативи, свързани с обработката на банкнотите и монетите, са 84 хил. лв. Изразходвани са средства за резервни части за банкното- и монетоброячните машини на стойност 60 хил. лв. Банката е направила разходи за заплащане на хонорари за изготвяне на графични и пластични проекти за възпоменателни монети, както и за плащане на наем на помещения
в „Печатница на БНБ“ АД във връзка с емисионната дейност.

За
материали,
услуги и
амортизация

През първото шестмесечие са извършени разходи за материали в размер на 375
хил. лв., което е 76.5% от шестмесечния разчет и 38.7% от годишния. По-съществени разходи в тази група са разходите за канцеларски материали за 126 хил. лв., за горива и резервни части за транспорта в размер на 99 хил. лв., за материални запаси
на стойност 90 хил. лв. и др.
Разходите за външни услуги са в размер на 4867 хил. лв., или 79.2% от шестмесечния разчет и 42% от годишния. По-съществени са разходите за системите
Blоomberg, Reuters, SWIFT, интернет и други системи. Абонаментната поддръжка
на техниката е в размер на 325 хил. лв. За пощенски, телефонни и телексни услуги
са заплатени 258 хил. лв., за данък сгради и битови отпадъци са преведени 412 хил.
лв., разходите по договор с МВР за охрана на банката са 1046 хил. лв. Платените
абонаментни такси за обслужване от „Банксервиз“ АД са в размер на 237 хил. лв.,
изразходвана е електроенергия за 149 хил. лв. и др.
Разходите за амортизации са 3595 хил. лв., което е 80.6% от шестмесечния разчет и 40.3% от годишния.

За заплати
и социално
осигуряване

Разходите за заплати и социално осигуряване са 7069 хил. лв., което представлява 91.5% от шестмесечния разчет и 45.7% от годишния.

За социална
дейност

Разходите за социална дейност възлизат на 1163 хил. лв., от които за издръжка
на почивните бази на БНБ са изразходвани 48 хил. лв.

Други
административни
разходи

Другите административни разходи за полугодието са в размер на 448 хил. лв.,
което представлява 51.9% от шестмесечния разчет и 26.3% от годишния. По този
показател са отчетени разходи за служебни командировки в страната в размер на 31
хил. лв. и в чужбина 230 хил. лв. Изплатени са такси за обучение на служителите от
БНБ и регионалните касови центрове на стойност 132 хил. лв. Отчетени са средства за представителни и протоколни разходи на банката.
Във връзка с участието на служителите на банката в комисиите и комитетите по присъединяването на БНБ към ЕСЦБ са направени общо разходи в размер на
38 хил. лв., от които разходи за командировки 27 хил. лв. и за обучение 11 хил. лв.
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2. Инвестиционна програма
За отчетния период инвестиционните разходи са 2920 хил. лв., което е 20.3%
от годишния разчет. Инвестиционните разходи са преди всичко за електронизация
на БНБ в размер на 692 хил. лв. и включват 472 хил. лв. за хардуер, за доставката на
50 броя компютри за 150 хил. лв., за доставка на 5 броя сървъри и 4 броя шкафове за
сървъри общо за 288 хил. лв. и други за 34 хил. лв. Разходите за софтуер са 220 хил. лв.
и включват софтуер за многофункционална машина Rank Xerox за 108 хил. лв., изменение и допълнение на функционалността на подсистемата за валутно счетоводство
в размер на 38 хил. лв., лицензи за Autocad 2005 за 24 хил. лв., ъпгрейд на програмни
продукти на Novell за 31 хил. лв.
Разходите за строителство и реконструкция на имотите, собственост на банката, са в съответствие с приетата от УС на БНБ „Стратегия за строителството, реконструкция и поддръжка на сградния фонд на БНБ за периода 2004−2009 г.“.
Направени са разходи за канцеларско оборудване и офис мебели за 154 хил. лв.
През първото шестмесечие на 2005 г. не са извършени инвестиционни разходи,
свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки.

Отчет за изпълнението на бюджета на Българската народна банка
(хил. лв.)

Показатели

30 юни 2005 г.

30 юни 2004 г.

22 931
5 376
8 837
7 069
1 163
448
38

23 148
6 635
7 915
6 907
1 043
648
0

2 920
1 892
182
0
692
154
0

1 154
375
104
293
244
138
0

Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА
1. Разходи, свързани с издръжка на паричното обращение
2. Разходи за материали, услуги и амортизация
3. Разходи за заплати и социално осигуряване
4. Разходи за социална дейност
5. Други административни разходи
6. Разходи, свързани с участието в ЕСЦБ
Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация
2. Разходи за придобиване на технически средства за безопасността на БНБ
3. Разходи за придобиване на специални автомобили
4. Разходи за електронизация на БНБ
5. Офис мебели и канцеларско оборудване
6. Разходи, свързани с участието в ЕСЦБ
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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.
Консолидираните финансови отчети към 30 юни 2005 г. са неодитирани.
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

30.VI.2005

30.VI.2004

Приходи от лихви и аналогични приходи

6

185 890

131 573

Разходи за лихви и аналогични разходи

6

(40 244)

(32 680)

145 646

98 893

Нетни приходи от лихви

Приходи от такси и комисиони

3 144

2 677

Разходи за такси и комисиони

(1 569)

(1 584)

1 575

1 093

Нетни приходи от такси и комисиони

Други финансови приходи/(разходи)

7

169 421

2 150

Други приходи от дейността

8

22 087

10 291

338 730

112 427

9

(29 771)

(29 539)

Нетни приходи от дейността

308 959

82 888

Разпределение във/от специален резерв

152 245

(29 915)

Нетни приходи след разпределение
към специален резерв

156 714

112 803

Общо приходи от дейността
Административни разходи

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 69−86.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.

Консолидиран отчет за приходите и разходите
към 30 юни 2005 г. (неодитиран)

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2005

66
Консолидиран баланс към 30 юни 2005 г. (неодитиран)
(хил. лв.)

Приложения

30.VI.2005

31.XII.2004

Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута

10

3 312 198

2 932 527

Злато, инструменти в злато и други благородни метали

11

911 273

807 566

Инвестиции в ценни книжа

12

10 294 065

9 597 580

Капиталови инвестиции и квота в МВФ

14

1 536 438

1 451 818

Вземания от правителството на Република България

13

1 625 085

1 699 118

Дълготрайни материални и нематериални активи

15

165 234

172 836

Други активи

16

40 428

41 986

17 884 721

16 703 431

5 020 242

АКТИВИ

Общо активи

ПАСИВИ
Банкноти и монети в обращение

21

5 221 149

Задължения към банки и други финансови институции

17

2 065 257

2 038 219

Задължения към държавни институции и други задължения

18

5 716 724

4 907 297

Задължения към МВФ по квотата за участие

19

1 430 713

1 354 627

Кредити от общите фондове на МВФ

20

1 625 085

1 699 118

Начисления и други пасиви

22

10 384

14 292

16 069 312

15 033 795

Общо пасиви
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Капитал

23

20 000

20 000

Резерви

23

1 792 316

1 646 543

Малцинствено участие

24

3 093

3 093

1 815 409

1 669 636

17 884 721

16 703 431

Общо капитал и резерви
Общо пасиви, капитал и резерви

Управителният съвет на Българската народна банка прие на 29 септември 2005 г. консолидирания финансов отчет, представен на страници 63−86.

Иван Искров
Управител на БНБ
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(хил. лв.)

Приложения

30.VI.2005

30.VI.2004

308 959

82 888

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

(5 478)

-

6 388

6 333

(Печалба)/загуба от продажбата на дълготрайни
материални и нематериални активи

(2 147)

332

(Печалба) от продажба на акции на БОРИКА

(4 629)

-

(Печалба) от преоценка на капиталови инвестиции

(2 631)

-

411

-

(237 027)

63 904

63 846

153 457

Амортизации

9, 15

Други непарични изменения
(Печалби)/загуби от пазарна преоценка на
оборотния капитал
Нетен паричен поток от основна дейност преди
промени в краткосрочни активи и пасиви
Промени в краткосрочни активи
(Увеличение)/намаление на злато и благородни метали
(Увеличение)/намаление на ценни книжа
(Увеличение)/намаление на вземания от правителството
Намаление на други активи

(527)

251

(656 350)

22 529

170 084

(27 087)

(185)

(3 323)

Промени в краткосрочни пасиви
(Увеличение)/намаление на задължения към банки и
други финансови институции

25 720

(64 057)

Увеличение на депозити и разплащателни сметки
на правителството и други държавни институции

895 111

1 640 995

Увеличение/(намаление) на задълженията към МВФ

(170 084)

26 971

200 907

20 693

Увеличение на банкноти и монети в обращение
(Увеличение)/намаление на начисления и други пасиви
Нетни парични потоци от оперативна дейност

(4 010)

342

524 512

1 770 771

(2 254)

(2 407)

5 478

-

Парични потоци от инвестиционна дейност
Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
Постъпления от дивиденти
Постъпления от продажба на акции на БОРИКА

(3 777)

-

(553)

(2 407)

Плащания към правителството

(149 050)

(170 867)

Нетни парични потоци от финансова дейност

(149 050)

(170 867)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност

Нетно увеличение на пари и парични средства
Пари и парични средства в началото на периода
Пари и парични средства в края на периода

10, 16

374 909

1 597 497

2 951 493

1 454 041

3 326 402

3 051 538

Приложенията, представени на страници 69−86, представляват неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.

Консолидиран отчет за паричния поток
към 30 юни 2005 г. (неодитиран)
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Консолидиран отчет за изменение в капитала
към 30 юни 2005 г. (неодитиран)
(хил. лв.)

Капитал

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

20 000

-

106 278

833 749

10 980

Преоценка на капиталови инвестиции

-

-

-

-

-

-

-

Прехвърляне на нереализирана загуба
от преоценка на злато

-

-

-

(8 989)

-

-

(8 989)

Прехвърляне на нетна загуба от разлики
във валутни курсове

-

-

-

(5 519)

-

-

(5 519)

Прехвърляне на нетна загуба от преоценка
на ценни книжа

-

-

-

(44 467)

-

-

(44 467)

Преоценка на немонетарни активи

-

-

261

-

-

-

261

Други прехвърляния

-

-

(2 039)

-

(139)

(56)

(2 234)

Плащане на вноска в държавния бюджет на
Република България от текущата година

-

-

-

-

-

64 448

64 448

Печалба за годината след вноска в
държавния бюджет на Република България

-

-

-

-

-

35 885

35 885

Други специални резерви

-

-

-

-

-

30 000

30 000

Малцинствено участие

-

3 093

-

-

-

-

3 093

Салдо към 30 юни 2004 г.

626 151 1 597 158

20 000

3 093

104 500

774 774

10 841

Преоценка на капиталови инвестиции

-

-

2 631

-

-

-

2 631

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

-

-

-

103 180

-

-

103 180

Прехвърляне на нетна печалба от разлики
във валутни курсове

-

-

-

5 803

-

-

5 803

Прехвърляне на нетна печалба от
преоценка на ценни книжа

-

-

-

40 135

-

-

40 135

Други прехвърляния

-

-

(2 107)

199

(314)

495

(1 727)

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

-

-

-

-

-

Нетни приходи след разпределение
към специален резерв

-

-

-

-

-

156 714

156 714

Продажба на акции на БОРИКА

-

-

-

-

-

(11 913)

(11 913)

20 000

3 093

105 024

924 091

10 527

Салдо към 31 декември 2004 г.

Салдо към 30 юни 2005 г.

756 428 1 669 636

(149 050) (149 050)

752 674 1 815 409

Приложенията, представени на страници 69−86, представляват неразделна част от консолидирания финансов отчет.
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1.

Организация и дейност
Българската 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 парична единица;
• изключително право за емитиране на банкноти и монети;
• регулиране и осъществяване на надзор върху дейността на другите банки в страната;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и
осъществява 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 и по дългове, гарантирани от държавата;
• банката действа като депозитар на държавата.

2.

Приложими стандарти
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансова отчетност, приети от Комитета по Международни счетоводни стандарти и тълкованията на Постоянния комитет за разяснения към него.

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 приходите и разходите, 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.

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“.

Асоциирани предприятия
Асоциирани предприятия са тези, в които банката упражнява значително влияние, но
които не представляват нито дъщерно предприятие, 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

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.

Приложения към консолидирания финансов отчет
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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.
a)

Основни елементи на счетоводната политика
Признаване на приходи
Приходите от и разходите за лихви се признават съгласно принципа на начисляването,
на база ефективната 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:
Инструменти по справедлива стойност, отчитани чрез отчета за приходи и разходи,
са тези, които банката държи 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, възникнали при банката, 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 посочените по-горе категории.

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 на България в съответствие с разумните инвестиционни принципи и практика съгласно изискванията на Закона за БНБ. Инвестициите в ценни книжа могат да бъдат само в ликвидни дългови инструменти, издадени от
институции с висок кредитен рейтинг. През 2005 г. ръководството на банката променя класификацията на портфейла от ценни книжа на разположение за продажба в ценни книжа, отчитани по справедлива стойност чрез отчета за приходи и разходи, за да
отговори на динамиката на инвестиционните условия на външните пазари на дългови
инструменти. Промяната в класификацията на портфейла от ценни книжа е в съответствие с § 105 от преработения МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и
оценяване, в сила от 1 януари 2005 г.

3)

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 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.
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4)

Принципи за оценка 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.

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 и финансови инструменти на разположение за продажба, се признават в отчета за
приходи и разходи и се прехвърлят в специални резерви съгласно изискванията на Закона за Българската народна банка.

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 приходите и разходите, се отписват в 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,
приложима за активи за търгуване 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 официалния курс от 15:00 часа при затваряне на Лондонската борса за ценни 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.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.

Всички финансови пасиви, освен финансовите пасиви за търгуване, кредити и вземания,
възникнали при банката, 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.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2005

72
(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 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
30−33.3
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
самостоятелно 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.

е)

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 5(и). 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 30 юни 2005 г. и 31 декември 2004 г. са, както следва:

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

30.VI.2005
1 : BGN 1.61746
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.35601
1 тройунция : BGN 708.321

31.XII. 2004
1 : BGN 1.43589
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.22995
1 тройунция : BGN 628.091
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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 финансовите 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 5 (и).

и)

Основен капитал и резерви
Основният капитал представлява неразпределимият 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.

6.

Приходи и разходи за лихви
(хил. лв.)

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

30.VI.2005

30.VI.2004

161 905
23 974
11

114 998
14 889
1 686

185 890

131 573

35 427
4 817

30 993
1 687

40 244

32 680

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството, са 32 510 хил. лв. към 30
юни 2005 г. (към 30 юни 2004 г. са били 21 246 хил. лв.).

7.

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

Нетен приход от операции с ценни книжа
Нетен приход от операции с чуждестранна валута
Нетни приходи/загуби от преоценка на ценни книжа
Нетни приходи от преоценка на активи и пасиви
в чуждестранна валута
Нетен приход от преоценка на капиталови инвестиции
Нетен приход/загуба от преоценка на злато
и благородни метали

30.VI.2005

30.VI.2004

17 014
658
40 135

25 892
6 172
(16 725)

5 803
2 631

2 452
-

103 180

(15 643)

169 421

2 150

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.
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8.

Други приходи от дейността
(хил. лв.)

Приходи от продажба на дълготрайни активи
Приходи от продажба от дъщерни предприятия
Приходи от продажба на монети
Приходи от дивиденти
Приходи от продажба на акции на БОРИКА
Приходи от асоциирани предприятия
Други нетни приходи

9.

30.VI.2005

30.VI.2004

2 190
7 976
538
5 478
4 629
526
750

24
9 253
701
313

22 087

10 291

Административни разходи
(хил. лв.)

Разходи за персонала
Административни разходи
Амортизации
Други разходи

30.VI.2005

30.VI.2004

10 594
12 104
6 399
675

10 249
12 139
6 333
818

29 771

29 539

Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към
30 юни 2005 г. Броят на служителите на БНБ и дъщерните предприятия е 1269 към
30 юни 2005 г. (30 юни 2004 г. – 1237), в т. ч. персоналът на БНБ е 933 души към 30 юни
2005 г. (30 юни 2004 г. – 917).
Административните разходи включват административните разходи на БНБ. Разходите за персонала на БНБ възлизат на 8232 хил. лв., административните разходи са 5242
хил. лв., разходите за амортизации – 3595 хил. лв., другите разходи на банката са 476
хил. лв. Разходите на банката за парично обращание са 5376 хил. лв. към 30 юни 2005 г.
(30 юни 2004 г. – 6635 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

30.VI.2005

31.XII.2004

8 988
8 205
3 295 005

8 050
161 555
2 762 922

3 312 198

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

30.VI.2005

31.XII.2004

2 242 870
267 622

940 442
890 505

2 510 492

1 830 947

541 434
260 272

889 340
212 240

801 706

1 101 580

3 312 198

2 932 527
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30.VI.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
608
160

363 399
430 308
3 852
42
113 672
911 273

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 0.06% годишно. Другите инструменти в злато са инструменти,
държани до падеж, и носят лихва между 1.00% и 1.31% годишно.

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

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в отчета за приходи и разходи

30.VI.2005

31.XII.2004

Чуждестранни държавни ценни книжа

10 294 065

9 597 580

10 294 065

9 597 580

Ценните книжа, отчитани по справедлива стойност в отчета за приходи и разходи,
включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро и в щатски долари. Доходността по книжата, деноминирани в евро, достига 10.5%, а по книжата в щатски долари – 7%.
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с фючърси, към 30 юни 2005 г. възлиза на 19 195 хил. лв.
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти с кредитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции – Standard &
Poor’s, 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
ААА
АА+
АА
AA-

30.VI.2005

31.XII.2004

7 172 275
1 167 404
1 516 652
437 734

8 092 657
628 051
710 687
166 185

10 294 065

9 597 580

13. Вземания от правителството на Република България
Стойността на вземанията от правителството на Република България към 30 юни
2005 г. възлиза на 689 762 хил. СПТ (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 (вж. приложение 20).
Вземанията се погасяват, както следва:
(хил. лв.)

Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010

30.VI.2005

31.XII.2004

249 450
531 885
438 234
241 224
123 219
41 073

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

1 625 085

1 699 118

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.
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14. Капиталови инвестиции и квота в МВФ
(хил. лв.)

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

30.VI.2005

31.XII.2004

1 508 432
22 309
5 697

1 427 875
22 309
1 634

1 536 438

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 77 503 хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните членки, които имат лихвоносна резервна позиция, в размер на 2.22% – 2.54% годишно.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиция в Банката за международни разплащания, Базел. От съучастието в капитала на БМР 25% са
платени. Текущата стойност на тези акции възлиза на 10 000 хил. СПТ (вж. приложение 29).
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 април 2005 г. банката продава 63.76% от капитала на БОРИКА АД на търговски
банки в страната.
В резултат на продажбата банката притежава 36.24% от капитала на БОРИКА АД към
30 юни 2005 г. и упражнява значително влияние върху финансовата и оперативната политика на асоциираното предприятие.
Значителните капиталови инвестиции в местни предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:
Наименование на институцията

Участие, %

Асоциирани предприятия
БОРИКА АД

36

Банксервиз АД
Международен банков институт
Централен депозитар

36
42
20

Основна дейност

Обслужване на разплащанията с
банкови карти
Междубанкови разплащания
Финансово обучение и научни изследвания
Депозитар на корпоративни ценни книжа

15. Дълготрайни материални 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
Излезли
(1 393)
Прехвърлени
Продажба на акции на
БОРИКА АД
Към 30 юни 2005 г.
114 613
Амортизации
Към 1 януари 2005 г.
Начисления за периода
На излезлите
Продажба на акции на
БОРИКА АД
Към 30 юни 2005 г.
Балансова стойност
към 30 юни 2005 г.

79 628
573
(1 455)
2 767

3 821
(23)
-

3 496
81
(73)
3

6 456
2 966
(2)
(3 156)

364
5

10 963
2
(2)
381

220 734
3 622
(2 948)
-

(5 094)
76 419

(145)
3 653

3 507

6 264

(72)
297

(1 563)
9 781

(6 874)
214 534

(6 694) (33 434)
(1 436) (3 782)
113
1 415

(2 505)
(161)
21

(1 559)
(247)
68

-

(112)
(23)
-

(3 594)
(739)
3

(47 898)
(6 388)
1 620

2 557
(8 017) (33 244)

38
(2 607)

(1 738)

-

24
(111)

747
(3 583)

3 366
(49 300)

106 596

43 175

1 046

1 769

6 264

186

6 198

165 234

Балансова стойност
към 31 декември 2004 г. 109 312

46 194

1 316

1 937

6 456

252

7 369

172 836
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16. Други активи
(хил. лв.)

Вземания от местни банки
Вземания на дъщерни предприятия от местни банки
Възпоменателни монети за продажба
Материални запаси
Вземания от доставчици
Разходи за бъдещи периоди
Други вземания

30.VI.2005

31.XII.2004

14 204
10 527
6 377
5 545
33
3 742

23
18 966
10 841
6 640
4 716
591
209

40 428

41 986

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

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

31.XII.2004

1 234 611
830 646

1 288 478
749 741

2 065 257

2 038 219

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови
институции. Сумата на депозитите на виждане включва 1723 млн. лв., представляващи
задължителните резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки в БНБ.

18. Задължения към държавни институции и други задължения
(хил. лв.)

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

30.VI.2005

31.XII.2004

467 160
756 895

700 583
419 252

2 266 342
2 226 327

761 167
3 026 295

5 716 724

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 процент между 1.84% и 2.84%. Депозитите на правителството в евро се олихвяват с процент между 1.72% и 1.81%, а в левове се олихвяват с
лихвен процент между 1.73% и 1.89%.

19. Задължения към МВФ по квотата за участие
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към 30 юни 2005 г.
възлизат на 1 430 713 хил. лв. – 605 703 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.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.

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

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2005

78
20. Кредити от общите фондове на МВФ
(хил. лв.)

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

30.VI.2005

31.XII.2004

464 723
1 160 362

493 934
1 205 184

1 625 085

1 699 118

Кредитите, предоставени от общите фондове на МВФ, са лихвени и платими според
погасителните планове по отделните споразумения. Лихвеният процент се определя
от МВФ на седмична база и към 30 юни 2005 г. е 3.74%.
Задълженията към МВФ са гарантирани със записи на заповед, подписани от страна на
правителството и банката. Общата стойност на наличните към 30 юни 2005 г. записи
на заповед е 2 966 030 хил. лв. (31 декември 2004 г. – 3 250 721 хил. лв.), вж. прил. 29 (2).

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

30.VI.2005

31.XII.2004

Банкноти в обращение
Монети в обращение

5 132 894
88 255

4 938 398
81 844

Пари в обращение – общо

5 221 149

5 020 242

13 793
3 696

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.

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

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

30.VI.2005

31.XII.2004

848
403
9 133

1 224
1 345
11 723

10 384

14 292

23. Капитал и резерви
Капиталът на банката е определен със Закона за БНБ и е в размер на 20 000 хил. лв.
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.

24. Малцинствено участие
„Печатница на БНБ“ АД e акционерно дружество с два акционера – БНБ и държавата
чрез министъра на финансите. Българската народна банка притежава 95.6% от капитала на дружеството. Държавата чрез министъра на финансите притежава 3093 броя
акции с номинална стойност 1000 лв.
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(хил. лв.)

Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Злато и други благородни метали
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Вземания по лихви
Парични задължения
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции
Други задължения
Начисления и други пасиви
Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения

30.VI.2005

31.XII.2004

3 310 040
906 798
10 120 356
77 504
176 448

2 929 479
640 265
9 414 191
73 263
186 462

14 591 146

13 243 660

5 221 149
2 065 257
5 160 177
555 724
823

5 020 242
2 038 219
4 394 128
512 579
918

13 003 130

11 966 086

1 588 016

1 277 574

За целите на представяне на паричните задължения и брутните международни резерви в съответствие със Закона за Българската народна банка монетарното злато се
оценява по пазарната му стойност, определена на базата на официалния курс от 15:00
часа при затваряне на Лондонската борса за ценни метали към датата на баланса на
БНБ.

26. Сделки със свързани лица
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, нито 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. приложение 19).

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 30 юни 2005 г. е в
размер на 2772 млн. лв. (31 декември 2004 г. – 2681 млн. лв.).

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2005 г.

25. Парични задължения и брутни международни валутни резерви
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27. Дъщерни дружества
(%)

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

30.VI.2005

31.XII.2004

100
95.6

100
95.6

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна печалба
в размер на 364 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД и 772 хил. лв. от „Печатница на БНБ“
АД.

28. Оповестяване на политиката по управление на риска
БНБ управлява валутните резерви, ръководейки се на първо място от сигурността и
от високата ликвидност на инвестициите, след което се търси оптимизиране, и в зависимост от условията на международните пазари – максимизиране на доходността.
Инвестиционната стратегия зависи основно от специфичната є функция на централна банка, която функционира в строго регламентираните условия на паричен съвет и
при пълно съответствие с изискванията на Закона за БНБ.
Основната част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в нискорискови сконтови и купонни облигации, краткосрочни депозити във валута и злато, предоставени в
първокласни чуждестранни банки. Останалата част се поддържа в СПТ и монетарно
злато, съхранявано в трезорите на банката.
При управлението на портфейлите се дефинира приемливо ниво на риск, след което се
максимизира доходът, съответстващ на тези нива на риск. Основните видове рискове, свързани с осъществяването на търговските операции и инвестиционната дейност, се управляват посредством одобрени от Инвестиционния комитет на БНБ инвестиционни ограничения, регламентиращи управлението на международните валутни активи на банката. С помощта на експерти от чуждестранни централни банки от
Европейския паричен съюз са разработени правила за поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите на основните структурни звена, отговорни за управлението на валутните резерви. Тези правила и процедури са одобрени от Инвестиционния комитет на БНБ. В зависимост от валутата и инвестиционната цел активите на БНБ са обособени в няколко портфейла. Ликвидните портфейли имат за цел
осигуряване на ликвидност на международните валутни активи за посрещане на всички задължения на банката. Инвестиционните портфейли имат за цел постигане на повисока доходност при ниво на риска, определено посредством инвестиционните ограничения на бенчмарка. Освен това част от активите на банката са отделени в портфейли, предоставени за управление при външни мениджъри срещу зададен бенчмарк. Това управление преследва следните основни цели: 1) създаване на еталон за управляваните от БНБ активи; 2) трансфер на знания, опит и технологии в областта на инвестициите; 3) диверсификация на активите и стиловете на управление.
По-долу са описани различните видове риск, на които банката е изложена при осъществяване на търговските и нетърговските операции, както и възприетият подход при
управлението на тези рискове. По-подробна информация за конкретните стъпки, предприети за оценка и контрол на риска, са изложени в приложение 28 (д) „Управление и контрол на риска“.

а)

Кредитен риск
Банката е изложена на кредитен риск при осъществяването на търговските операции
и инвестиционната дейност, както и в случаите, в 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 посредством установяване на изисквания за наличие на високи кредитни рейтинги, дадени от международно
признати 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.
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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 и Obligations Foncières.
• Облигации, емитирани от негарантирани от държавата агенции.
• Фючърсни контракти (облигационни и лихвени) на регулираните пазари.
• Отдаване в заем на ценни книжа от портфейла на БНБ при основния депозитар.
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-безрискови и високоликвиден клас активи. За останалите изброени по-горе класове
активи са установени съответно лимити за максимална експозиция. Всички лимити са
в пряка зависимост от вътрешноприсъщия кредитен риск на съответния клас активи.
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 основния капитал на контрагента. Вътрешният
кредитен рейтинг от своя страна е функция от дългосрочните рейтинги на три международнопризнати рейтингови агенции. Максималната срочност на депозитите на
търговски банки се определя на база вътрешния кредитен рейтинг.
Контрагентите по текущи сметки, депозити и покупко-продажба на валута, както и
емитентите на разрешени дългови финансови инструменти трябва да притежават
дългосрочен кредитен рейтинг, даден най-малко от две от трите рейтингови агенции,
не по-нисък от АА- по Standart & Poor’s и Fitch Ratings или съответстващата оценка по
Moody’s.

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 от 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. Тя се стреми да поддържа баланс между срочността на привлечения ресурс и тази на активите посредством инвестиции във финансови инструменти
с различна матуритетна структура. Банката има възможност да осигурява необходимата ликвидност посредством инвестициите в различни видове инструменти. Установени са лимити за обезпечаване на минимална ликвидност по вид валута. Тази ликвидност се осигурява на ежедневна база и по този начин се обезпечават всички валутни
плащания на БНБ.
В допълнение има установени лимити върху остатъчния срок до падежа за финансовите инструменти от допустимите за инвестиране класове активи. Банката извършва
текуща оценка на ликвидния риск посредством идентифициране и следене на промените в необходимостта от средства за постигането на целите, залегнали в цялостната
є стратегия.
С цел посрещане на предстоящите плащания 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 датата на последващо договаряне или предвиден падеж, са, както следва:
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(хил. лв.)
Към 30 юни 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 От 3 месеца
месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

-

Общо

2 976 928

335 270

-

-

3 312 198

191 884
1 133 644
77 503

116 783
1 070 287
-

178 415
1 702 267
-

56 898
5 364 637
-

15 314

86 348

418 443

1 094 712

10 268

1 625 085

14 795

2 559

12 144

10 930

165 234
-

165 234
40 428

4 410 068

1 611 247

2 311 269

6 527 177

-

-

-

-

5 221 149

5 221 149

2 065 257

-

-

-

-

2 065 257

5 695 091

21 633

-

-

-

5 716 724

15 314
3 725

86 348
100

418 443
2 487

1 094 712
656

1 430 713
10 268
3 416

1 430 713
1 625 085
10 384

7 779 387

108 081

420 930

1 095 368

6 665 546 16 069 312

(3 369 319)

1 503 166

1 890 339

367 293
911 273
1 023 230 10 294 065
1 458 935 1 536 438

3 024 960 17 884 721

5 431 809 (3 640 586)

1 815 409

(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 От 3 месеца
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 15 035 625

(1 895 607)

2 801 222

3 492 791

1 939 932 16 703 431

1 747 199 (4 475 969)

1 667 806

83
Пазарен риск
Пазарен риск
Всички търговски инструменти са обект на пазарен риск – т. е. на риска 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 всичките промени в тях пряко рефлектират върху нетните
приходи от дейността.
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 проценти, 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. Тя дава оценка за това, с колко би се променила пазарната стойност на даден актив (пасив), ако лихвените нива се
променят с 1%. Освен това ежедневно се изчисляват и следят допълнителни технически параметри на портфейлите, като конвекситет, спредова дюрация, дюрация във
фиксирана точка от кривата на доходност и др. 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.
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 30 юни 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
Общо
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Кредити от общите фондове на МВФ
Нелихвоносни пасиви

От 1 до От 3 месеца
3 месеца до 1 година

2.28

3 301 073

8 117

2 958 570

334 386

-

0.27
2.28
-

543 399
10 120 356
77 503

10 000
-

191 881
1 127 432
77 503

116 778
1 053 146
-

234 740
7 929 778
-

-

1 625 085 1 625 085
14 188
2 203 117
-

11 767
-

2 421
-

-

-

17 884 721 1 643 202

4 367 153

1 506 731

8 164 518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.97
-

4 625 547
146 687
1 625 085 1 625 085
9 818 680
-

4 457 346
-

21 514
-

-

Общо

-

16 069 312 1 771 772

4 457 346

21 514

-

Разлика между безлихвени и лихвени
активи и пасиви

-

1 815 409 (128 570)

(90 193)

1 485 217

8 164 518
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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
Общо

Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Кредити от общите фондове на МВФ
Нелихвоносни пасиви

г)

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

-

2 038 219

-

-

1.89
-

3 924 358
146 687
1 699 118 1 699 118
7 372 100
-

3 756 157
-

21 514
-

-

Общо

-

15 033 795 1 845 805

5 794 376

21 514

-

Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви

-

(962 588)

2 737 019

5 134 218

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 е фиксиран към еврото. Поради факта, че счетоводните отчети се изготвят в националната валута, то върху тях влияние оказва движението в обменните курсове на лева спрямо валутите, различни от еврото.
При извършване на сделки в чуждестранна валута възникват приходи и разходи от валутни операции, които се отразяват в отчета за приходите и разходите и се отнасят
в специален резерв.
С цел минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията на валутната структура на активите от тази на пасивите. Пазарната стойност на поддържаните по актива средства във валута, различна от еврото, не може да се отклонява с повече от +/-2% от пазарната стойност на средствата по пасива в същата валута.
Активите и пасивите, деноминирани в български левове и чуждестранна валута, могат
да бъдат анализирани, както следва:

85

Активи
Български левове и валути от еврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

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

д)

30.VI.2005

31.XII.2004

12 976 910
835 475
94
231
3 158 052
910 666
3 293

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

17 884 721

16 703 431

13 995 041
830 019
1 064
3 055 480
3 117

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

17 884 721

16 703 431

(1 018 131)
5 456
94
(833)
102 572
910 666
176

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

Управление и контрол на риска
Рискът, свързан с управлението на валутните резерви, се управлява от независимо
звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратегическото структуриране
на активите и определянето на бенчмарка, изготвя и предлага за одобрение инвестиционните ограничения по отношение управлението на валутните резерви. Ръководството на банката определя на годишна база нивото на максимално допустим риск. 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. Изготвят се периодични 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.
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.

Чувствителност спрямо измененията на лихвения процент
Банката извършва анализ на дюрацията с цел оценка на степента на чувствителност
спрямо изменения в лихвения процент при нетърговските є позиции. Модифицираната
дюрация на ценна книга е мярка на лихвения риск на облигация или портфейл от облигации, която дава оценка с колко би се променила пазарната стойност, ако доходността
до падеж се промени с един процент.

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 30 юни 2005 г. е 66 899 хил. лв.
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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
2 966 030 хил. лв. (2004 г. – 3 250 721 хил. лв.).

3)

Капиталови ангажименти
Към 30 юни 2005 г. банката има поети ангажименти за 3870 хил. лв. за придобиване на
дълготрайни активи.

4)

Задължения за изплащане на обезщетения на персонала при настъпване на
пенсионна възраст според националното законодателство
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовия договор на
служител, който е получил право на пенсия, банката е длъжна да му изплати компенсация (обезщетение) в размер на два пъти брутното му месечно възнаграждение. В случай че служителят е работил в банката през последните десет години, размерът на
тази дължима компенсация е равен на шест брутни заплати.
Банката не разполага с достатъчна статистическа информация за извършване на прецизни актюерски изчисления, поради което ръководството е направило приблизителна
оценка на дължимите компенсации и сегашната стойност на задълженията не надвишава сумата от 696 хил. лв.

5)

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
Към датата на финансовия отчет е в процес подготовка на сделка за прехвърляне на
недвижими имоти между БНБ и „Печатница на БНБ“ АД. Предвижда се „Печатница на
БНБ“ АД да прехвърли на БНБ придобития на основание на вливането на „Формпринт“
ЕООД недвижим имот, а в замяна на този имот БНБ да прехвърли на „Печатница на БНБ“
АД собствения си недвижим имот, представляващ 7.9 идеални части от триетажна
производствено-административна сграда на „Печатница на БНБ“ АД.
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7 февруари

Българската народна банка пусна 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

Българската народна банка пусна 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

Българската народна банка пусна 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 организация и
функциониране, 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 Българската народна
банка 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“).
Българската народна банка пусна 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 изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2004 г.
Приема се годишният отчет на Българската народна банка 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.

Българска народна банка. Oтчет • януари – юни 2005

По-важни решения
на Управителния съвет на БНБ

Българска народна банка. Oтчет • януари – юни 2005
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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.

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.

