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Абревиатури

АД акционерно дружество
АДЦК система за провеждане на аукциони за продажба и обратно изкупуване на ДЦК

АС РОУД автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг
АТБ Асоциация на търговските банки
БВП брутен вътрешен продукт

БИСЕРА Банкова интегрирана система за електронни разплащания
БМР Банка за международни разплащания, Базел, Швейцария
БНБ Българска народна банка

БОРИКА Банкова организация за разплащания с използване на карти
б.т. базисна точка
БТК Българска телекомуникационна компания

БФБ Българска фондова борса
ДДС данък върху добавената стойност
ДМА дълготрайни материални активи
ДФИ други финансови институции
ДЦК държавни ценни книжа

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ Европейска инвестиционна банка

ЕК Европейска комисия
ЕС Европейски съюз

ЕСРОТ електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК
ЕСЦБ Европейска система на централните банки

ЕЦБ Европейска централна банка
ЗБНБ Закон за БНБ

ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република България
ЗМР задължителни минимални резерви

ЗППЕПИПС Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
ЗУНК Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

ИОБФР система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв
ИТ информационни технологии

ЛЕОНИА новият лихвен процент
ЛИБОР лондонски междубанков лихвен процент

МБТР Международна банка за търговия и развитие
МВФ Международен валутен фонд
МОТ Международна организация на труда
МСС международни счетоводни стандарти

МСФО Международни стандарти за финансова отчетност
МФ Министерство на финансите

МФИ медународни финансови институции
НД некласифицирани другаде

НФИ небанкови финансови институции
НСИ Национален статистически институт

НТООД нетърговски организации, обслужващи домакинствата
НЦА Национален център за анализ
ОЛП основен лихвен процент
ПОС устройство за търговия на дребно с кредитни карти (point of sale, point of service)
РОЗ регистър на особените залози

СБ Световна банка
СДЦК електронна система от сметки за сетълмент на безналични ДЦК
СОФ социалноосигурителни фондове
СПТ специални права на тираж

ТБ търговски банки
УС Управителен съвет
ЦД Централен депозитар

ЦКР Централен кредитен регистър
ЦРБ централен републикански бюджет

ATM Automated Teller Machine
BIS Bank for International Settlements, Basle
CIF Cost, Insurance, Freight

ECOFIN Съвет на министрите на държавите – членки на ЕС, по финансовите и икономическите
въпроси

EUR евро
FLIRBs (Front-Loaded Interest Reduction Bonds) облигации с първоначално намалени лихви

FOB Free on Board
GBP британска лира
HICP хармонизиран индекс на потребителските цени
IABs (Interest Arrears Bonds) облигации за неплатени лихви
IMF International Monetary Fund
JPY японска йена

RINGS Система за брутен сетълмент в реално време
SDR специални права на тираж

USAID Американска агенция за международно развитие
USD щатски долар
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Политиката на Българската народна банка е насочена към постигане на ос-
новната є цел: да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабил-
ността на националната парична единица, както и на ефективно изпълнение на
функциите є по управление на международните валутни резерви, организация и
надзор върху платежните системи, управление на наличнопаричното обращение
и емисионна дейност, регулиране и надзор върху банките в страната с оглед
поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вло-
жителите. Решенията, които БНБ приема при изпълнение на функциите си, се
основават на задълбочен анализ на процесите в световната икономика, с осо-
бено внимание върху ЕС, и въздействието им върху българската икономика,
оценка на тенденциите в развитието на икономиката на страната и на финан-
совата є система при отчитане на рисковете, произтичащи от промените в
международната конюнктура.

Икономиката на България се развива с високи реални темпове на растеж на
брутния вътрешен продукт. Положителните тенденции в развитието са до го-
ляма степен резултат на последователната икономическа политика на разумно
управление на публичните финанси и на провежданите структурни реформи.
Паричният съвет изпълнява успешно функцията си на основен инструмент на
политиката, осигуряващ общата макроикономическа стабилност и гарантиращ
устойчивостта на развитието на икономиката.

Външната среда, която оказва значително влияние върху икономическите
процеси в България, допринесе за ускоряване растежа на икономиката при отно-
сително по-ниска базисна инфлация (инфлация, изчислена при изключване на сто-
ките и услугите с административно определяни цени) в сравнение с първото по-
лугодие на 2005 г. Доверието в провежданата икономическа политика, добрите
перспективи на страната, които се откриват с членството є в ЕС от януари
2007 г., както и относително по-високата възвръщаемост на инвестициите у
нас са фактори, влияещи върху притока на чуждестранни капитали – важен из-
точник на ресурси, финансиращи икономическия растеж и инвестициите в ос-
новни активи. От друга страна, продължаващото покачване на международни-
те цени на енергийни ресурси и основни суровини ускори нарастването на вно-
са. Въпреки че през второто тримесечие на годината се формира тенденция
към изпреварващо нарастване на износа спрямо вноса, през първата половина на
текущата година дефицитът по търговското салдо на платежния баланс се
увеличи и съответно допринесе за повишаване на дефицита по текущата смет-
ка на платежния баланс. Притокът на капитали по финансовата сметка на пла-
тежния баланс финансира дефицита по текущата сметка и допринесе за увели-
чението на брутните международни валутни резерви, чиято пазарна стойност
в края на юни т.г. достигна 7875 млн. евро.

Управлението на брутните международни валутни резерви е важна функ-
ция на БНБ. То се извършва в съответствие с изискванията и ограниченията на
ЗБНБ и с възможностите, които международните финансови пазари предлагат.
Формираните в началото на 2006 г. очаквания на международните финансови
пазари за бъдещо повишение на лихвите на ЕЦБ предизвикаха през първото полу-
годие нарастване на доходността по държавните облигации във всички матури-
тетни сектори, като при инструментите с фиксиран доход капиталовите загу-
би не можеха да бъдат компенсирани от лихвения доход. С цел ограничаване на
лихвения риск БНБ взе решение за скъсяване на дюрацията на активите в евро
до 0.5 г. и повишаване на лимита за максимална експозиция в депозити в първо-
класни търговски банки от 30% на 40%. Развитието на конюнктурата на между-
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народните финансови пазари през второто тримесечие потвърди правилност-
та на това решение. Нетният доход от управлението на международните ва-
лутни резерви през отчетния период е в размер на 53.11 млн. евро, или 0.81% до-
ходност за шестте месеца на текущата година.

В началото на 2005 г. бяха въведени административни ограничения върху
темпа на нарастване на кредитите за неправителствения небанков сектор,
като банките, превишили заложения темп, внасяха допълнителни задължителни
минимални резерви (ЗМР). Освен тези административни мерки през 2005 г. бяха
завишени надзорните изисквания. В резултат на мерките БНБ постигна целта
си да въздейства за понижение на растежа на кредитите до този на активите
и привлечените средства и да овладее темпа на намаляване на капиталовата
адекватност, като в края на 2005 г. този показател беше стабилизиран на рав-
нище, съответстващо на рисковия профил на системата.

След оценка на изпълнението на кредитните ограничения от банките и с
цел да се гарантира спазването на заложения темп на растеж на кредита през
ноември 2005 г. БНБ прие промени в Наредба № 21, с които беше въведена прог-
ресивна скала на допълнителните ЗМР, като максималният им размер достигна
400% от превишението на предоставените кредити спрямо лимита. Във връзка
с предотвратяване на възможностите за заобикаляне на ограниченията върху
кредитния растеж измененията в Наредба № 21 разшириха понятието „кре-
дит“, като в него бяха включени облигации и други дългови ценни книжа освен
такива, издадени (гарантирани) от държави, централни или местни банки или
от лица с инвестиционен рейтинг, присъден от водеща рейтингова агенция. До-
пълнителни мерки бяха въведени и по отношение на надзорните регулации. През
февруари 2006 г. бяха приети нови изменения в две наредби – Наредба № 8 за ка-
питаловата адекватност на банките и Наредба № 9 за оценка и класификация на
рисковите експозиции и формиране на провизии.

Промените в Наредба № 8 засегнаха ипотечните кредити, като вземания-
та по тези кредити вече се отчитат като активи с 50% рисково тегло в слу-
чаите, когато банката финансира до 50% от стойността на ипотекирания
имот вместо досегашните 70%. В случаите, когато банките финансират над
50% от стойността на имота, рисковото тегло става 100%. Изменението в На-
редба № 9 се отнася до уеднаквяването на дефиницията за банкова гаранция
във връзка с определянето на капиталовата адекватност на банките.

Според данните към юни 2006 г. нарастването на вземанията от неправи-
телствения сектор на годишна база спадна на 24% спрямо 42% през юни 2005 г.
При благоприятната динамика на кредитните агрегати и намаляваща ефек-
тивност на административните мерки през юни 2006 г. бе взето решение за
постепенна плавна отмяна на административните мерки за въздействие върху
растежа на кредита за неправителствения небанков сектор. Като първа стъп-
ка беше отменена прогресивната скала при определянето на допълнителните
ЗМР и беше възстановена първоначалната ставка от 200% върху превишение-
то. Не се предвиждат промени в мерките, приети за засилване на надзорните
регулации, а в допълнение, отчитайки оформилата се от началото на 2006 г.
практика на прехвърляне на кредитни портфейли от страна на търговските
банки извън техните баланси, беше променена Наредба № 22 за централния кре-
дитен регистър, като се въведе изискване за подаване на информация в кредит-
ния регистър за кредитите, дължими към трети лица, но обслужвани от мест-
ни банки.

Състоянието на банковата система като цяло е добро. Депозитната є ба-
за устойчиво нараства и е основен източник за разширяване кредитната дей-
ност на банките. Рисковият профил на системата остава без съществени про-
мени през първото полугодие на текущата година, качеството на кредитния
портфейл се запазва на добро равнище, като делът на класифицираните креди-
ти в края на юни е 7.36% (7.72% към декември 2005 г.).
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Създаването и функционирането на ефективни платежни системи и надзо-
рът върху тях е важна функция на централната банка. В съответствие с прие-
тия през 2005 г. Закон за паричните преводи, електронните платежни инстру-
менти и платежните системи в началото на 2006 г. БНБ издаде лицензии за из-
вършване на дейност на територията на България като системни оператори
на платежните системи на „Банксервиз“ АД, София, и на „Банкова организация
за разплащания с използване на карти (БОРИКА)“ АД, София.

Важна стъпка в създаването на условия за по-бързо интегриране на финан-
совия пазар в България с международните финансови пазари беше успешното
въвеждане на международен номер на банкова сметка (IBAN) и включването на
България в регистъра на Европейския платежен съвет. Въвеждането на IBAN на-
ложи промяна на около 10 милиона банкови сметки в страната и засегна между-
народните и вътрешните плащания. В изпълнението на този мащабен проект
участваха търговските банки, системните оператори, АТБ, Агенция „Митници“,
Агенцията за социално подпомагане, Националната агенция за приходите и Наци-
оналният осигурителен институт. Дейностите по иницииране, общо планиране,
координиране и осигуряване на нормативната база на проекта бяха извършени
от БНБ. Изпълнението на този проект беше свързано със значителни промени в
информационните системи, обслужващи платежните системи – RINGS, БИСЕРА,
БОРИКА, СДЦК, информационната система на ЦД и информационните системи
на търговските банки.

За обслужване на паричното обращение БНБ е разходвала средства в раз-
мер на 6523 хил. лв. (24% от разходите за издръжка), които включват разходи за
отпечатването на банкноти и за отсичането на разменни и възпоменателни мо-
нети. Направените разходи за паричното обращение имат за цел да осигурят
чистотата, сигурността и ефективността при управлението на наличнопа-
ричното обращение. Освен това БНБ хармонизира организацията на емисионно-
касовата си дейност с тази в страните от ЕС, като от 31 март 2006 г. влезе в
сила Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в
наличнопаричното обращение, в която се определят условията и редът за въз-
произвеждане на български банкноти и монети; замяна на повредени български
банкноти и монети; задържане, проверка и експертна оценка на банкноти и мо-
нети, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени; използване
на машини за сортиране на банкноти или монети за последваща употреба и ма-
шини за самообслужване с банкноти и монети. Въведоха се изисквания към тър-
говските банки и други професионални организации, доставчици на услуги за об-
работка на пари, да извършват операции и плащания с банкноти и монети на
клиенти, при условие че тези банкноти и монети са надлежно проверени за ав-
тентичност и годност въз основа на критериите, определени от БНБ.

Във връзка с членството на България в ЕС БНБ прие програма за ускорява-
не процеса на хармонизация на законодателството в банковата и финансовата
сфера, като експерти на банката активно участваха в изготвянето на проек-
тите на Закон за потребителския кредит, Закон за кредитните институции,
Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, Закон за дого-
ворите за финансово обезпечение. С тези нормативни актове се постига пълно
съответствие на законодателството ни в тази област с изискванията на пра-
вото на Европейския съюз.

След подписването на Договора за присъединяване на Република България и
Република Румъния към ЕС (на 25 април 2005 г.), когато централната банка при-
доби статут на наблюдател в комитетите и работните групи на ЕСЦБ, отго-
ворностите на БНБ нараснаха. Управителят на БНБ участва като наблюдател
в проведените през март и юни заседания на Генералния съвет на ЕЦБ. Служи-
тели на БНБ участваха в заседанията на 12-те комитета на ЕСЦБ и на някои от
работните групи към тях, както и в специализирани работни групи.

Р
е
з
ю

м
е



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. О
т

ч
е

т
 •

 я
н

у
а
р

и
 –

 ю
н

и
 2

0
0

6

12

Представители на БНБ взеха участие и в заседанията на други органи към
Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Управителят на БНБ
участва в неформалната среща на Съвета на министрите от ЕС по финансови
и икономически въпроси, проведена през април във Виена, а представители на
БНБ участваха в заседанията на Икономическия и финансов комитет (EFC) и не-
говите подструктури – Комитета за финансови услуги, Европейския банков ко-
митет (ЕВС), Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS) и Групата
за контакти към него (GdC).

Политиката на БНБ във връзка с участието на централната банка в
структурите и институциите на ЕС е насочена към подобряване вътрешната
организация на цялостната дейност и повишаване на ефективността при из-
пълнение на задълженията. От гледна точка на човешките ресурси през първо-
то полугодие на 2006 г., както през 2005 г., БНБ изпълняваше допълнителните
ангажименти, свързани с членството на страната в ЕС, без да увеличава зае-
тия персонал, като е работила със списъчен брой на персонала от 931 при щат
1007 бр. Прилаганата от една година система за управление на човешките ре-
сурси има за цел да създаде стимули и мотивация на служителите за повишава-
не на квалификацията и ефективността им при изпълнение на задачите. Тази
система се допълва с целева програма за обучение и повишаване на квалифика-
цията. От гледна точка на усъвършенстване на информационната инфраструк-
тура в процес на изпълнение са редица проекти, които ще подобрят технологич-
ната и програмната обезпеченост на процесите. Разходите за изпълнение на
тези проекти представляват близо две трети от инвестиционната програма
на БНБ, реализирана през първото полугодие на текущата година. От значение
за по-добрата организация на дейностите в БНБ са препоръките от редовните
проверки на вътрешния одит, като през първото полугодие на текущата годи-
на са одитирани дейности в областта на паричното обращение, изпълнението
на услуги като агент на правителството, информационно-аналитичната и ад-
министративната сфера. Във връзка с ангажиментите по линия на ЕС в БНБ се
реализират проекти, насочени към хармонизиране на статистическата отчет-
ност, изготвяна в БНБ, с изискванията на ЕЦБ, развитие на аналитичния инст-
рументариум и моделите за прогнозиране.

В международен аспект събитие през първата половина на 2006 г. беше
посещението на г-н Трише, президент на ЕЦБ, в България, по време на което
беше обсъдено бъдещото сътрудничество между ЕЦБ и БНБ при подготовката
на българската централна банка за участие в ЕСЦБ. На БНБ бяха оказани дове-
рието и честта да организира и проведе Тринадесетата среща на управители-
те на централните банки на франкофонските държави на тема „Финансова ста-
билност и икономическа интеграция“ (11–13 май), на която присъстваха прези-
дентът на ЕЦБ Жан-Клод Трише, управители и подуправители на 27 централни
банки от цял свят.

Българската народна банка все повече разширява сътрудничеството и
обмяната на опит и с други централни банки, като нов аспект в тази област бе
предоставянето на техническа помощ на редица страни, като Албания, Маке-
дония, Косово, фокусирайки се върху областите, свързани с процеса на евро-
пейска интеграция, хармонизация на законодателството с правото на ЕС, уп-
равление на международните валутни резерви, платежните системи, статис-
тиката и др.
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Икономическо развитие
през първата половина на 2006 г.I.
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Икономическата среда през първата половина на 2006 г. се характеризира
както с ускоряване на глобалния икономически растеж, така и с нарастване на
инфлационните очаквания поради повишението на цените на енергийните ре-
сурси и основните суровини и материали на международните пазари. Въздейст-
вието на външната среда върху икономиката на България беше в няколко посо-
ки – икономическият растеж и износът ускориха темповете си, вносът запази
относително висока динамика, дефицитът по търговското салдо, а съответно
и по текущата сметка, се разшири. Благодарение на нетния приток на капита-
ли в страната, привлечени от стабилността на провежданата икономическа по-
литика, от добрите перспективи, свързани с предстоящото членство в ЕС, и
от относително по-високата възвръщаемост на инвестициите, дефицитът по
текущата сметка беше финансиран при едновременно нарастване на брутните
международни валутни резерви.

Съгласно механизма на паричния съвет част от прираста на валутните
резерви се трансформира в увеличение на резервните пари, а съответно и на
паричните агрегати. Широките пари отбелязаха годишен прираст от 20.9% към
края на юни. Вследствие на мерките, които БНБ предприе с цел въздействие за
по-умерено разширяване на кредитната дейност, за първите шест месеца на
годината вземанията от неправителствения сектор отбелязаха годишен при-
раст от 24.2%.

Инфлацията у нас се ускори в началото на годината поради значително по-
вишение на цените на тютюневите изделия при поредното увеличение на акци-
зите върху тях. До средата на годината инфлацията започна да спада и през
юни на годишна основа достигна 8.2%.

Ликвидността на междубанковия паричен пазар остана на високо равнище
и средномесечният размер на средния лихвен процент по междубанковите депо-
зити и репооперациите се колебаеше на равнище от 2.27% през януари до 2.71%
през юни, като реагираше главно на повишението на лихвите по основните ре-
финансиращи операции на ЕЦБ.

Оценка за стабилната икономическа среда и благоприятното развитие на
икономическите процеси в страната даде международната рейтингова агенция
Moody’s, която на 1 март повиши рейтинга за дългосрочните български държав-
ни облигации в чуждестранна и местна валута и тавана за банковите депозити
в чуждестранна валута на Ваа3, а рейтингът за банковите депозити в местна
валута бе повишен на Ваа1.

1. Международна конюнктура

През първата половина на 2006 г. световната икономика се развиваше с
относително високи темпове на растеж. Водеща остава китайската икономи-
ка, която ускори темпа на растеж до 10.9% за полугодието – при значително на-
растване на инвестициите и положителен принос на нетния износ. Подобрява-
нето на бизнес климата в еврозоната и ЕС доведе до ново ускоряване на расте-
жа през второто тримесечие. В САЩ също се наблюдава по-висок темп на на-
растване на БВП, като по-ниският растеж на частното потребление и инвес-
тициите бе компенсиран от увеличение на износа и държавното потребление.

Под влияние на високото търсене и ограничения производствен капацитет
през първото полугодие на 2006 г. цените на енергийните ресурси и основните
суровини продължиха да се покачват и да оказват силен проинфлационен на-
тиск. Цената на суровия петрол тип „Брент“ надвиши 75 щ.д. за барел в края на
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юни, като средно за периода нарасна с 32.6% спрямо първото полугодие на
2005 г. Важни фактори за покачването на цената на суровия петрол бяха нарас-
налата несигурност поради заплахата от санкции срещу Иран и временното
прекъсване на значителна част от износа на Нигерия в резултат на терорис-
тични действия на нейна територия.

Основни макроикономически показатели
(средногодишен темп на изменение)

(%)

Растеж        Инфлация     Безработица

2004 2005             2006 2004 2005             2006 2004 2005             2006
I трим. II трим. I трим. II трим. I трим. II трим.

САЩ 3.9 3.2 3.7 3.5 2.7 3.4 3.6 4.0 5.5 5.1 4.7 4.7
ЕС-25 2.4 1.6 2.2 2.6 2.1 2.2 2.2 2.4 9.1 8.7 8.2 8.4
   Еврозона 2.1 1.3 2.0 2.4 2.1 2.2 2.3 2.5 8.9 8.6 8.1 7.9
   Новоприсъединили
   се страни 5.0 4.0 5.4 : 4.1 2.5 2.0 2.3 14.2 13.4 12.8 12.4
Япония 2.6 2.3 3.4 2.2 0.0 -0.4 0.4 0.7 4.7 4.4 4.4 4.2
Китай 10.1 9.9 10.3 11.3 4.0 1.8 1.2 1.4 4.2 4.2 : :

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

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

Цените на металите нараснаха вследствие на голямото търсене от стра-
на на Китай, на ниските запаси и на спекулативното търсене от страна на го-
леми хеджингови фондове. Цените на цинка, медта и алуминия се повишиха съот-
ветно със 115%, 82% и 38% спрямо първото полугодие на 2005 г. Цените на хра-
ните също се увеличиха, но със значително по-умерени темпове – средно с 8.3%.
Най-голямо повишение беше отчетено при цената на захарта – с 90% спрямо
първата половина на 2005 г., което бе свързано с повишеното търсене на за-
харна тръстика като суровина за производството на етанол. Зърнените храни
поскъпнаха с 12% поради очаквания за по-нискокачествена реколта на пшеница в
Северна Америка.

Източник: Федерален резерв, ЕЦБ.

Основни лихви на Федералния резерв и ЕЦБ
(%)
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В глобален мащаб през първата половина на годината инфлацията се пови-
ши. Средномесечната инфлация в САЩ се ускори до 3.8% за периода, а в еврозо-
ната съответно до 2.4%.

С цел противодействие на инфлационния натиск Федералният резерв и
ЕЦБ продължиха постепенно да повишават лихвените си проценти. Лихвата по
федералните фондове в САЩ бе увеличена четири пъти с по 25 базисни точки и
достигна 5.25%. ЕЦБ повиши лихвата по основните си рефинансиращи операции
до 2.75% с две повишения от по 25 базисни точки1.

Натрупването на очаквания за бъдещо повишение на краткосрочните лих-
вени проценти предизвика нарастване на доходността по правителствените
облигации през първото полугодие на 2006 г. във всички матуритетни сектори.
Освен този фактор върху дългосрочните лихвени проценти, които отбелязаха
относително по-голяма положителна промяна от краткосрочните, влияние ока-
заха и нарасналите дългосрочни инфлационни очаквания поради достигането на
високи нива на цените на петрола и подобрената краткосрочна перспектива
пред глобалния икономически растеж.

В резултат от наблюдаваната през първото полугодие обща тенденция
към повишение на доходността във всички матуритетни сектори инструмен-
тите с фиксиран доход регистрираха негативни капиталови разлики, които в
по-дългосрочните матуритетни сектори не бяха компенсирани от постигнатия
позитивен купонен доход и предизвикаха негативна обща доходност за периода.
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Основни фондови индекси

1 На 3 август 2006 г. ЕЦБ взе решение за ново вдигане на лихвите с 25 б.т., като лихвата по рефинансиращи-
те операции възлезе на 3% на 5 октомври.

Източник: Dow Jones, STOXX, NASDAQ.

Като продължение на тенденцията, формирала се в края на 2005 г., движе-
нието на водещите фондови индекси през по-голямата част от първото полуго-
дие на 2006 г. бе възходящо. Растежът на печалбите на публичните компании,
високият темп на икономически растеж в развитите страни и подобряването
на бизнес климата (особено в еврозоната) подкрепяха положителното нараства-
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не на фондовите индекси. В средата на второто тримесечие обаче тенденция-
та се пречупи и в рамките на две седмици повечето от водещите индекси загу-
биха значителна част от натрупаното през годината. Индексът Dow Jones
EURO STOXX 50 за еврозоната спадна с 8.7%, а Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 –
с 18.3%. В САЩ NASDAQ Composite спадна с 6.7%, а Dow Jones Industrial – с 4.7%.
Тази корекция беше в отговор на заявените намерения за повишаване на лих-
вите от трите централни банки – Федералния резерв, ЕЦБ и японската цент-
рална банка. Нежеланието на инвеститорите да поемат допълнителен риск до-
веде до действия от тяхна страна за реализиране на натрупаните печалби и из-
тегляне на финансов ресурс от по-рискови класове активи, включително от
фондовите пазари, и насочването им към пазарите на ДЦК. До края на полуго-
дието някои от водещите фондови индекси успяха да възвърнат позициите си
от началото на годината, след като се оказа, че част от промяната в нагласи-
те на пазарите е временна.

 2. Икономиката на България

Икономиката на България се развива с високи темпове на растеж на брут-
ния вътрешен продукт, който нарасна с 6.1% през първото полугодие на 2006 г.
спрямо съответния период на предходната година.

Брутната добавена стойност нарасна с 6% на годишна база през първото
полугодие, като растежът обхваща всички основни отрасли на икономиката с
изключение на селското и горското стопанство – отрасъл, който все още се
възстановява от загубите, понесени от наводненията през лятото на 2005 г. С
високи темпове се развиват строителството, преработващата промишле-
ност, енергетиката, добивната промишленост, търговията и финансовите ус-
луги. Двигател на растежа в преработващата промишленост е износът, който
за полугодието нараства с 14.2% в реално изражение спрямо съответния пе-
риод на предходната година.

Реален темп на растеж на брутната добавена стойност
(%)

2005                                 2006
I полугодие II полугодие I полугодие

Селско и горско стопанство -4.4 -10.5 -1.7
Индустрия 10.1 4.8 8.9
Услуги 6.5 6.7 5.3

Общо по базисни цени 6.8 3.8 6.0

Източник: НСИ.

Водеща роля за растежа имат инвестициите в основен капитал. В преобла-
даващата част от отраслите инвестиционната активност е висока, като во-
дещи са преработващата промишленост, търговията, транспортът и строи-
телството. Притокът на чуждестранни инвестиции финансира почти полови-
ната от разходите за инвестиции на фирмите. През последните две години ви-
соките реални темпове на растеж на инвестициите в основни активи съдейст-
ват за повишаване на технологичното равнище, производителността и ефек-
тивността на икономиката. В резултат от подобряващата се ефективност на
производството се запазва благоприятната тенденция в динамиката на разхо-
дите за труд на единица продукция в преработващата промишленост и общо за
икономиката – един от важните измерители на конкурентоспособността на
икономиката, и това допринася за поддържането на относително високи темпо-
ве на растеж на износа.

Иконо-
мическа

активност
и инфлация
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Източник: НСИ, БНБ.

Разходи за труд на единица продукция общо за икономиката
(плъзгаща се средна за 4 тримесечия)
(1998 = 100)

Източник: НСИ, БНБ.

Разходи за труд на единица продукция в преработващата промишленост
(плъзгаща се средна за 4 тримесечия)
(1998 = 100)

Вътрешното търсене продължава да бъде движещ фактор на растежа,
като за първото полугодие на 2006 г. приносът на потреблението и на инвести-
циите в основни активи се изравниха въпреки значително по-високия дял на
потреблението в БВП. За полугодието приносът на инвестициите в основни
активи е почти равен на приноса на потребителските разходи на домакинства-
та. Въпреки че износът ускори темпа си на нарастване, по-силната динамика на
вноса доведе до увеличение на отрицателния принос на външнотърговското
салдо за общия растеж на БВП.
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Реален темп на растеж на БВП по компоненти на крайното използване
(%)

2005                                 2006
I полугодие II полугодие I полугодие

БВП 6.2 5.0 6.1
Потребление на домакинствата 6.5 8.7 6.6
Потребителски разходи на правителството 7.5 4.3 4.5
Колективно потребление 6.4 -1.0 0.7
Брутно образуване на основен капитал 14.3 22.6 20.8
Износ 10.7 4.5 11.4
Внос 13.2 15.7 15.3

Източник: НСИ.

2 По данни от изследването на домакинските бюджети, провеждано ежемесечно от НСИ.
3 Дефлирано с индекса на потребителските цени.
4 Повече информация за динамиката на депозитите и кредитите по институционални сектори на икономика-

та е представена в раздел VI. Поддържане стабилността на банковата система.

Нарастващите доходи са основен фактор, поддържащ високото потреби-
телско търсене. В резултат от благоприятната динамика на заетостта сред-
ният доход на човек от домакинство се увеличи на годишна основа с 14% в но-
минално изражение през първите шест месеца на 2006 г. спрямо същия период
на предходната година, а в реално изражение нарастването е с 5.6%2. По данни
от наблюдението на работната сила средният брой на заетите през първото
полугодие се е увеличил с 4% спрямо съответния период на предходната годи-
на. Равнището на безработица спадна до 9.2% в края на юни, което е с 1.9 пунк-
та по-малко в сравнение с юни 2005 г. Реалната работна заплата нарасна умере-
но, като отчетеното увеличение за периода януари – юни е 1.5% на годишна ба-
за3. По данни от наблюдението на домакинските бюджети с най-високи темпове
през същия период нарастват доходите от предприемачество. Според тези
данни растежът на доходите е по-висок от този на потребителските разходи,
което е показателно за възможностите на домакинствата да увеличат спестя-
ванията си.4

Въпреки че през последните години вътрешното търсене е двигател на
растежа, фактори за инфлацията са предимно поскъпването на администра-
тивно определяните цени на стоки и услуги и динамиката на международните
цени на горивата и основните суровини. Към юни 2006 г. натрупаната от нача-
лото на годината инфлация достигна 2.9%. Най-голям принос за нея има повише-
нието на цените на тютюневите изделия (със 75% спрямо декември 2005 г.) по-
ради увеличение на акциза. Външен фактор, въздействащ върху инфлацията у
нас, е международната цена на суровия петрол, която се повиши с над 30% за
първите шест месеца. На годишна база през юни инфлацията достигна 8.2%.

Инфлация
(с натрупване от началото на годината)

(%)

януари – юни

2005 2006

Инфлация 1.21 2.91
  Принос
Хранителни стоки -0.64 -0.47
Нехранителни стоки 0.86 2.93
     Горива 0.59 0.12
Обществено хранене 0.16 0.15
Услуги 0.86 0.34

Стоки и услуги с административно определяни цени 0.52 2.78

Източник: НСИ.
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Индекс на потребителските цени
(на годишна основа)

(%)

Източник: НСИ.

Увеличението на административно определяните цени от началото на го-
дината е значително по-голямо в сравнение със същия период на предходната
година и допринася с 2.78 процентни пункта за общата инфлация, като само
приносът на цените на тютюневите изделия е 2.72 процентни пункта. По-малък
е приносът на по-високите цени на услугите за вътрешноселищен обществен
транспорт (0.03 пр.п.) и променените винетни такси (0.02 пр.п.).

Базисната инфлация за шестмесечието е 0.16%, като най-голямо е поскъп-
ването на горивата за транспорт и за домакински цели (с 2.54%) и на услугите
(с 1.33%).5 Цената на горивата на дребно на вътрешния пазар отразява увеличе-
нието на акцизните ставки и повишението на международните цени на енергий-
ните суровини (цената на суровия петрол тип „Брент“ нараства с 8.4% от на-
чалото на годината), чието увеличение само частично се компенсира от пос-
къпването на еврото (лева) спрямо щатския долар с 4.45% през първото полуго-
дие. Нехранителните стоки (без стоките с административно регулирани цени и
горивата) поскъпват с 0.8% от началото на годината. Поскъпването на услугите
(без услугите, чиято цена се определя по административен ред) се дължи на уве-
личение на наемите и на цените на услугите за свободното време и почивка.

През първата половина на 2006 г. притокът на капитали в България на-
раства значително в сравнение със същия период на предходната година. По
финансовата сметка на платежния баланс нетният излишък е 1890.5 млн. евро
за периода, като подобрението спрямо съответния период на 2005 г. е с 456.4
млн. евро. Принос за формирането на излишъка имат преките чуждестранни ин-
вестиции (1411.8 млн. евро), нетно получените от нефинансовия сектор креди-
ти (804 млн. евро) и получените от търговските банки кредити (239.5 млн. евро).

В голяма степен причина за ускоряване на вътрешното търсене е прито-
кът на капитали, особено по отношение на инвестиционното търсене. От своя
страна част от динамично развиващото се вътрешно търсене се задоволява с
внос на стоки, като процентът на вносните стоки е сравнително голям при су-

5 Базисната инфлация е изчислена, като са изключени цените на стоките и услугите, които се определят или
одобряват по административен ред.

Платежен
баланс
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ровините и енергийните ресурси, както и при инвестиционните стоки. Освен
вътрешното търсене върху динамиката на вноса се отразяват повишаващите
се международни цени на суровия петрол и основните суровини. За периода
януари – юни общият внос на стоки нараства с 26.8% спрямо същия период на
предходната година, като най-голям принос за растежа имат енергийните
ресурси (11.1 пр.п.), суровините и материалите (7.8 пр.п.) и инвестиционните
стоки (5 пр.п.). Вносът на потребителски стоки също нараства, но приносът му
за общия растеж на вноса е най-нисък – съответно 3.3 пр.п.

Номиналното нарастване на вноса на енергийни ресурси с 61.7% спрямо
същия период на предходната година зависи в голяма степен от увеличението
с 39.2% през същия период на средната цена в евро на внесения суров петрол и
на физическия му обем – съответно с 27.7%. В същото време средната цена в
евро на изнесените петролни продукти нараства с 35.2%, а на физическите
обеми с 80.3%. Въпреки благоприятните тенденции в реалния износ на петролни
продукти салдото на външната търговия, формирано от вноса на суров петрол,
петролни продукти и природен газ и износа на петролни продукти, е отрица-
телно и дефицитът нараства със 192.8 млн. евро в сравнение със същия период
на 2005 г. Този дефицит формира 37.5% от общото търговско салдо за първите
шест месеца на 2006 година.

Износът нарасна с 30% за първото полугодие на текущата година, най-
голям принос за което имат суровините и материалите (11.8 пр.п.), енергийни-
те ресурси (11.1 пр.п.) и инвестиционните стоки (4.6 пр.п.). Въпреки формирала-
та се през второто тримесечие тенденция растежът на износа да изпреварва
този на вноса, дефицитът по търговското салдо за полугодието се увеличи с
351.3 млн. евро. Отрицателното търговско салдо в значителна степен определя
дефицита по текущата сметка на платежния баланс, който за периода януари –
юни 2006 г. е 1819.5 млн. евро, като стойността му е със 745.3 млн. евро по-
висока в сравнение със съответния период на предходната година. Притокът
на преки чуждестранни инвестиции покрива 78% от дефицита по текущата
сметка.

Финансовите потоци по платежния баланс не само са достатъчни да се
покрие дефицитът по текущата сметка, но и формират излишък, в резултат на
който през първото полугодие валутните резерви на БНБ нарастват с 462.9
млн. евро (без да се включват изменения, дължащи се на курсови разлики).

В структурата на финансовите потоци, насочени към България през пър-
вото полугодие, около 60% имат заемен характер, като се включва и промяната
в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките
чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити,
която е компонент на преките чуждестранни инвестиции. Към края на юни
брутният външен дълг достигна 16 593.3 млн. евро, което е с 2928.1 млн. евро
(с 21.4%) повече в сравнение с юни 2005 г. Увеличението на дълга е изцяло от
частния сектор, чиито външни задължения са нараснали с 4215.3 млн. евро
(с 54.3%), докато задълженията на публичния сектор са спаднали с 1287.1 млн.
евро (с 21.8%). В структурата на частния външен дълг делът на задълженията
по вътрешнофирмени заеми е 38.2%, а на търговските кредити –  близо 10%.

Приходите на консолидирания държавен бюджет се увеличават с високи
темпове в номинално изражение вследствие на високата икономическа актив-
ност. В структурата на приходите продължава тенденцията към нарастване
дела на приходите от косвени данъци – спрямо първата половина на предходна-
та година той се е увеличил с 3.6 процентни пункта до 41.3% от общите
приходи и помощи. С най-голям принос за растежа на косвените данъци бяха при-
ходите от ДДС върху вноса и от акцизи. Силният растеж на тези постъпления
в бюджета отразява значителното нарастване както на цените, така и на фи-
зическия обем на вноса, предимно на горива и други суровини.

Публични
финанси
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Разходите по консолидирания държавен бюджет се увеличиха номинално с
5.9%, а като съотношение към БВП спаднаха с 3.2 процентни пункта до 38.4% за
полугодието, най-вече поради по-ниските капиталови разходи и разходи за изд-
ръжка. По републиканския бюджет към юни капиталовите разходи представля-
ват 37.4%, а разходите за издръжка – 25% от предвидените по закона.

Реализираният касов излишък по консолидирания държавен бюджет за пър-
вата половина на текущата година е 1405 млн. лв., или 3% от оценката за БВП6

за годината. Размерът на първичния излишък достигна 1812.2 млн. лв., което е с
16.7% повече от същия период на 2005 г. и представлява 3.8% от БВП. Фискал-
ният резерв нарасна с 616 млн. лв. от началото на годината и достигна 5127.6
млн. лв. към края на юни въпреки направените разходи за предсрочно погасяване
на задължения към МВФ и Световната банка на стойност 343.1 млн. евро през
януари и февруари. Съотношението на държавния и държавногарантирания
дълг към БВП спадна с 5.5 процентни пункта и достигна 26.4%. Външният дър-
жавен дълг достигна 20% от БВП, като делът на задълженията в евро е 61.7%.
Запазва се тенденцията към увеличаване матуритета на емитираните ДЦК в
съответствие с целите на политиката по управление на вътрешния дълг, зало-
жени в стратегията на правителството. Към юни 2006 г. среднопретегленият
матуритет е 7 години. Среднопретегленият остатъчен матуритет на външ-
ния дълг е 9 години.

В съответствие с високата икономическа активност в страната и с поло-
жителния нетен приток на капитали паричните агрегати продължиха да на-
растват със сравнително високи темпове. Широките пари отбелязаха годишен
прираст от 20.9% към края на юни. В периода януари – юни 2006 г. паричният
агрегат М1 нарасна с 1000.7 млн. лв. (8%) и към края на юни отбеляза годишен
темп на растеж от 20.4%. През първото полугодие парите извън банките се
увеличиха със 107.4 млн. лв. (2%), като към края на юни годишният им темп на
прираст възлезе на 13.5%, а при овърнайт депозитите беше отчетено увеличе-
ние с 893.3 млн. лв. (12.7%) и годишен прираст от 25.7% към края на юни.

Финансов
сектор

6 Очакван БВП за годината в размер на 47.407 млн. лв.

Годишно нарастване на паричните агрегати
(%)

Източник: БНБ.
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Квазипарите продължиха да отбелязват стабилни темпове на растеж, ус-
ловия за което създават нарастването на доходите и доверието в банковата
система: през първите шест месеца на годината квазипарите се увеличиха с
1279.4 млн. лв. (10%), като депозитите с матуритет до две години нараснаха с
1170 млн. лв. (11.2%), а депозитите за ползване с предизвестие до три месеца –
със 109.1 млн. лв. (4.7%). Увеличението на депозитите на домакинствата и нефи-
нансовите предприятия съответно с 1019.2 млн. лв. и 1114.9 млн. лв. за първите
шест месеца на годината представляваше основният ресурс за финансиране
кредитната дейност на банките.

Динамиката на вземанията от неправителствения сектор беше повлияна
от мерките, които БНБ предприе с цел по-умерено разширяване на кредитната
дейност. За първите шест месеца на годината вземанията от неправителст-
вения сектор нараснаха с 1544.6 млн. лв. (8.3%), като към края на юни отбеляза-
ха годишен прираст от 24.2%. В рамките на полугодието вземанията от нефи-
нансови предприятия се увеличиха с 511 млн. лв. (4.5%) и годишният им темп на
нарастване към края на юни достигна 15.8%, а при вземанията от домакинства-
та беше регистрирано увеличение с 956.1 млн. лв. (13.8%) и годишен прираст от
38.7% към края на юни.7

Вземания от неправителствения сектор (годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Нуждите на реалния сектор от дългосрочно финансиране и склонността
на банките да отпускат кредити с по-дълъг срок продължиха да обуславят тен-
денцията към промяна в матуритетната структура на кредитите, като към
края на юни делът на кредитите с матуритет над една година достигна 76.1%.

На междубанковия паричен пазар общият обем на сделките нарасна с 16.9%
през първата половина на годината спрямо същия период на 2005 г. Депозитите
формираха 95.9% от оборота, окончателните сделки с ДЦК – 2.4%, а репоопера-
циите съответно 1.7%. Средният лихвен процент по срочните операции възле-
зе на 2.49%, а средномесечният размер на средния лихвен процент по междубан-
ковите депозити и репооперации се колебаеше от 2.27% (януари) до 2.71% (юни),
като лихвеното ниво се повишаваше в съответствие с решенията на ЕЦБ за

7 Подробна информация за структурата и растежа на банковите кредити е представена в раздел VI. Поддър-
жане стабилността на банковата система.
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увеличаване на лихвата по основните рефинансиращи операции с по 25 б.т. през
март и юни 2006 г.

На валутния пазар през първата половина на 2006 г. общият оборот дос-
тигна 35 201.9 млн. евро8 – с 44.4% повече в сравнение със същия период на
2005 г., като увеличение на оборота се наблюдава и в междубанковата валутна
търговия (с 59%) и в търговията с крайни клиенти (с 21.3%).

8 Този оборот обхваща реализираните от търговските банки (вкл. БНБ) сделки с чуждестранна валута срещу
левове с вальор на плащане „спот“, същия и следващия работен ден.

Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
(%)

Източник: БНБ.

Деноминираните в левове емисии на МФ включваха тримесечни сконтови
съкровищни бонове и 3-, 5- и 10-годишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен
процент. Честотата на емитиране на тримесечни сконтови ДЦК бе разредена
до две емисии за полугодието (вместо 4 през първата половина на 2005 г.), а
общата номинална стойност на пласмента се понижи до 50 млн. лв. Пласментът
на 3- и 5-годишни ДЦК нарасна около 2.5 пъти по номинал, съответно до 107.7
млн. лв. и 135 млн. лв., а на 10-годишните се удвои до 130 млн. лв. В резултат на
това пласментът на деноминирани в левове ДЦК се увеличи общо с 87.9% спря-
мо първото полугодие на 2005 година.

На вторичния пазар общата сума на сключените между търговските бан-
ки (включително утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници)
окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 696.2 млн. лв. (с
38.1% по-малко, отколкото през първата половина на 2005 г.). Оборотът на дено-
минираните в левове облигации намаля с 34.6% до 638.3 млн. лв. При деноминира-
ните в евро облигации имаше намаление на оборота с 64.4% до 52.7 млн. лв., до-
като търговията с деноминирани в щатски долари облигации, емитирани по
ЗУНК, нарасна многократно до 5.2 млн. лв.

Деноминираните в евро еврооблигации с падеж 2007 г. в края на полугодие-
то се търгуваха при цена 102% от номинала, деноминираните в евро глобални
облигации с падеж 2013 г. – при цена 117% от номинала, а деноминираните в
щатски долари глобални облигации с падеж 2015 г. съответно при цена 115% от
номинала. Повишението на 1 март 2006 г. от международната рейтингова аген-
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ция Moody’s на рейтинга за дългосрочните български държавни облигации в чуж-
дестранна и местна валута и на тавана за банковите депозити в чуждестран-
на валута на Ваа3, а на рейтинга за банковите депозити в местна валута на
Ваа1, беше фактор за поддържане високи цени на българските облигации.

Корпоративните и общинските облигации се пласират извън фондовата
борса с последваща регистрация за борсова търговия. Оборотът на търговия-
та с корпоративни и общински облигации на фондовата борса бе 160.6 млн. лв.,
с 19.6% повече в сравнение със същия период на 2005 година.

Оборотът на пазара на първично публично предлагане на БФБ – София,
беше формиран от търговията с права върху акции и възлезе на 3.7 млн. лв., а
оборотът на вторичния пазар на акции на фондовата борса достигна 1200.5
млн. лв. (плюс 0.5 млн. лв. плащания през Централния депозитар по сделки с акции
извън борсата). Сделките с права върху акции на вторичния пазар бяха за 36.1
млн. лв., с над 16 пъти повече спрямо същия период на 2005 година.

Индексите на цените на акциите се покачиха в края на полугодието близо
до техническите предели от 160 пункта и 900 пункта съответно за BG40 и
SOFIX. На 29 юни BG40 отбеляза нов рекорд от 158.17 пункта. Към юни пазарна-
та капитализация на дружествата, търгувани на БФБ – София, възлезе на
9914.4 млн. лв. (22.2% от БВП).
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9 Чл. 28 (3) от Закона за БНБ определя изчерпателно активите, които се включват в брутните международни
валутни резерви. Това са: притежаваното монетарно злато; СПТ; банкноти и монети в свободно конверти-
руема чуждестранна валута; средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ по сметки
в чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции или международни
финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две междуна-
родно признати агенции за кредитен рейтинг; ценни книжа, емитирани от чужди държави, централни банки,
други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения
са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;
салдо по вземания и задължения по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени
със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови институции или
други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи
оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на БНБ, за-
дължени по които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута. В
съответствие със закона тези активи се оценяват по пазарна стойност.

10 В съответствие с чл. 28 (1) от Закона за БНБ „общата сума на паричните задължения на Българската на-
родна банка не може да превишава левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, като
левовият еквивалент се изчислява по фиксирания валутен курс.
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Брутни международни валутни резервиII.
Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в

съответствие с изискванията и ограниченията на ЗБНБ и с възможностите,
които предлагат международните финансови пазари. Брутни международни ва-
лутни резерви на БНБ са активите в баланса на управление „Емисионно“ и те
осигуряват пълно покритие на паричните задължения при фиксирания валутен
курс9. Превишението на брутните международни валутни резерви над парични-
те задължения формира позицията „Депозит на управление „Банково“ или нетна-
та стойност от баланса на управление „Емисионно“10.

1. Размер и структура на брутните
международни валутни резерви
Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към 30

юни 2006 г. достигна 7.875 млрд. евро, което спрямо края на 2005 г. представля-
ва нарастване с 503 млн. евро, или с 6.8%. Тази промяна се дължи на три основ-
ни фактора: нетни входящи парични потоци (434 млн. евро), доход от инвести-
ции на брутните международни валутни резерви във финансови активи (20.85
млн. евро) и нетен положителен доход от валутната преоценка на активи и па-
сиви (48.18 млн. евро).

По-значими парични потоци през първата половина на 2006 г.

А) Покупко-продажба на евро 773 млн. евро
Нетни покупки от БНБ на евро от ТБ, в т.ч.: 785 млн. евро
   покупки на евро от ТБ 5708 млн. евро
   продажби на евро на ТБ 4923 млн. евро
Нетни продажби от БНБ на евро на каса 12 млн. евро

Б) Движения по сметки на търговски банки и
държавни институции (посочени са по-значимите външни потоци) -339 млн. евро

В посока увеличение на валутните резерви:
Постъпления във връзка с обслужване сметки на правителството
и на други клиенти на БНБ   113 млн. евро

17 млн. щ.д.
10 млн. СПТ

Нетни постъпления по сметки за ЗМР на търговски банки 603 млн. евро

В посока намаление на валутните резерви:
Плащания във валута по обслужване задълженията на
правителството и на други клиенти на БНБ  929 млн. евро

141 млн. щ.д.
1.1 млрд. японски йени
10  млн. СПТ
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Брутни международни валутни резерви и депозит на управление „Банково“
(млн. евро)

Източник: БНБ.

Плащанията по обслужване задълженията на правителството през първо-
то полугодие на 2006 г. включват предсрочно погасяване на дълг към Световна-
та банка общо в размер на 147 млн. евро и 57 млн. щ.д. и към МВФ общо в размер
на 151 млн. евро.

През отчетния период валутната структура на международните резерви
на БНБ се променя в посока нарастване дела на активите в евро и злато за
сметка на намаляване дела на активите в останалите валути и най-вече в щат-
ски долари. Растежът на активите в евро е резултат основно на нетните
покупки на резервна валута от търговски банки през периода в размер на 785
млн. евро. В резултат на регулациите по поддържаните от търговските банки
допълнителни задължителни минимални резерви по сметки при БНБ постъпиха
нетно още 603 млн. евро. Увеличението на пазарната стойност на активите в
злато се дължи изцяло на покачване цената на златото на международните па-
зари. Намалението на доларовите активи е следствие, от една страна, на реа-
лизираните плащания от Министерството на финансите по външния дълг и, от
друга, на незначителните постъпления през периода в щатски долари.

В структурата на пасивите паричните задължения, деноминирани в бъл-
гарски левове и евро, средно за отчетния период надхвърлят 99%.

Валутна структура на международните резерви
(%)

Активи от баланса на управление „Емисионно“
 Валута

2005 I–VI.2006

Евро 88.4 90.0
Щатски долари 3.5 0.8
Злато 6.6 8.6
СПТ 0.6 0.6
Швейцарски франкове 0.9 0.0

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.
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В структурата на активите по финансови инструменти през първото
полугодие на текущата година настъпиха промени, свързани с приетите
ограничения, произтичащи от динамиката на международните финансови
пазари. Нарасна делът на активите, поддържани в налични средства и депозити
при чуждестранни банки, за сметка на намаление дела на инвестициите в ценни
книжа. Промяната при активите в злато, които се съхраняват в трезора на
БНБ, се дължи изцяло на покачване цената на златото на международните
пазари. Средно през периода над две трети от активите са били инвестирани
в ценни книжа.

Структура по финансови инструменти на международните резерви
(%)

 Инструменти 2005 I–VI.2006

Налични средства* 11.7 18.4
Депозити** 10.2 11.1
Ценни книжа** 75.5 67.1
Злато в трезора 2.6 3.4

  * Финансови инструменти с падеж до 3 дни, в т.ч. са включени всички овърнайт депозити.
**  Включени са инструментите във валута и злато.

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

По-значителна промяна се наблюдава в структурата на активите по оста-
тъчен срок до падежа. Във връзка с въведените от началото на второто триме-
сечие ограничения по отношение на лихвения риск (дюрацията) делът на активи-
те в най-късия матуритетен сектор със срочност до 1 година нарасна до бли-
зо 74%. Като резултат от това увеличение намалява делът на активите, разп-
ределени във всички останали матуритетни сектори.

Структура по остатъчен срок до падежа на международните резерви
(%)

 Падежни сектори 2005 I–VI.2006

до 1 година 59.1 73.5
1–3 години 15.8 11.6
3–5 години 12.8 4.5
5–10 години 11.7 10.0
10–30 години 0.6 0.5

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

2. Риск и доходност на брутните
международни валутни резерви

Доходността на европейските бенчмаркови ДЦК се повишаваше устойчиво
през първото полугодие като реакция на данните за относително голяма икономи-
ческа активност и висока инфлация, както и поради засилени очаквания за промя-
на в паричната политика на ЕЦБ. Доходността на 2-годишната бенчмаркова обли-
гация достигна 3.57% (+71 б.т. за периода), а на 10-годишната се повиши до 4.07%
(+76 б.т. за периода). През второто тримесечие доходността на 2-годишната
бенчмаркова облигация се повиши по-слабо, докато в сектора 10–30 г. повишение-
то на доходността беше по-силно. В голяма степен повишението на дългосрочни-
те лихвени проценти бе повлияно от увеличаването на дългосрочните инфлацион-
ни очаквания заради високите цени на петрола и подобряващата се краткосроч-
на перспектива пред икономическия растеж в еврозоната11.

Пазарна
среда

11 Повече информация за развитието на международната конюнктура е представена в т. I.1. Международна
конюнктура.



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. О
т

ч
е

т
 •

 я
н

у
а
р

и
 –

 ю
н

и
 2

0
0

6

28

Наблюдаваната през първото полугодие обща тенденция към повишаване
на доходността на пазарите на инструменти с фиксиран доход доведе до отри-
цателни стойности на капиталовата доходност (капиталова загуба). В някои
матуритетни сектори капиталовата загуба не беше компенсирана от постиг-
натия купонен доход и доведе до отрицателна обща доходност за периода, осо-
бено при дългосрочните книжа над 7 години.

Източник: БНБ.

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

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

Източник: БНБ.
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За първото и второто тримесечие индексите, показващи реализираната
обща доходност от ДЦК, емитирани от страни в еврозоната, регистрираха не-
гативен резултат в секторите над 3 години. В зависимост от матуритета то-
зи резултат се колебаеше в границите от -2.53% до -0.37% за периода. Докол-
кото ДЦК с по-висока дюрация са по-чувствителни към лихвените равнища на
кривата на доходност, това доведе до най-голям негативен резултат в секто-
ра 7–10 години.

В резултат на тези тенденции, формирали се на международните финан-
сови пазари от началото на 2006 г., и в съответствие с ниския толеранс към
риск в края на първото тримесечие беше взето решение за ограничаване на лих-
вения риск, който БНБ поема, като максималната дюрация на активите в евро
беше установена на 0.5 г. Намалението на експозицията към дългосрочни и сред-
носрочни ДЦК наложи и по-висок лимит за максимална експозиция в депозити в
първокласни търговски банки, който беше увеличен от 30 на 40% от пазарната
стойност на активите. Така бе предоставена възможност за пласиране на по-
голямата част от валутните резерви под формата на краткосрочни депозити,
които на практика носят минимален лихвен риск.

Индекси на реализирана обща доходност от ДЦК,
издадени от държави в еврозоната

(% за периода на годишна база)

Матуритет 2006 2005 2004
(години) II I IV III II I IV III

1–3 0.44 0.04 -0.12 0.01 1.49 0.69 0.92 1.06
3–5 0.01 -0.89 -0.55 -0.16 2.69 0.85 1.72 2.01
5–7 -1.70 -0.37 -0.59 0.05 3.63 1.00 2.59 2.73
7–10 -0.93 -2.53 -0.35 0.47 4.61 1.22 3.52 3.35

Източник: Merryll Lynch.
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Важен компонент на международните валутни резерви е златото. Възходя-
щата тенденция в цената продължи от началото на годината и бе в отговор на
нарасналия риск за глобалната ценова стабилност, постепенната ескалация на
политическото напрежение около ядрената програма на Иран и натрупването
на значителни спекулативни интереси от страна на хеджингови фондове. В сре-

Цена на тройунция злато в щатски долари

Източник: БНБ.
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дата на май цената на златото достигна 26-годишен връх от 722.55 щ.д. за
тройунция, след което в началото на третата седмица на същия месец беше
реализирана масова разпродажба, породена от намаляване на склонността към
поемане на риск от страна на пазарните участници. Ликвидирането на дълги по-
зиции в златни фючърси понижи цената на благородния метал до ниво 565 щ.д. в
средата на юни. След този период имаше ново, по-умерено повишение, като це-
ната се колебаеше в диапазона 600–660 щ.д. за тройунция.

Цена на щатския долар в евро

Източник: БНБ.

Цена на тройунция злато в евро
(%)

Източник: БНБ.
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Лихвеният риск за международните резерви през отчетния период, изме-
рен чрез тяхната средна модифицирана дюрация, е равен на 1.07. Той е по-нисък
от същия показател за 2005 г. (1.69), което е резултат главно на въведеното от
началото на второто тримесечие на 2006 г. ограничение за лихвения риск.

Приетото в началото на 2005 г. законово изискване сумата от абсолютни-
те стойности на откритите валутни позиции12 в различните от евро, СПТ и мо-
нетарно злато валути да не надвишава 2% от пазарната стойност на задълже-
нията в тези валути ограничава валутния риск за международните резерви. И
през този отчетен период бяха поддържани минимални открити позиции във ва-
лути, различни от евро, като в случаите на превишение на лимита от 2% своев-
ременно са предприемани действия за валутна регулация – съответно покупки
или продажби на валута срещу евро. Основният валутен риск за БНБ принципно
се поражда от откритата валутна позиция в злато.

Кредитният риск се управлява, като се определя минимално ниво на креди-
тен рейтинг и максимална експозиция спрямо съответните разрешени класове
активи. Средно за периода близо 60% от средствата са били инвестирани в ак-
тиви с най-високия кредитен рейтинг ААА. През отчетния период банковата
експозиция средно за периода е нараснала до 28.9% от общата сума на активи-
те (за сравнение през 2005 г. е била в размер на 23.5%).

Операционният риск беше управляван посредством стриктното съблюда-
ване и контрол по отношение на съответните бизнес процедури за управление
на международните резерви.

Нетният доход от управлението на международните валутни резерви
през отчетния период е в размер на 53.11 млн. евро, или доходност от 0.81% за
първите шест месеца на текущата година. Нетният доход се формира от след-
ните компоненти: доход от 20.85 млн. евро, получен в резултат от инвестиции
на международните валутни резерви във финансови активи; нетен положителен
доход от валутна преоценка на активи и пасиви в размер на 48.18 млн. евро, кой-
то се дължи основно на откритата позиция в злато и е следствие от повишение
цената на златото в евро за периода; разход за платени лихви по пасива на ба-
ланса на управление „Емисионно“ в размер на 15.91 млн. евро.

Основни
видове

риск

Доходност и
ефективност

12 Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и задълженията във всяка валута,
различна от евро.

Доходност* от валутните резерви, януари – юни 2006 г.
(млн. евро)

Доход от Нетен ефект от Разход (лихви) Нетен
Тримесечия инвестиции валутна преоценка на по пасивите доход

активи и пасиви
(1) (2) (3) (1)+(2)+(3)

I -14.08 61.70 -6.52 41.10
II 34.93 -13.52 -9.39 12.01

Общо 20.85 48.18 -15.91 53.11
Доходност, дял от активите,% 0.24 0.78 -0.22 0.81

* Посочената в таблицата доходност е за 6 месеца.

Промяната в нетната стойност, съответстваща на позицията „Депозит
на управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, е повлияна от два
основни фактора. От една страна, нетният доход от международните резерви
допринася за нейното увеличение с 53.11 млн. евро, или доходност на нетната
стойност за периода от 5.62%. От друга страна, вноската в държавния бюд-
жет за финансовата 2005 г. в размер на около 77.21 млн. евро води до нейното
намаление.



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. О
т

ч
е

т
 •

 я
н

у
а
р

и
 –

 ю
н

и
 2

0
0

6

32

Портфейл

Доходност Риск (колебливост)
Информационен
коефициент***Абсолютна

(%)
Относителна

(б.т.)*
Абсолютен

(%)
Относителен

(б.т.)**

* Положителната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доход-
ността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като пропус-
ната полза при управлението на портфейла. Относителната доходност е закръглена до 1 б.т. Когато тя е в интер-
вала (-0.5, 0), я бележим с „-0“, а в интервала (0, 0.5) с „+0“.

** Относителният риск спрямо бенчмарка e показател за степента на отклонение на рисковите характеристики от
тези на бенчмарка в резултат от активното управление на портфейлите.

*** Показателят информационен коефициент е съотношението на очакваната относителна доходност на портфейла към
относителния му риск. Прието е, че стойности над 0.5 свидетелстват за ефективно управление на портфейла.

Доходност и риск на портфейлите

Инвестиционен 1, ЕUR 0.21 1 0.39 4 0.34
Инвестиционен 2, EUR 0.20 -2 0.41 3 -0.90
Ликвиден, EUR 1.26 -0 0.13 1 -0.11
Ликвиден, USD 2.34 -3 0.17 2 -1.18
Злато, XAU 0.04 4 0.25 31 0.13
Външен мениджър А, EUR 0.41 -5 0.56 18 -0.27
Външен мениджър В, EUR 0.02 -2 0.86 12 -0.17

За целите на оперативното управление международните валутни резерви
са обособени в портфейли по валути, всеки с конкретна инвестиционна цел и
бенчмарк. С цел диверсификация на стиловете на управление и ограничаване на
операционния риск беше запазено статуквото основна част от активите в ев-
ро да бъде обособена в два инвестиционни портфейла, управлявани от различни
екипи. И през този период продължи практиката част от международните ре-
зерви (8.12% към края на отчетния период) да се предоставя за управление на
външни мениджъри. Освен постигането на допълнителна диверсификация полз-
ването на външни мениджъри допринася за обмяна на знания и опит в областта
на инвестициите на международните пазари.
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Национална платежна системаIII.
Съгласно ЗБНБ централната банка съдейства за създаването и функциони-

рането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. БНБ
е задължена да следи функционирането и ефективността на отделните систе-
ми за сетълмент на плащания и на ценни книжа. Основна цел е недопускане или
преодоляване на негативните последици, които могат да настъпят в платеж-
ния процес.

С приетия през 2005 г. Закон за паричните преводи, електронните платеж-
ни инструменти и платежните системи у нас за първи път се въведе изискване-
то за лицензиране на дейностите по опериране на платежни системи. В изпъл-
нение на това изискване на 26 януари 2006 г. БНБ предостави лицензии за извър-
шване на дейност на територията на България като системни оператори на
платежните системи на „Банксервиз“ АД, София, и на „Банкова организация за
разплащания с използване на карти (БОРИКА)“ АД, София.

 Лицензията на „Банксервиз“ се отнася до извършване на дейност на тери-
торията на страната като системен оператор на платежна система за обс-
лужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен мо-
мент, т.нар. БИСЕРА, която: приема и обработва с вальора на системния ден на
Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) нареждания на стой-
ност под 100 000 лева, изпратени от банките към системата; по предварител-
но определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резул-
тати от преизчисляване на многостранна основа на взаимните задължения на
участниците в системата; изпраща до всеки от участниците в системата ин-
формация за резултатите от сетълмента на изпълнените чрез нея преводи.

Лицензията на „БОРИКА“ се отнася до извършване на дейност на терито-
рията на България като системен оператор на платежна система за обслужва-
не на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, коя-
то: събира и систематизира информация за междубанкови плащания на терито-
рията на страната по операции с банкови карти, издадени от местни банки; об-
работва получената информация и по предварително определен график подава
в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляваните на
многостранна основа взаимни задължения между участниците в системата;
посредничи при извършването на сетълмент в RINGS на плащанията на терито-
рията на страната с банкови карти, издадени от местни банки по силата на до-
говор между издателя и международна картова организация, като събира и об-
работва информацията за всички междубанкови плащания с такива карти и по-
дава заявка за сетълмент в RINGS; изпраща на банките информация за резулта-
тите от сетълмента на изпълнените чрез нея плащания.

Освен лицензираните системни оператори на платежни системи съгласно
действащата нормативна уредба участници в националната платежна система
са още БНБ и всички търговски банки; системата за обслужване на плащания по
сделки с безналични ценни книжа, управлявана от Централен депозитар АД; Сис-
темата за обслужване на плащания по сделки с ДЦК, управлявана от БНБ;
Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, управлявана от БНБ.
През отчетния период броят на търговските банки, участващи в RINGS, се на-
мали на тридесет и две след придобиването на ТБ „Банка Пиреос АД“ – клон Со-
фия, от ТБ „Пиреос Евробанк“ АД.

В условия на постоянно нарастване на броя и стойността на безналични-
те плащания, обработени от платежните системи, невъзможността на някоя
голяма банка да изпълни задълженията си е потенциален източник на финансова
нестабилност за цялата система. Затова централната банка полага усилия за



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н
ка

. О
т

ч
е

т
 •

 я
н

у
а
р

и
 –

 ю
н

и
 2

0
0

6

34

Източник: БНБ.

Разпределение на плащанията в страната
по отделни платежни системи, януари – юни 2006 г.

Сума на плащанията по системиБрой на плащанията по системи

През Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS), оперирана
от БНБ, през първите шест месеца на 2006 г. са обработени 0.62% от общия
брой на плащанията, които представляват 72% от стойността на извършени-
те плащания. Тенденцията към нарастване дела на RINGS в стойността на
обработените плащания се запазва, в резултат на което рискът в платежния
процес намалява. В същото време се увеличават и операциите, обработвани от
другите два системни оператора. Броят на плащанията, обработени от
БИСЕРА, нараства с 16.2% през първото полугодие на 2006 г. в сравнение със съ-
щия период на предходната година, а съответното увеличение на стойността
на плащанията е с 18.6%. Спрямо първото полугодие на 2005 г. броят на обрабо-
тените от БОРИКА плащания нараства с 28.82%, а стойността им съответно
с 22.83%. Тези данни, съчетани с показателите на RINGS, са добър индикатор за
тенденцията към разширяване на безналичните плащания в страната.

1. Системата за брутен сетълмент
в реално време RINGS

 През първото полугодие на 2006 г. през RINGS са извършени 433 534 плаща-
ния на стойност 100 918 млн. лв. Спрямо първата половина на 2005 г. средно-
дневните показатели нарастват при броя на плащанията с 23.6%, а при стой-
ността на плащанията – с 30%. Данните показват запазване темпа на увелича-
ване стойността на обработваните плащания и намаляване темпа на прираст
на броя обработени плащания, в резултат на което се увеличава средната
стойност на едно плащане. Нарастването на обемите, търгувани на междубан-
ковия пазар, се съчетава с по-малки суми на индивидуалните клиентски плаща-
ния, т.е. системата все повече се използва от граждани и фирми за преводи в
реално време дори и на по-малки суми, което ускорява търговския оборот на
ползвателите на системата.

За периода 45.2% от стойността на плащанията са били обработени до
12:00 часа, а 73.9% до 14:30 часа. В сравнение със същия период на предходната
година е отчетено намаление с 1 до 3% на тези показатели – тенденция за об-
работка на плащанията в по-късните часове на системния ден. Това се дължи
основно на увеличените суми на бюджетните плащания, които се централизи-

изграждане и оптимизиране на инфраструктурата за обработка на големите
плащания с цел намаляване на рисковете в платежната система.
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рат в края на системния ден на RINGS. От гледна точка на системната натова-
реност до 14:30 се обработват 92.4% от броя на плащанията през системата.

Нова версия на системния софтуер на RINGS бе инсталирана на 25 януари
2006 г., която съдържа подобрения във функционалността според спецификации,
заявени както от БНБ, така и от търговските банки и системните оператори.
Продуктът бе допълнително модифициран, така че да отчете измененията, по-
родени от въвеждането на 5 юни 2006 г. на IBAN номер на банкова сметка.

Системата работи ефективно, показател за което е липсата на отхвърле-
ни в края на системния ден плащания поради недостиг на средства по сметка-
та на участник. Не са прилагани и крайни мерки за осигуряване на ликвидност по
отношение на участниците. Резервният обезпечителен фонд, създаден като
взаимен осигурителен механизъм между търговските банки за гарантиране се-
тълмента на заявките на системните оператори, не е задействан поради доб-
рото управление на ликвидността от страна на банките и високото ниво на
ликвидност в платежната система.

За полугодието коефициентът на наличност13 на RINGS е 99.92%. Неговата
стойност отбелязва лек прираст спрямо първото полугодие на 2005 г. и е съпос-
тавима с тази на системата за обработка на големи плащания в еврозоната
TARGET. Възникналите проблеми са разрешени според предварително разрабо-
тените правила за действие при извънредни ситуации.

2. Въвеждане на международен номер
на банкова сметка (IBAN)

Проектът по въвеждането на международния номер на банкова сметка
(IBAN) стартира в началото на 2005 г. след приемането на Наредба № 13 за при-
лагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове и
приключи успешно на 5 юни т.г., когато банковата система започна да работи с
новите IBAN номера на сметките. Необходимостта от въвеждането на този
стандарт бе продиктувана както от предстоящото членство на България в ЕС
и свързаната с това необходимост от приспособяване на националната пла-
тежна инфраструктура към европейската, така и от реалните ползи за банки-
те и за крайните потребители. Всички държави – членки на ЕС, използват този
стандарт, а от 6 юни т.г. Европейският платежен съвет включи и България в
регистъра на страните, въвели IBAN номера на банковите сметки. Използване-
то на общоприети стандарти в платежния процес е основна предпоставка за
постигане на общ пазар на финансовите услуги в резултат от продължаващото
развитие на единната европейска платежна система. Въвеждането на IBAN в
България и употребата на SWIFT стандарт при обработката и на малките пла-
щания е важен етап в синхронизирането на националната банкова система с та-
зи на еврозоната. Мащабните промени в платежната инфраструктура бяха
осъществени без проблеми в работата на националната платежна система и
без прекъсвания в платежния процес. В проекта участваха търговските банки,
системните оператори, АТБ, Агенция „Митници“, Агенцията за социално подпо-
магане, Националната агенция за приходите и Националният осигурителен ин-
ститут. Дейностите по иницииране, общо планиране, координиране и осигуря-
ване на нормативната база на проекта бяха извършени от БНБ.

Въвеждането на IBAN наложи промяната на около 10 милиона банкови смет-
ки в страната и засегна международните и вътрешните плащания. Създадени
бяха възможности за по-висока степен на автоматизиране на платежния процес
и значително намаляване на риска от забавяне и отхвърляне на плащанията по-
ради неточност. Степента на доверие и сигурност при извършване на преводи
значително се повиши поради по-добрите механизми за валидизация и идентифи-

13 Коефициент на наличност = брой часове, през които системата реално е работила / брой часове, през кои-
то тя е трябвало да работи според графика.
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кация, позволяващи предлагането на по-евтини, бързи и сигурни плащания за кли-
ентите.

Проектът IBAN бе осъществен успоредно с други промени в платежната
сфера с цел реализиране на редица положителни ефекти в посока модернизира-
не на платежната система. Въведено бе използването на SWIFT формат на съ-
общенията в БИСЕРА, което намалява разходите на участниците по поддържа-
не на различни интерфейси към отделните системи. Постигна се улесняване на
плащанията в бюджетната сфера и подобряване обслужването на крайния пот-
ребител на банкови услуги чрез подобряване ефективността, качеството и
бързината на преводите и намаляване на риска при осъществяването им.

Обхватът на проекта включи адаптиране на правилата за работа на учас-
тниците съгласно новата нормативна уредба и промени във вътрешните им
системи, използване на нова структура на информацията, свързана с бюджет-
ните плащания, обучение и подготовка на служители, координация на промените
сред участниците в проекта, мащабна медийна кампания по информиране и за-
познаване на потребителите на банкови услуги с промените. От 5 юни влязоха
в сила и указанията към Наредба № 3 за съставяне на платежни документи и
операционни правила за работа, достъп и обмен на данни чрез БИСЕРА. Указа-
нието за извършване на местни преводи чрез кредитен превод и директен
дебит влезе в сила от 8 март 2006 г. Актуализирано бе указание на БНБ и МФ
Обслужване на сметки и плащания на бюджетни предприятия. То е предназначе-
но за МФ, БНБ, търговските банки, оператора на СЕБРА, бюджетните пред-
приятия, както и организациите, обслужващи бюджетни предприятия за плаща-
нията им чрез СЕБРА (обслужващи организации). Правилата и процедурите за
работа на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS и тези за
съставяне и обмен на платежни съобщения също бяха адаптирани към промени-
те в нормативната база, регламентираща платежните системи, плащанията и
платежните инструменти.

3. Надзор върху платежните системи

Основна задача на надзора върху платежните системи е ограничаването
на системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на пла-
тежните системи в Република България. Това се осъществява посредством
наблюдаване изпълнението на стандартите и препоръките, формулирани от
Банката за международни разплащания, Международната организация на коми-
сиите по ценни книжа, ЕЦБ и ЕСЦБ.

В периода януари – юни 2006 г. бяха извършени надзорни проверки на след-
ните поднадзорни лица по смисъла на Закона за паричните преводи, електронни-
те платежни инструменти и платежните системи: система за обслужване на
плащания по сделки с безналични ценни книжа, оперирана от „Централен депози-
тар“ АД, „Банка Пиреос България“ АД, „Транскарт“ АД.

В резултат от проверката на дружеството „Централен депозитар“ АД
беше установено, че системата за обслужване на плащания по сделки с безна-
лични ценни книжа (Централен депозитар) като цяло съответства на Основни-
те принципи на системно важните платежни системи на Комитета по платеж-
ни и сетълмент системи и на Препоръките към системите за сетълмент на цен-
ни книжа на Комитета по платежни системи и Международната асоциация на
комисиите по ценни книжа (IOSCO). С цел по-нататъшно подобряване на ефек-
тивността, надеждността, сигурността и стабилността на системата над-
зорът върху платежните системи е предоставил на „Централен депозитар“ АД
конкретни препоръки за по-нататъшно развитие на правната рамка и на систе-
мата.
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Проверката на „Банка Пиреос България“ АД беше във връзка с осигуряване-
то на кредитен ресурс по картите, издавани от дружеството „Транскарт“ АД.
БНБ отправи препоръка с цел съобразяване с новите нормативни изисквания на
Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платеж-
ните системи. При проверката на „Транскарт“ АД (във връзка с издаването на
кредитни карти „Транскарт“) БНБ отправи препоръки относно по-нататъшна-
та процедура по издаване на кредитни карти „Транскарт“ с оглед съответст-
вието на тази дейност с новите изисквания на Закона за паричните преводи,
електронните платежни инструменти и платежните системи.14
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14 След предприети действия на поднадзорните лица в изпълнение на препоръките на БНБ действието на
всички кредитни карти с финансиране от „Банка Пиреос България“ АД е преустановено, считано от 1 ок-
томври 2006 г.
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Резерви на търговските банки в БНБIV.
Средният размер на задължителните резерви, които банките следва да

поддържат в БНБ, нарасна с 39.6% за първото полугодие на 2006 г. спрямо
2005 г. Увеличението се дължи на растеж на левовите депозити с 22.3% и на де-
позитите в чуждестранна валута с 19.6%. Допълнителните ЗМР, налагани на
банките при неспазване на ограниченията за нарастване на кредитите по На-
редба № 21, се увеличаваха прогресивно и през май и юни достигнаха 997 млн. лв.,
като средният им размер за полугодието бе 2.5 пъти по-голям в сравнение с
2005 г. Средният размер на свръхрезервите на банковата система нарасна с
23.3% спрямо предходната година.

Средната сума на поддържаните от банковата система резервни активи
в левове нарасна спрямо предходната година с 11.7% и двукратно надвишаваше
необходимите средства за осигуряване на разплащанията. По-голям бе прирас-
тът на поддържаните резервни активи в чуждестранна валута – със 107%, ка-
то през различните месеци те обезпечаваха между 48.3% и 65.9% от задължи-
телните минимални резерви върху валутните депозити. Продажбата на валута
на БНБ и овърнайт сделките на междубанковия пазар бяха основен източник на
краткосрочна ликвидност за банките. Обемът на сключените сделки отбеляза
увеличение с 10.8%, но цената на търгувания ресурс остана относително неп-
роменена – равна или много близка до нивата на пазара в еврозоната, установи-
ли се под въздействието на политиката на ЕЦБ.

През полугодието 4 банки допуснаха минимално неизпълнение на задължение-
то си да поддържат минимални резерви и 1 банка ползва в отделен ден повече от
50% от резервните си активи. Съгласно изискванията на Наредба № 21 на БНБ
за допуснатите нарушения бяха наложени санкции в размер общо на 12 179 лв.

Регулирането на допълнителните ЗМР бе извършвано на два пъти през пър-
вата половина на 2006 г. Общо за полугодието в нарушение се оказаха 10 банки,
7 от които и при двете регулации. През първия поддържащ период бяха санкци-
онирани 8 банки, като общата сума на поддържаните от тях допълнителни ре-
зерви възлезе на 684 млн. лв. През втория период санкции бяха наложени на 9 бан-
ки за 997 млн. лв. Значително по-големият размер на допълнителните резерви
през втория период се дължи на въведената от май 2006 г. нова схема, предвиж-
даща нарастване на санкцията в зависимост от процента на превишение на
кредитите над допустимите.
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Наличнопарично обращениеV.
БНБ има законово право да пуска в обращение банкноти и монети в страна-

та15. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно сред-
ство и задължително се приемат за плащания в 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.

Парите в обращение достигнаха 5977 млн. лв. към 30 юни 2006 г.16  Нараст-
ването им от началото на годината е със 109.8 млн. лв., или с 1.9% спрямо края
на 2005 г. На годишна база парите в обращение са се увеличили със 773.4 млн. лв.,
или с 14.9%.
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в обращение
(извън касите

на БНБ)

15 Чл. 2 (5) от Закона за БНБ.
16 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение на УС на БНБ № 110 от

6 октомври 2005 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в ка-
сите на БНБ, бяха приспаднати от парите в обращение. За по-коректна съпоставка на данните левовата им
стойност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

В края на юни 2006 г. банкнотите в обращение са 256.2 млн. бр. на стой-
ност 5878.8 млн. лв. В сравнение със същия период на предходната година те са
се увеличили с 29.9 млн. бр., или с 13.2%, а стойността им съответно със 759.7
млн. лв., или с 14.8%. От началото на 2006 г. банкнотите в обращение са нарас-
нали с 2.3 млн. бр., или с 0.9%, а стойността им съответно със 104.8 млн. лв., или
с 1.8%.

Делът на банкнотите от общата стойност на банкнотите и монетите из-
вън касите на БНБ към 30 юни 2006 г. е 98.4%. Средната банкнота в обращение
към 30 юни 2006 г. е 22.95 лв. От началото на 2006 г. тя е нараснала с 0.21 лв., или
с 0.9%. Наблюдаваното през последните години нарастване на средната стой-
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Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(дял от общата стойност, %)

Източник: БНБ.

към 30 юни 2005 г. към 30 юни 2006 г.

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

Източник: БНБ.

ност на банкнотите в обращение е следствие както на засилващата се иконо-
мическа активност, така и на общата тенденция към нарастване дела на по-
големите купюри в общия брой на банкнотите в обращение. По-специално при за-
реждането на мрежата от терминални АТМ устройства на търговските банки
се използват главно купюри от 10, 20 и 50 лева.

към 30 юни 2005 г. към 30 юни 2006 г.

Разменните монети в обращение в края на юни 2006 г. са 692.2 млн. бр. на
стойност 95.1 млн. лв. Спрямо същия период на 2005 г. те са се увеличили с 99.7
млн. бр., или с 16.8%, а стойността им – с 13.2 млн. лв., или с 16.2%. От начало-
то на 2006 г. разменните монети извън касите на БНБ са нараснали с 41.1 млн.
бр., или с 6.3%, като за същия период стойността им се увеличава с 4.8 млн. лв.,
или с 5.3%. Стойността на разменните монети към 30 юни 2006 г. е 1.59% от об-
щата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ. Възпомена-
телните монети са с дял от 0.05% от стойностния размер на парите в обраще-
ние. През първото полугодие на 2006 г. стойността на средната монета в об-
ращение остава на нивото от края на 2004 г. и е 0.14 лв.
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Приетите през 2005 г. изменения и допълнения на чл. 27 от ЗБНБ опреде-

лят конкретния нормативен механизъм на взаимодействие между централната
банка и другите финансови институции във връзка с изтегляне от обращение
на всички получени от тях банкноти и монети, за които 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 ис-
тинност и се извърши експертна оценка на изпратените от финансовите ин-
ституции и съдебната система български или чуждестранни банкноти и моне-
ти, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени.

Общият брой неистински български банкноти, регистрирани в НЦА през
първото шестмесечие на 2006 г., е 2540 бр. – от тях 162 бр. са задържани, пре-
ди да бъдат ползвани в паричното обращение, а броят на тези, които са изпол-
звани в паричното обращение, е 2378 бр. От регистрираните и задържани неис-
тински банкноти с най-голям дял е купюрата от 10 лева (78.2%). Неистинските
банкноти от купюри 20 и 50 лева имат съответно дялове 12.1% и 6.4% от общия
брой регистрирани и задържани неистински банкноти. Регистрираните неис-
тински банкноти от купюри 2, 5 и 100 лева са на брой 86 и са с общ дял от 3.4%.
През първата половина на 2006 г. са задържани 1221 бр. неистински български
разменни монети, като 1205 бр. от тях са от 50 стотинки, а останалите
16 бр. – от 1 лев.

В изпълнение на функциите по извършването на експертна оценка на чуж-
дестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през
първото шестмесечие на 2006 г. в НЦА бяха регистрирани и задържани неис-
тински чуждестранни банкноти, както следва: 3477 бр. евро, 887 бр. щатски до-
лари и 63 бр. банкноти от други чуждестранни валути.

БНБ осъществява касова дейност, като извършва следните операции:
снабдява търговските банки със и ги освобождава от банкноти и монети, офор-
мени в ценни пратки; съхранява непуснати в обращение годни и негодни банкно-
ти и монети; сортира, изброява и унищожава банкноти; изброява монети; осъ-
ществява контрол за истинността и физическите качества на постъпващите
в БНБ банкноти и монети; обслужва клиенти на дребно в левове и в резервна ва-
лута, обслужва в левове и в чуждестранна валута първостепенните разпореди-
тели с бюджетни средства в Регионалната касова служба – София, както и про-
дава на каса възпоменателни монети.

През първата половина на 2006 г. по договори с производители бяха доста-
вени 41.7 млн. бр. новопроизведени банкноти и 43.6 млн. бр. новопроизведени раз-
менни монети със съвкупна номинална стойност 3048.3 млн. лв. За отчетния пе-
риод са унищожени 36.6 млн. бр. банкноти, негодни за паричното обращение, със
съвкупна номинална стойност 388.8 млн. лв. В изпълнение на монетната си прог-
рама за 2006 г. през първото полугодие БНБ пусна в обращение 3 нови възпоме-
нателни монети17.

За периода януари – юни 2006 г. БНБ е обработила 183.3 млн. бр. банкноти и
55.7 млн. бр. разменни монети на обща стойност 2671.9 млн. лв. Броят на обра-
ботените през отчетния период банкноти е по-голям с 15.7 млн. бр. (9.4%) в
сравнение със същия период на миналата година, а на разменните монети – с 8.3
млн. бр. (17.5%). В структурата по номинална стойност на обработените от
БНБ банкноти и разменни монети с най-висок дял при банкнотите са купюрите
от 10 лв. и 20 лв., а при разменните монети – 1 лев, 10 и 20 стотинки. При обра-
ботката на банкноти през първото полугодие БНБ отдели като негодни за па-
ричното обращение общо 44 млн. бр. банкноти от нови емисии, които са с 3.1
млн. бр., или със 7.5% повече от същия период на 2005 година.

Неистински
банкноти и

разменни
монети

Емисионно-
касова

дейност
на БНБ

17 Информация за пуснатите в обращение възпоменателни монети се публикува на интернет страницата на
БНБ.
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Общата стойност на пуснатите и изтеглени от търговските банки банк-
ноти и разменни монети за периода януари – юни 2006 г. е в размер на 5383.4 млн.
лв. Търговските банки са внесли в БНБ 185 млн. бр. български банкноти и 14.9
млн. бр. разменни монети на обща стойност 2665.6 млн. лв., което е с 402.4 млн.
лв., или със 17.8% повече в сравнение със същия период на 2005 г. За същия пери-
од търговските банки са изтеглили от БНБ 183.6 млн. бр. български банкноти и
64 млн. бр. разменни монети на обща стойност 2717.8 млн. лв. Спрямо същия пе-
риод на 2005 г. стойността на изтеглените от търговските банки банкноти и
разменни монети е нараснала с 326.8 млн. лв., или с 13.67%.

Чрез регионалните си касови служби БНБ е закупила налична резервна валу-
та на обща стойност 0.84 млн. евро, в т.ч. 0.68 млн. евро от граждани и 0.16 млн.
евро от бюджетни организации, продадена е резервна валута в размер на 13.89
млн. евро, в т.ч. 5.71 млн. на граждани, 4.45 млн. евро на търговски банки и 3.73
млн. евро на бюджетни организации. Спрямо същия период на предходната годи-
на купената от БНБ валута е намаляла с 0.71 млн. евро. Продадената от БНБ на-
лична резервна валута е с 5.6 млн. евро (67.98%) повече в сравнение със същия
период на миналата година.

БНБ продължи процеса на хармонизиране организацията на емисионно-касо-
вата дейност с тази в страните от Европейския съюз, като за целта през пър-
вото полугодие на 2006 г. извърши изменения и допълнения в нормативната
уредба, съответстващи на общите и вътрешните цели на институцията.

От 31 март 2006 г. влезе в сила Наредба № 18 за контрол върху качество-
то на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, в която се опре-
делят условията и редът за: възпроизвеждане на български банкноти и монети;
замяна на повредени български банкноти и монети; задържане, проверка и екс-
пертна оценка на банкноти и монети, които пораждат съмнение, че са неистин-
ски или преправени; използване на машини за сортиране на банкноти или монети
за последваща употреба и машини за самообслужване с банкноти и монети. С
тази наредба се създаде обща рамка за действие на финансовите къщи, обмен-
ните бюра и други организации, които имат отношение към разкриваемостта
на неистинските банкноти и монети, както и за обработката на банкноти за
повторното им пускане в обращение. Въведоха се изисквания към търговските
банки и други организации – доставчици на услуги за обработка на пари, да из-
вършват операции и плащания с банкноти и монети на клиенти, при условие че
тези банкноти и монети са надлежно проверени за автентичност и годност въз
основа на критериите, определени от БНБ.

За практическото приложение на тези изисквания БНБ издаде Стандарт
за годност на български банкноти и Стандарт за годност на български размен-
ни монети. Тези стандарти определят критериите за годност на българските
банкноти и разменни монети, представляващи законно платежно средство, оси-
гуряват информация за физико-механичните характеристики на годните бъл-
гарски банкноти и разменни монети и трябва да бъдат прилагани на практика
от банките и доставчиците на услуги.

От 1 май 2006 г. влязоха в сила Общи условия на БНБ за обслужване на
клиенти с банкноти и монети по обявена стойност и Тарифа за таксите, които
Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и мо-
нети.
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VI. Поддържане стабилността
на банковата система

1. Състояние на банковата система

Активите на банковата система се увеличиха с 3 101 305 хил. лв. (9.4%) за
първите шест месеца на текущата година спрямо края на 2005 г., достигайки
35 987 086 хил. лв. Десетте най-големи банки отчетоха растеж на активите с
2276 млн. лв. (9.4%), а кредитните институции от втора група – с 1658 млн. лв.
(24.1%). Намаляването на броя на клоновете на чуждестранни банки определя
спад на активите в тяхната група с 833 млн. лв., или с 46.5%.

Мерките на БНБ доведоха до забавяне темпа на растеж на брутните кре-
дити до 7.8% (1428 млн. лв.) спрямо края на 2005 г.18 Десетте най-големи банки
отчитат увеличение на кредитните си портфейли с 1554 млн. лв. (11.3%), ин-
ституциите от втора група – с 455 млн. лв. (12.7%), а при клоновете на чуж-
дестранните банки поради консолидирането на клона на „Банка Пиреос“ има на-
маление от 580 млн. лв. Тези данни не отчитат прехвърлените кредити от
местните банки към банките майки и/или лизинговите им дружества. Ако се из-
ключи обемът на продадените за шестте месеца кредити на стойност 1701
млн. лв., преизчисленият темп на нарастване на брутните кредити за периода
януари – юни 2006 г. е 16.5% и е по-нисък в сравнение с този за същия период на
предходната година, който съответно е бил 20.1% при увеличение с 2773 млн. лв.
За първите шест месеца на 2006 г. банките са прехвърлили на резиденти и нере-
зиденти близо седем пъти повече кредити, отколкото през периода юни 2005 г. –
декември 2005 г. (251 млн. лв.).

По всички видове заеми без изключения се наблюдава увеличение в номинал-
но изражение. Запази се тенденцията към увеличаване дела на жилищно-ипотеч-
ните кредити за сметка на свиването дела на търговските заеми. В края на юни
двата сегмента заемат 36% от всички кредити спрямо 34% към края на 2005 г.
Обявената на 1 юни т.г. плавна отмяна на административното ограничение в
Наредба № 21 за темповете на нарастване на кредита бе последвана от по-ви-
сок растеж на кредитите в рамките на последния месец от шестмесечието, ко-
гато бе отчетен 4% (764 млн. лв.) прираст. Спрямо края на предходната година
нетните кредити (общият портфейл, намален с размера на заделените прови-
зии) се увеличават с 1393 млн. лв. (7.9%) и техният дял в актива незначително
намалява до 53.2% (53.9% към декември 2005 г.). Редуциране на кредитния порт-
фейл е налице при седем банки, а при половината от банките темпът на нараст-
ване на нетните кредити е по-висок от средния за системата.

Депозитната база на банковата система продължи устойчиво да нараст-
ва през първите шест месеца на настоящата година и запазва ролята си на ос-
новен източник на ресурси. Докато депозитите от нефинансови клиенти отбе-
лязват растеж от 14.8% (3017 млн. лв.), който надхвърля този на активите, то
ресурсът от финансови институции бележи спад от 13% (656 млн. лв.). През
разглеждания период общата депозитна база нараства с 2361 млн. лв., като
темпът от 9.3% е съизмерим с този на активите. Собственият капитал отбе-
лязва растеж от 10.1% (351 млн. лв.), който изпреварва този на активите и кре-
дитите. Главни източници за този прираст са реализираната печалба за първи-
те шест месеца в размер на 342 млн. лв. и увеличението на размера на акционер-
ния капитал със 128 млн. лв.
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18 Незначителните разлики в темпа на нарастване на кредитите, посочени в този раздел, и представените в
първи раздел се дължат на методологически различия при определянето обхвата на кредитния портфейл за
надзорни и за статистически цели.
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В характеристиките на рисковия профил на системата през първите шест
месеца на 2006 г. не са настъпили съществени промени. Десетте най-големи ин-
ституции следваха политиката на утвърждаване на пазарните си позиции при
сравнително добро ниво на контрол върху основните видове риск, а групата на
малките и средните банки продължи да се сблъсква с рискове, породени от зат-
руднения или невъзможност на повечето от тях да осигурят стабилен растеж,
за да запазят пазарните си дялове. Водещите клонове на чуждестранни банки
задържаха пазарните си позиции по отношение на корпоративния сегмент, като
контролът върху риска при тях е съобразен с високите стандарти на банкови-
те групи. На ниво система рискът за активите остана на приемливо равнище.
За периода извършваните прехвърляния на кредити (най-вече с цел спазване на
ограниченията пред кредитния растеж), както и инвестициите в дъщерни дру-
жества не водят до снижаване на стандартите и все още не пораждат опасе-
ния за замъгляване на риска. Финансирането на дейността продължи да бъде до-
минирано от постоянни източници (главно депозити от нефинансови институ-
ции), като обемът и стабилността на източниците е индикатор за доверието
от страна на потребителите на банкови услуги.

Кредитният риск продължи да определя профила на банките и системата.
Независимо от спада в темповете на кредитиране в рамките на шестмесечие-
то и на годишна база (и при отчитане на трансфера на кредитен риск към дру-
ги, небанкови структури) не настъпи значима промяна в профила на класифика-
ционната структура на кредитите. При 7.36% дял на класифицираните креди-
ти в системата (7.72% към декември 2005 г.) продължава да е налице по-висока
проблематичност на потребителските кредити при част от банките. Общият
размер на класифицираната част на потребителските кредити в края на юни
достига 406 млн. лв. (333 млн. лв. към края на 2005 г.), като в процентно израже-
ние това представлява 9.10% от общия размер на всички потребителски креди-
ти (8.01% към 31 декември 2005 г.). Сходни процеси се регистрират и при ипо-
течните кредити – класифицираната им част нараства до 199 млн. лв., или
7.69%, при 151 млн. лв., или 7.43% към декември 2005 г. Една от причините за те-
зи тенденции в кредитите за граждани (ипотечни и потребителски) е, че плате-
жоспособната част от тях е практически обхваната от банките с разнообраз-
ни кредитни продукти. Налице са белези за нарастване задлъжнялостта на до-
макинствата, което заедно с все още недостатъчно високата икономическа
култура (най-вече сред ползвателите на потребителски кредити) е предпос-
тавка за по-голямата проблематичност на този вид заеми. Известен принос за
класификацията имат и регулаторните изисквания, които допускат прекласи-
фикация в по-нискорискова група само ако в продължение на не по-малко от шест
месеца експозицията непрекъснато отговаря на условията за съответната по-
нискорискова класификационна група.

Независимо от сравнително стабилните нива на показателите за качест-
во на активите при пълни надзорни инспекции се установява неспазване изиск-
ванията на Наредба № 9 за класифициране на рисковите експозиции. Част от
проверяваните банки не спазват изискванията на наредбата по отношение кла-
сификацията на рисковите експозиции на база критериите срок на забава и фи-
нансово състояние, което води до „подобряване“ качеството на активите на
съответната институция. В повечето случаи инспекцията изисква прекласифи-
кация на съответните експозиции, което води до влошаване на показателите на
банката, когато тя бъде извършена. При тези банки е от голямо значение нали-
чието на достатъчен по размер оперативен доход от основна дейност за необ-
ходимите провизии, както и поддържането на стабилна капиталова позиция.

Въпреки доброто общо равнище на доходност на ниво система и през това
полугодие не бяха преодолени характерните за отделните банки значими разли-
чия по отношение на икономическата ефективност от дейността. Запази се
традицията основният принос за добрите финансови резултати на системата
да се пада на банките от първа група, и най-вече на няколко от тях. Ето защо
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всяка по-голяма динамика в резултата, породена от извънредни фактори (напри-
мер допълнителни нелихвени разходи поради промяна и/или оптимизиране на биз-
нес стратегията при някоя от големите банки), рефлектира и върху резулта-
тите на системата. Сред останалите финансови институции са налице добри
примери за постоянна доходност с акцент върху приходите от основна дейност.
Доходността на банковата система през периода януари – юни 2006 г. е силно
повлияна от няколко фактора: по-слабия кредитен растеж и оттук по-ниските
темпове на нарастване на лихвените приходи; започналото от края на 2005 г. уве-
личаване на лихвените проценти на ЕЦБ и свързаното с това нарастване цената
на ресурса; постепенното стесняване на маржа между лихвите по привлечените
и предоставените от банките средства, дължащо се на силната конкуренция на
банковия пазар; както и натрупаните от началото на годината значителни загу-
би от ценни книжа в оборотен портфейл (47 млн. лв.). Въпреки сходната структу-
ра на фондовете за финансиране при двете групи банки цената на ресурса на
малките и средните банки остава значително по-висока, влияейки негативно вър-
ху доходността им. Данните по групи банки показват, че при еднакъв темп на на-
растване на нетния доход от лихви с 21% втора група отчита по-висок с 43%
растеж на нелихвените приходи спрямо 26% нарастване при първа група, съот-
ветно по-умерено нарастване на нелихвените разходи – с 12%, в сравнение с гру-
пата на големите банки, за които увеличението е с 30%. Това осигурява на група-
та на малките и средните банки по-висок прираст на печалбата (61%) спрямо то-
зи на 10-те банки от първа група (21%), като към края на юни 2006 г. техният дял
в печалбата на системата достига 17% (13% в края на юни 2005 г.). Динамиката
на показателите за доходност обаче показва влошаване стойностите на ключо-
ви съотношения за втора група банки, като при преобладаващата част от тях
възвръщаемостта на активите и капитала е по-слаба в сравнение с юни 2005 г.
Показателят за възвръщаемост на средните активи (ROA) достигна стойност
от 2.01%, а възвръщаемостта на капитала (ROE) е 21.10%.

Като водещ индикатор за текущото финансово състояние и капацитет на
институциите да абсорбират риск динамиката на собствените средства отра-
зи няколко тенденции: от интегриране на акумулирания финансов резултат за
2005 г. (изцяло или частично) в капитала през увеличение на внесения капитал до
стремеж за използване на инструменти на капитала от втори ред. Цялостното
подобряване на капиталовата позиция обаче не скрива по-високата чувствител-
ност към риск при част от банките и отразява затруднения при осигуряването
на органичен растеж на капитала, адекватен на прираста на активите и риска.
По-чувствителна остава капиталовата позиция в групата на малките и сред-
ните банки, като при голяма част от тях натискът е породен от множество
фактори – проблеми с качеството на активите, невъзможност да се генерират
стабилни приходи, изчерпан капиталов излишък и др.

 В резултат от увеличението на първичния капитал посредством неразп-
ределената печалба за 2005 г. и съчетаването му с продажба на портфейли от
редовни кредити при част от банките собствените средства на системата
нарастват с по-високи темпове (22%) от тези на рисково претеглените акти-
ви (17%). Това спомогна за постигането на по-високи стойности на капиталови-
те показатели в сравнение с края на 2005 г. – отношението на капиталова адек-
ватност достигна 16% спрямо 15.33% за базисния период, съответно на капи-
тала от първи ред – 13.33% спрямо 12.53%. За периода януари – юни 2006 г. соб-
ствените средства на системата нараснаха с 649 млн. лв., като увеличението
е почти изцяло за сметка на капитала от първи ред – 588 млн. лв. Общият рис-
ков компонент нарасна с 3121 млн. лв., като традиционно най-значителен е при-
носът на позициите, измервани за кредитен риск (2672 млн. лв.), докато еквива-
лентът на рисково приравнените активи за пазарен риск нарасна едва със 116
млн. лв. (16%). Размерът на капитала, ангажиран за покриване на пазарния риск,
продължи да бъде минимален – 3.75% (при 3.78% в края на 2005 г.). Не бе промене-
на съществено и структурата на риска – 79% от еквивалента на рисково при-
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равнените активи за пазарен риск се формират по линия на дълговите инстру-
менти – главно ДЦК на българското правителство и на емитенти от Приложе-
ние 1 и 2 на Наредба № 8. Известно нарастване е регистрирано при валутния
компонент на пазарния риск – от 9.5% от еквивалента на рисково приравнените
активи до 13.5% в края на юни 2006 г. По отношение на лихвения си компонент
пазарният риск също не претърпя съществена промяна – и тук е налице адек-
ватно капиталово покритие. GAP позицията, отразяваща общия лихвен дисба-
ланс на активите и пасивите, продължи да бъде отрицателна (-1.38% при -1.16%
в края на декември 2005 г.).

На ниво групи процесите имаха своята специфика. Докато при големите
банки собствените средства през шестмесечието нарастват по-бързо от рис-
ковия компонент, при банките от втора група е налице противоположна тенден-
ция. Например приносът на малките и средните  банки в увеличението на собс-
твените средства на системата е 15%, докато в увеличението на рисковия
компонент той достига до 1/4. Освен това при преобладаващата част от мал-
ките и средните банки адекватността на капитала от първи ред е значително
над изискуемите стойности, което се дължи на факта, че само малка част от
тези институции ползват финансови инструменти извън внесения капитал и
резервите за управление на капиталовата си позиция. Така докато при групата
на големите банки капиталът от втори ред достига до 1/4 от капитала от
първи ред на групата, при втора група той представлява едва 12% от този ка-
питал.

В унисон с базовите съотношения ливъриджът на капитала от първи ред
също отбеляза по-високи стойности спрямо края на 2005 г. – 9.22% при 8.40%
към декември 2005 г. Делът на нетните класифицирани активи като процент от
собствените средства намалява чувствително – с 5 процентни пункта до
24.46% – вследствие изпреварващия темп на растеж на собствените средства.

Традиционно към полугодието нивото на капитала, надвишаващ регулатор-
ните минимуми по Наредба № 8, е по-високо от отчетеното към края на година-
та. Капиталовият излишък на системата достигна 909 млн. лв., като увеличе-
нието с 261 млн. лв. спрямо декември 2005 г. се дължи главно на коментирания
ефект от включването на част от неразпределената печалба в капитала от пър-
ви ред. Размерът на капиталовия буфер за 10-те най-големи банки е 676 млн. лв.,
а в групата на малките и средните банки е 212 млн. лв.

Ликвидната позиция продължава да бъде източник на нисък риск за банки-
те. По правило, характерно и за разглеждания период, тя е адекватна на струк-
турата на баланса, матуритета на пасивите и концентрациите в тях. Проме-
ните в ценовите равнища на пасива и на някои инструменти, в които банките
влагаха активите си, не доведоха до промяна в структурата на ликвидността.
Практически липсват банки, които да са изложени на значим риск, като даже и
най-малките финансови институции имат достатъчен ресурс за посрещане на
обичайните си нужди. Показателите, които характеризират ликвидността на
банковата система, продължават да имат относително високи стойности. На-
личието на значителен по обем допълнителен ресурс, блокиран при БНБ по линия
на мерките за ограничаване на кредитния растеж, също е фактор, благоприят-
стващ добрата ликвидна позиция на системата. Увереността за това е подкре-
пена и от констатациите на надзорните инспекции относно изградените сис-
теми за управление и контрол на ликвидността. Стабилното нарастване на де-
позитите от нефинансови клиенти през последните 6 месеца е породено, от ед-
на страна, от предлаганите разнообразни депозитни продукти, а от друга, от
превръщането на депозитите в по-привлекателни след поредното повишаване
на лихвите от страна на ЕЦБ.

Динамиката на ключовите показатели за ликвидността на системата и
отделните банки не отчита съществени изменения по отношение структура-
та и търгуемостта на активите, съответно структурата и концентрациите
на източниците за финансиране. Търгуемите активи като процент от активи-
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те на системата продължават плавно да нарастват, като в края на юни 2006 г.
достигат 29.46% спрямо 28.65% за базисния период. Регистрираният изпревар-
ващ растеж на търгуемите активи по отношение на активите в системата
(13% спрямо 9% за брутните активи) влияе положително и върху изменението в
стойностите на показателя, измерващ степента на покритие на привлечените
средства. Те достигат 34.31% в сравнение с 33.12% шест месеца по-рано.
Стойностите на тези показатели гарантират, че търгуемите активи при от-
делните банки са достатъчни, за да покрият потенциални изходящи парични по-
тоци.

Достигнатото ниво от 71.27% на съотношението кредити/депозити, ма-
кар и с един процентен пункт по-ниско отколкото през декември 2005 г., все още
е достатъчно високо и обосновава изискването за засилено надзорно внимание
върху качеството на кредитите. Освен това нивото на този показател предпо-
лага необходимост от поддържането на достатъчни по обем ликвидни активи
като ресурс при евентуален ликвиден натиск върху системата или отделни ней-
ни сегменти.

От гледна точка на матуритетната структура на системата преоблада-
ващата част от банките не са променили характеристиките си през разглеж-
дания период. Ликвидните активи покриват изцяло изходящите потоци по прив-
лечените средства в най-късия времеви хоризонт – до 7 дни. В интервалите до
1 месец, до 3 месеца и до 6 месеца стойностите са под 100%. Едва 8 банки от об-
що 28 в системата не отчитат покритие на депозитите си с ликвидни активи
в най-късия времеви интервал.

2. Спазване на изискванията
за разумна банкова дейност

Основните надзорни изисквания, обект на наблюдение и през първата поло-
вина на 2006 г., бяха следните.

Капиталова адекватност: капиталовата позиция на отделните банки ос-
тана стабилна и адекватна на рисковия им профил. Не са констатирани случаи
на спад под минимално допустимите равнища, макар че при някои институции
отношенията за обща капиталова адекватност и/или за адекватност на капи-
тала от първи ред са близки до 12%, съответно 6%.

Големи експозиции: констатирани са отделни превишения на максимално
допустимите стойности за големи експозиции (25%), за което са предприети
своевременни коригиращи надзорни действия.

Вътрешни кредити: в хода на пълни надзорни инспекции са констатирани
случаи на съзнателно заобикаляне на нормативната уредба и формиране на екс-
позиции на скрита свързаност, в резултат на което възникват концентрации
около основните акционери на съответните банки. Във връзка с това от ръко-
водствата на конкретните институции е изискано да засилят контрола по от-
ношение целесъобразността на сключваните сделки и целевото усвояване на
кредитите, както и да не се допуска предоставянето при занижени критерии на
кредити за акционери и свързани с тях дружества. Освен това на съответните
банки е препоръчано да допълнят и осъвременят правилата и процедурите за
кредитната дейност, като по-конкретно се дефинират всички видове свърза-
ност между клиентите им.

Вложения в ДМА: не са констатирани случаи на отклонение от допустими-
те стойности, като вложенията в ДМА при отделните банки не ангажираха зна-
чителен дял от капитала им. При две институции нивата са близо до регула-
торния минимум от 50%.
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3. Дейност на банковия надзор
през първото полугодие на 2006 г.

През първата половина на 2006 г. дейността на управление „Банков надзор“
беше насочена към подготовката на регулаторната рамка, отчитаща новите
европейски директиви, с които се въвеждат изискванията на международното
споразумение за уеднаквяване измерването на капитала и капиталовите изиск-
вания „Базел II”. Процесът включваше разработването на нов Закон за кредитни-
те институции и нова Наредба за капиталовата адекватност.

Новият закон за кредитните институции19 влиза в сила от първи януари
2007 г. с приемането на Република България за член на ЕС. Този закон има за цел
постигане на пълно съответствие на българското законодателство с европей-
ските директиви, регламентиращи дейността на кредитните институции. В
него се въвежда понятието „кредитни институции“, което включва банките и
дружествата за електронни пари. Регламентира се принципът на единния
лиценз, който осигурява взаимно признаване правото на кредитни институции,
както и на техните дъщерни финансови структури да извършват дейност на
територията на Европейския съюз пряко или чрез свой клон, без да е необходи-
мо допълнително разрешение от надзорните органи на приемащата държава.
Третират се и взаимоотношенията между надзорните органи от различни дър-
жави по отношение регулирането на международни финансови групи. Законопро-
ектът доразвива правната уредба на сега действащия Закон за банките, като
отстранява някои установени в практиката негови несъвършенства и отчита
опита, натрупан от прилагането му от 1997 г. до сега. Същевременно новият
закон е разработен на база разпоредбите на действащия закон, следва заложе-
ната в него политика и осигурява приемственост и последователност при ре-
гулирането на банковата дейност.

Друг важен елемент от регулаторната рамка е проектът за нова Наредба
за капиталовата адекватност20. Този проект поставя нови изисквания към сис-
темите за управление на риска в банките. В областта на управлението на кре-
дитния риск се въвеждат нови, по-усъвършенствани подходи. Първият оценява
рисково претеглени експозиции в зависимост от наличието на присъдена оцен-
ка от агенции за външна кредитна оценка. Това ще позволи обективно и оправда-
но разграничаване на риска в рамките на един и същи клас експозиции. При вто-
рия подход банките, разполагащи с повече ресурси, ще могат да изчисляват
експозицията си към кредитен риск въз основа на модели, базирани на вътрешни
рейтинги. Съществени промени се въвеждат при надзорното признаване на
ограничаването на кредитния риск (чрез гаранции, залози, кредитни деривати
и др.) и на секюритизационните схеми. Въвеждат се и капиталови изисквания за
операционен риск. В областта на пазарния риск промените са по-малко и са
свързани най-вече с правилата и процедурите за позициите, включени в търгов-
ския портфейл. През май управление „Банков надзор“ изпрати първоначалния
проект за съгласуване в Асоциацията на търговските банки.

За прилагането на новата Наредба за капиталовата адекватност ще се
изготви проект за отчетни форми, съобразени със стандартните рамки за кон-
солидирано финансово отчитане FINREP и отчитане на платежоспособността
COREP, които са разработени от Комитета на европейските банкови надзор-
ници (CEBS). Тези стандарти целят унифициране и хармонизиране отчетност-
та на пазарните участници и по-добрата взаимовръзка между надзорните ор-
гани в ЕС. Във връзка с това се подготвя и стратегия за внедряване на инфор-
мационната платформа XBRL (Extensible Business Reporting Language) за обмен на
отчетна информация между търговските банки и централната банка. Въвежда-
нето на XBRL се насърчава от Европейската комисия.

19 Законът за кредитните институции беше приет от Народното събрание на 13 юли 2006 г. и обнародван в
ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г.

20 Наредбата е приета на първо четене с решение на УС на БНБ от 13 септември 2006 г.
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Във връзка с развитието на международното надзорно сътрудничество,
което се регламентира от новите европейски директиви и е свързано с регули-
рането на транснационалните финансови групи, експерти от управление „Бан-
ков надзор“ взеха участие в международни срещи на органите, отговорни за
надзора на консолидирана основа, в контекста на новото Базелско споразумение
за капитала. Такива срещи бяха организирани от банковите надзорни структури
на Гърция, Италия, Австрия и Унгария. В рамките на срещите беше представена
информация за процеса и нивото на подготовка за прилагане на новите капитало-
ви изисквания в съответните банкови групи, както и за различните формати и
степени на надзорно сътрудничество в зависимост от прилаганите подходи за
изчисляване на рисковете и капиталовите изисквания. Експерти от управление
„Банков надзор“ участваха и в работни срещи на различни европейски комите-
ти, които имат връзка с развитието на банковата система и надзора в ЕС.

През разглеждания период България се включи в Петото количествено
изследване за влиянието на „Базел II” върху дейността на банките – QIS 5. Цел-
та беше Базелският комитет за банков надзор въз основа на най-актуални дан-
ни да прецени дали са необходими допълнителни промени в капиталовата рамка
„Базел II”.

Освен по изготвянето на новия Закон за кредитните институции експер-
ти от управление „Банков надзор“ имаха водещо участие и в разработването на
новия Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. След
като двата проекта получиха висока оценка от експерти на Европейската коми-
сия за съответствие с европейските директиви, те бяха приети на първо и
второ четене в Народното събрание и публикувани в Държавен вестник. Предс-
тои разработването на произтичащите от законите изменения и допълнения на
подзаконови нормативни актове или изготвянето на нови.

Ключово направление в дейността на банковия надзор е контролът по спаз-
ването на нормативните изисквания за осъществяване на банкова дейност и
свързаното с това прилагане на надзорни мерки и санкции в случаите на нару-
шения. През първото шестмесечие бяха приложени 23 надзорни мерки по отно-
шение на 17 търговски банки, като на една от тях са наложени три надзорни
мерки, а на други три – по две мерки. Единадесет от надзорните мерки бяха при-
ложени след извършени надзорни инспекции в банките, а в останалите случаи ос-
нование са дали представени в БНБ отчети от банки или други констатации на
дистанционно упражнявания надзор. Поради неправилно включване на печалбата
в отчетите за капитала към 31 декември 2005 г. пет банки бяха задължени в кра-
тък срок да подготвят и представят в БНБ коригирани отчети. За първите
шест месеца на 2006 г. няма наложени тежки надзорни мерки, като ограничава-
не дейността на банка, назначаване на квестор и други подобни.

През шестмесечието постъпи едно искане за издаване лицензия на чуж-
дестранна банка да извършва дейност чрез клон в страната. Процедурата по
окомплектоването на всички необходими документи е в заключителна фаза, осъ-
ществени са контакти с органа за банков надзор по седалището на банката зая-
вител.

Издадени са 35 броя разрешения по Закона за банките, като 14 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. Ос-
таналите разрешения са за придобиване на квалифицирано участие в небанково
дружество, за разширяване обхвата на издадената лицензия или за промяна на-
именованието на банката поради съществена промяна в нейния мажоритарен
собственик. Издадени са и 6 разрешения, свързани с капиталови инструменти
от капитала от втори ред на банки по Наредба № 8 на БНБ за капиталовата
адекватност на банките. Сертификат за наличието на квалификация и профе-
сионален опит в банковото дело са получили 28 новоизбрани членове на управи-
телни органи на банки.
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През първото полугодие в изпълнение на годишната програма за надзор на
място бяха осъществени 11 пълни надзорни инспекции, в това число на три бан-
ки от първа група и осем банки от втора група. Всички банки останаха с непро-
менен комплексен рейтинг по системата за оценяване на банки CAMELS. Конста-
тирани бяха 114 формални нарушения на банковото законодателство и надзор-
ните регулации, от които 70 в три банки, изработени бяха 139 препоръки за по-
добряване на различни банкови дейности. Преобладаващата част от нарушения-
та бяха свързани с неспазване на надзорните изисквания за оценка и класифика-
ция на рисковите експозиции (72 бр.), неспазване на изискванията за оповестя-
ване на големите кредити съобразно законовите срокове и ред (9 бр.), докладва-
нето им в по-малки размери от действителните (5 бр.), както и недекларирана
свързаност между кредитополучатели, формирали големи експозиции (5 бр.).
Най-много препоръки бяха направени за подобряване процеса на администрира-
не на кредитите и по-конкретно на тези с тенденции към влошаване, за преци-
зиране и обогатяване на критериите в етапа на предварителното проучване на
кандидатите за кредити, най-вече по отношение на новосъздадени и рискови
дружества, за усъвършенстване на системите за следене и контрол на всички
видове свързаност с цел своевременното им разкриване и докладване и избягва-
не на кредитни концентрации.

В някои банки инспекциите установиха, че кредитният риск е завишен в ре-
зултат от неизпълнение на надзорните изисквания за оценката и класификация-
та на рисковите експозиции. Отклоненията от добрата банкова практика при
управлението на активите най-често бяха свързани с поддържането на неефек-
тивни системи за наблюдение и контрол върху кредитния риск, неотговарящи
на високия рисков профил и нарастването портфейлите на кредитните инсти-
туции. Нерядко в отделни банки звената, занимаващи се с оценка на рисковите
експозиции, не изпълняват задълженията си, подхождайки формално и недоста-
тъчно обосновано към вземането на решенията. Вследствие на това тези бан-
ки показват занижено ниво на заделените провизии по рискови експозиции, а ин-
формацията за надзорни цели, съдържаща се в отчетите им, не отразява
действителното равнище на поетите от тях рискове. Във връзка с допуснати-
те слабости на вниманието на ръководствата им бяха поставени за разглежда-
не редица мерки за привеждане на дейностите в съответствие с изискванията
за добра банкова практика.

По отношение на кредитните концентрации бе установено, че освен обя-
вената от банките свързаност съществуват съмнения и за недекларирани кон-
центрации (формирани от групи дружества), надвишаващи законоустановени-
те размери. Въпреки че няма доказателства за пряка финансова зависимост
между тях, наблюдава се поток от съществени парични преводи между едни и
същи дружества кредитополучатели в една банка, предоставяне на собствени
активи като обезпечения по кредити на други фирми и др. Особено безпокой-
ство буди наличието на риск от неидентифицирани концентрации между дру-
жества кредитополучатели, които са в постоянни търговски взаимоотношения
с мажоритарни акционери. От тези банки беше изискано да засилят контрола по
разкриване и докладване на всички видове свързаност и да предприемат мерки
за ограничаване на концентрациите. Освен това бяха поставени допълнителни
изисквания към капитала и поддържането му в по-голям размер, който да покри-
ва по-високия кредитен риск.

Характерно за дейността на някои банки е многократното изготвяне на
допълнителни споразумения (анекси) към кредитните договори. В повечето слу-
чаи в кредитните файлове не се съдържа обяснение за причините за удължава-
нето на сроковете и не се извършва своевременен преглед на финансовото със-
тояние на кредитополучателите и всички аспекти от дейността им преди про-
мяна на условията по договорите. Някои от тези предоговаряния имат харак-
тер на преструктуриране, но не са прекласифицирани в по-рискови класифика-
ционни групи, каквито са надзорните изисквания. В други банки се допуска дого-
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варянето на недостатъчно обосновани дълги гратисни периоди за плащане на
главници по кредити, което води до отсрочване на риска от неплащането им. И
в двата случая проявлението на кредитния риск се отлага за неопределено
време, което от своя страна крие възможности за неконтролируемото му на-
растване.

На места контролът по целевото усвояване на кредитите не е органи-
зиран по подходящ начин, като тази отговорност е поделена между няколко зве-
на, а наличната информация е недостатъчна. В някои случаи се допуска усвоява-
не на значителни суми на каса, което затруднява контрола и създава пред-
поставки за отклоняване на средства за цели, различни от предвидените в до-
говорите.

Част от надзорните доклади съдържат констатации, които изразяват ре-
зерви към представянето на някои банкови ръководители в процеса на управле-
ние в поверените им институции. Така например бяха установени случаи на се-
риозно незачитане на надзорните регулатори и неизпълнение на многократно
препоръчани мерки за привеждане на дейността в съответствие с изисквания-
та за добра банкова практика, сключени кредитни сделки при занижени крите-
рии на акционери и свързани с тях дружества в противоречие с общата кредит-
на политика и др. При други банки отрицателно влияние върху управлението на
рисковете им оказват недооценената важност на банковите информационни
системи като източник на информация за текущото им развитие, липсата на
механизми за задържане на кадри с висока компетентност и съществен принос
в работата на съответните институции, които при напускане не могат рав-
ностойно да бъдат заменени, и др.

Дистанционният банков надзор като основен елемент от надзорния цикъл
продължи да следи за изпълнението на определената надзорна стратегия за
всяка търговска банка и да анализира динамиката и тенденциите в развитието
на основните банкови рискове. И през първото полугодие на 2006 г. текущият
мониторинг бе насочен не само към спазването на надзорните регулатори, но и
към финансовото състояние на банките, тяхното бизнес поведение и адекват-
ност на действията им от гледна точка на предизвикателствата, пред които
е изправена банковата ни система. Въз основа на информацията, съдържаща се
в седмичните, месечните и тримесечните финансови отчети, и на базата на
допълнителни източници се присъждаха тримесечни рейтинги по 4 от компонен-
тите на системата CAMELS/CAEL – за капитала (С), качеството на активите
(А), доходността (Е) и ликвидността (L). Определяни бяха тенденциите в разви-
тието на рисковия профил на всяка банка. Особено внимание бе отделяно на ди-
намиката на кредитния риск, платежоспособността и показателите за иконо-
мическа и делова свързаност между клиенти на търговските банки.

Продължиха усилията за усъвършенстване на продуктите, свързани с ана-
лиза на състоянието на банковата система. Освен тримесечния „Доклад за със-
тоянието на банковата система“ бяха изготвяни справки и анализи по отделни
компоненти на банковия сектор както за целите на БНБ, така и за други потре-
бители на информация – местни и чуждестранни. На база натрупаните бази
данни продължи процесът на подобряване на Системата за ранно предупрежде-
ние, която посредством изследване на динамичните редове на няколко десетки
показатели за различни аспекти от дейността на всяка търговска банка и бан-
ковата система като цяло провежда моделиране на степента на чувствител-
ност към динамиката на основните видове банков риск – кредитен, пазарен, лик-
виден. В рамките на периода бяха оптимизирани прилаганите сценарии за
стрес-тестване, като основната промяна бе насочена към определяне степен-
та на чувствителност на банките и системата към развитие на кредитния
риск. Основа за прецизирането бе наличието на по-дълъг статистически ред за
кредитния растеж, както и на по-дълъг ред от данни за вътрешната миграция
на класификационните групи в кредитните портфейли.
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Специален
надзор

Друг аспект от дейността бе по отношение на търговските банки, изиск-
ващи допълнителни надзорни реакции. В определени случаи това бе свързано с
необходимост от аргументиране и прилагане на допълнителни коригиращи над-
зорни действия, в други усилията бяха насочени към оптимизиране на методо-
логията за набиране и анализ на предоставяната финансова информация. Бяха
изготвени становища във връзка с придобивания на дялове и съучастия, със сли-
вания и консолидации, с нови сфери на бизнес активност, както и отнасящи се
до различни инструменти за подкрепа на капитала и финансиране на банките.

И през първото полугодие на 2006 г. увеличаването на прозрачността чрез
текущо наблюдение на акционерната структура на търговските банки остана
важен приоритет. Надзорните усилия в тази насока обезпечиха по-ясна струк-
тура на участниците (преки и косвени) в капитала на търговските банки. Беше
извършен анализ и оценка на финансовото състояние и на възможностите им
при необходимост да подкрепят капитала на акционерите на 12 банки.

Системни действия бяха осъществени и по отношение мерките срещу
прането на пари и финансирането на тероризма. Предприетите надзорни
действия за определяне нивото на риск в 4 търговски банки и 7 финансови къщи
установиха, че рисковете са минимизирани и се запазва добрата репутация на
търговските банки и финансовите къщи поради факта, че не се използват за
прехвърляне на средства с нелегитимен произход. Поради ключовата роля, коя-
то банките играят в тези процеси, от страна на БНБ им се оказа съдействие
за установяване на режим за защита. Особено внимание беше отделено на нали-
чието в банките и финансовите къщи на адекватни процедури за установяване
на рисковете, свързани с прането на пари. По отношение на установените про-
пуски им бе препоръчано по-прецизно прилагане на процедурите за идентифика-
ция на клиентите и въвеждане на допълнителни изисквания към клиентите –
чуждестранни лица.

Активно се работи и в посока привеждане на ЗМИП в съответствие с меж-
дународните стандарти в тази област съгласно препоръките, отразени в оце-
нителския доклад на ЕК от октомври 2005 г. и февруари 2006 г.

В съответствие с подписаната спогодба за техническа помощ между БНБ
и USAID се извършваха редовни действия за усъвършенстване на надзорната
практика по предотвратяване използването на банковата система за пране на
пари и финансиране на тероризма.

Съгласно установената практика на сътрудничество между институции-
те, ангажирани с борбата срещу финансовите измами и прането на пари, бе
предоставена експертна помощ на правоохранителните органи.

Активна бе и работата на съвместната българо-американска група по фи-
нансовите измами, в която участват експерти и от банковия надзор.

Съвместно с Комисията за финансов надзор бяха осъществени две инспек-
ции в банки в качеството им на банки попечители. В изпълнение на приетата от
БНБ Наредба № 36 за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване
бяха проверени организацията и процедурите, които банките прилагат при попе-
чителската си дейност. Във връзка с установените несъответствия с норма-
тивните изисквания са направени съответни препоръки към ръководствата по
отношение на контролните функции на банката попечител и за спазване на зако-
новите ограничения при инвестиране активите на дружествата. На база извър-
шените инспекции и с цел по-ефективно прилагане на нормативните изисквания,
както и прецизиране на някои законови текстове по отношение изискванията
към банките попечители бяха предложени и съответни законодателни промени.

По отношение спазването разпоредбите на Валутния закон и нормативни-
те актове за неговото приложение усилията бяха съобразени с изискванията за
прозрачност на банковите и финансовите сделки и операции. Особено внимание
бе отделено на спазване изискването за деклариране пред БНБ на преките ин-
вестиции и финансовите кредити, както и на техния обхват.
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В проверените 4 банки и 7 финансови къщи е създадена необходимата орга-
низация за спазване на валутното законодателство и издадените от БНБ на-
редби и указания.

Обработени бяха документите на четири дружества, кандидатстващи за
разрешение да извършват сделки с валута по реда на Валутния закон и Наред-
ба № 26 за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута. На две от
тях бяха предоставени лицензии за сделки с чуждестранна валута, а другите
две получиха отказ поради неизпълнение на нормативните разпоредби.

През периода януари – юни 2006 г. четири финансови къщи са преустанови-
ли дейността си, поради което са заличени от регистъра на финансовите къщи,
воден при БНБ.

В регистъра на лицата, уведомили централната банка за извършваните от
тях сделки на основание чл. 1, ал. 6 от Закона за банките, са вписани 5 нови дру-
жества.
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Централен кредитен регистърVII.
Основната цел на системата на Централния кредитен регистър (ЦКР), из-

градена и поддържана от БНБ, е да предоставя информация на търговските
банки за кредитната задлъжнялост на клиентите им към цялата банкова систе-
ма.21 В системата на регистъра се подават данни за всички вземания на тър-
говските банки независимо от техния размер, с изключение на овърдрафти по
дебитни карти до 1000 лева (при условие че са от категория „редовни“), креди-
ти на правителството и кредити на БНБ. Не подлежат на отчет и междубанко-
вите кредити. Системата осигурява надеждно подаване и съхранение на данни-
те.22 Таксата за проверка на клиент в ЦКР е 0.50 лв.

Броят на регистрираните в ЦКР кредити в края на юни 2006 г. достигна
1 776 093 (при 1 427 755 в края на юни 2005 г.), а балансовата им експозиция
нарасна на 20 208 млн. лв. (от 16 356 млн. лв. към юни на 2005 г.). Броят на креди-
тополучателите е 1 226 984, разпределени, както следва: кредитополучатели –
физически лица, са 1 177 411 души, местни юридически лица – 48 368, и чуждест-
ранни лица – 1205.

Търговските банки са извършили 1 377 420 проверки за кредитна задлъжня-
лост – двойно повече в сравнение със същия период на 2005 г. (662 346). За перио-
да проверените клиенти – физически лица, са 1 178 535 души, а местни юриди-
чески лица – 198 885. Средномесечният брой на издадените удостоверения е 230
хиляди, или по около 10 хиляди за един работен ден. Нарасналият брой на издаде-
ните удостоверения от ЦКР е показателен за надеждността на информацията
и все по-голямото є значение при управлението на кредитните портфейли на
търговските банки.

21 Дейността на ЦКР се регламентира с Наредба № 22 на БНБ за централен кредитен регистър на банките.
22 Търговските банки обменят данни с ЦКР чрез онлайн връзка. Достъп до системата имат само специално

упълномощени служители посредством цифрови сертификати.
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VIII. Фискален агент и депозитар на държавата

Българската народна банка е официален депозитар на държавата и фиска-
лен агент на правителството. Въз основа на сключени договори с Министерст-
вото на финансите и при пазарни условия и цени на услугите БНБ събира и пре-
доставя на МФ периодична информация за сметките на бюджетните предприя-
тия в банки в страната и действа като агент по държавни дългове.

В съответствие със Споразумението между Министерския съвет на Бъл-
гария и БНБ за въвеждане на еврото в България в началото на 2006 г. беше склю-
чено Споразумение между МФ и БНБ за дефиниране на дългосрочните задачи на
централната банка като агент на правителството. С него БНБ се ангажира да
развива функциите си на фискален агент съгласно европейските стандарти и в
съответствие със Стратегията на МФ за управление на държавния дълг за пе-
риода 2006–2008 г.

За тази цел БНБ е изградила и непрекъснато усъвършенства и развива на-
бор от системи: електронна система за информационно обслужване на бюдже-
та и фискалния резерв (ИОБФР), автоматизирана система за регистриране и
обслужване на външния дълг (АС РОУД), система за провеждане на аукциони и
подписки за замяна на ДЦК (АДЦК), електронна система за регистриране и обс-
лужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), електронна система от сметки за се-
тълмент на безналични ДЦК (СДЦК), регистър на особените залози (РОЗ).

През първото полугодие на 2006 г. за дейностите, осъществени от БНБ ка-
то фискален агент на правителството и за обслужване на пазара на ДЦК, са
събрани общо такси и комисиони в размер на 674.3 хил. лв., от които 340.8 хил. лв.
съгласно сключените с Министерството на финансите договори.

В съответствие с чл. 43 от ЗБНБ и действащите съвместни указания на
министъра на финансите и управителя на БНБ чрез електронната система за
информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР) редовно
беше събирана, обработвана и предоставяна на МФ информация за салдата по
всички бюджетни, извънбюджетни, набирателни, депозитни и акредитивни
сметки в левове и валута на бюджетните предприятия, обслужвани от банките
депозитари (общо 24, вкл. централната банка). В съответствие с § 24 от Пре-
ходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006 г. и действащите указа-
ния на министъра на финансите и управителя на БНБ наличностите по тези
сметки в търговските банки бяха обезпечавани чрез блокиране в полза на МФ на
притежавани от тях ДЦК по вътрешния и външния дълг на Република България.
През отчетния период средният размер на наличностите в търговските банки
депозитари беше 1164.6 млн. лв., а в БНБ – 3688.2 млн. лв.

По искане на МФ във връзка с отпадане на БИН кодовете, считано от 5 юни
2006 г., беше въведена нова статистическа форма за отчитане на видовете
плащания по сметките на администраторите на публични вземания, която се
изготвя два пъти месечно. С нея общият брой на предоставените от БНБ на
МФ през първото полугодие регулярни форми за бюджета възлезе на 185. Успо-
редно с това през отчетния период беше събирана и предоставяна на МФ ежед-
невна оперативна и окончателна информация за фискалния резерв. В края на юни
2006 г. общият размер на наличностите по обслужваните от БНБ и от другите
банки депозитари парични сметки, които се включват в обхвата на фискалния
резерв, е 4649.8 млн. лв.23, при минимален размер на фискалния резерв, заложен в
ЗДБРБ за 2006 г., 2500 млн. лв.

Информа-
ционното

обслужване
на бюджета

и външния
дълг

23 Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ, валиден за 30 юни
2006 г.
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През юни 2006 г. беше въведена в действие нова, модернизирана версия на
ИОБФР. С нея се усъвършенства технологията за получаване на първични дан-
ни от търговските банки, като се ускорява тяхната обработка и изготвянето
на различни видове отчети съобразно потребностите на МФ за управление на
бюджетните наличности. Успоредно с това се минимизират системните и дру-
ги рискове.

В системата за регистриране и обслужване на външния дълг (АС РОУД) се
водеше информация за 30 договора за външни финансови задължения на прави-
телството на България, по които БНБ е агент по изчисленията и плащанията,
с общ размер 3229.9 млн. евро24. По тях бяха извършени 40 броя плащания,
възлизащи общо на 381.5 млн. евро, в т.ч. 243.3 млн. евро погашения и 138.3 млн.
евро лихви.

В съответствие с обявения от МФ календар през отчетния период чрез
системата за провеждане на аукциони за продажба и обратно изкупуване на
ДЦК (АДЦК) бяха проведени аукциони за продажба на 3-месечни, 3-годишни, 5-го-
дишни и 10-годишни емисии ДЦК със съвкупна номинална стойност 422.7 млн. лв.
Средният брой на постъпилите поръчки за участие в един аукцион беше 101, а
на одобрените поръчки – 54. През този период продължи тенденцията към зна-
чително увеличаване обема на отделните емисии с цел повишаване на тяхната
ликвидност и стимулиране развитието на вторичния пазар. Търсенето на ДЦК
превишаваше предлагането, като средният коефициент на покритие беше 1.92,
а средният брой на първичните дилъри, участници в аукционите – 20.

При поредния избор на първични дилъри на ДЦК (юни 2006 г.) разрешение за
инвестиционно посредничество с ДЦК получиха 22 търговски банки и 3 инвести-
ционни посредници по смисъла на чл. 54 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа.25

В електронната система за регистриране и обслужване на търговията с
ДЦК (ЕСРОТ) през първите шест месеца на годината бяха регистрирани плаща-
ния на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж в размер на 305.3 млн. лв.26, в
т.ч. 225.5 млн. лв. главници и 79.8 млн. лв. лихви, както и 1 млн. лв. обратно изку-
пени ДЦК пряко от физически лица. Общият размер на първично регистрира-
ните в системата ДЦК и регистрациите, свързани с плащанията по тях, възли-
за на 729 млн. лв.

На вторичния пазар на ДЦК бяха регистрирани 3405 броя сделки с обща но-
минална стойност 5983.6 млн. лв., в която най-голям е делът на сделките за бло-
киране и деблокиране на ДЦК (35.5%), следвани от сделките със и за сметка на кли-
енти (28.2%), окончателните покупко-продажби (18.7%) и репосделките (17.6%). Тър-
говията беше най-оживена в дните на придобиване на нови емисии ДЦК.

В системата за сетълмент на ДЦК (СДЦК) към юни 2006 г. се водят общо
2624 сметки, от които 90 сметки за ДЦК на емитента (МФ), 948 сметки, отчи-
тащи собствения портфейл ДЦК на участниците, 1036 сметки за ДЦК, собст-
веност на клиенти на първичните дилъри, и 472 сметки за ДЦК с наложена те-
жест. Общият размер на ДЦК по номинална стойност, съхранявани по тези
сметки, е 3023.6 млн. лв.

В създадения в БНБ в съответствие със Закона за особените залози Регис-
тър на особените залози (РОЗ) през първата половина на 2006 г. бяха извършени
вписвания на обстоятелства относно учредяване и заличаване на залози върху
ДЦК общо в размер на 8.8 млн. лв., което е увеличение спрямо съответния пе-
риод на предходната година с 8 млн. лв. Сделките с ДЦК, свързани с обезпечава-
нето на бюджетните средства в търговските банки, са за 2118 млн. лв., което

24 Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответните валути, валиден
за 30 юни 2006 г.

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

обменен курс, валиден за деня на плащането.

Обслужване
на търго-

вията с
държавни

ценни книжа
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е относително колкото през същия период на предходната година. Запазването
на относително високия размер на сделките за блокиране на ДЦК за обезпечава-
не на средствата на бюджетните предприятия в съответствие с § 24, ал. 2 на
Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ се дължи на запазването на
високите равнища на бюджетни средства в търговските банки и стремежа на
последните да управляват финансовите обезпечения с ДЦК в реално време в съ-
ответствие с изискванията на МФ.

В изпълнение на сключения с МФ договор БНБ продължи ежедневно да извър-
шва сравнение по търговски банки на данните за обезпечението с ДЦК с инфор-
мацията 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 възлизаше на:
799.1 млн. лв., 87.1 млн. евро и 31.7 млн. щ.д., а на ДЦК по външния дълг, в т.ч. еми-
сия еврооблигации на ЕИБ – на 24 млн. лв., 71.9 млн. евро и 83.6 млн. щ.д.

Съгласно постигнатите с МФ договорености през 2006 г. продължи дора-
ботката на АДЦК, като се създаде възможност чрез нея да се провеждат под-
писки за замяна на ДЦК от една емисия с ДЦК от други емисии. Предстои дора-
ботка на системата, свързана с осигуряване на възможност за участие на пър-
вичните дилъри в аукционите за замяна със състезателни поръчки за сметка на
техни клиенти и с въвеждане на лимит за количеството ДЦК, което може да бъ-
де придобито от един клиент независимо от това, чрез колко първични дилъри
участва в аукционите.

В съответствие със Стратегията на Министерството на финансите за
управление на държавния дълг, 2006–2008 г. и Стратегията за развитие на Бъл-
гарската народна банка, 2004–2009 г. през май 2006 г. успешно стартира модер-
низираната електронна система за регистриране и обслужване на търговията
с ДЦК (ЕСРОТ). С въвеждането в експлоатация на новата ЕСРОТ се постига: по-
висока степен на автоматизация посредством въвеждането на STP (Straight-
through Processing) обработка от „входа до изхода“ на системата; преминаване
от пакетна обработка на сделките към обработка „сделка по сделка“ в реално
време; удължаване на системния ден за сетълмент на сделки с държавни ценни
книжа; осъществяване от участниците в системата на мониторинг на собст-
вените им сделки и на сделките на техните клиенти в реално време; използване
на две равнопоставени средства за комуникация с участниците в пазара на
ДЦК – SWIFT (при прилагане на международния стандарт ISO 15022) и WEB
интерфейс (базиран на VPN среда) с използването на универсален електронен
подпис; автоматизация на процеса по равнение на данните за ДЦК, съдържащи
се в ЕСРОТ, с тези в системите за регистрация, водени от участниците в сис-
темата. В системата е разработен статистически модул, чрез който ще се
предоставя информация за нуждите на МФ и други институции, като в него е
обособен самостоятелен раздел за целите на предоставяне на информация за
ЕЦБ, свързана с пазара на ДЦК и с развитието на системата за регистрация и
сетълмент на ДЦК (BNBGSSS). С въвеждането на новата система рисковете,
свързани с нейното опериране, се свеждат до минимум и се постига по-пълно
съответствие с препоръките на CPSS/IOSCO (Комитета по платежни и сетъл-
мент системи/Международната организация на комисиите по ценните книжа) по
отношение на системите за сетълмент на ценни книжа и със стандартите на
ESCB/CESR (Европейската система на централните банки/Комитета на евро-
пейските регулатори на ценни книжа) за използването на системите за сетъл-
мент на ценни книжа в ЕС в кредитните операции на Евросистемата.

Във връзка с реализирането на новите функционални особености на систе-
мата ЕСРОТ УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5
на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с дър-
жавни ценни книжа и Наредба за изменение на Наредба № 15 на МФ и БНБ за кон-
трол върху сделките с безналични държавни ценни книжа (публикувани в ДВ,
бр. 38 от 2006 г.).
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След приключването на проекта за модернизация на ЕСРОТ през юни 2006 г.
стартира и проект за модернизация на Регистъра на особените залози (РОЗ), с
който се цели технологичното му обновяване и разширяване на неговите функ-
ции с оглед по-пълното му интегриране с другите информационни системи, под-
държани в БНБ, както и покриване изискванията на МФ.
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През първата половина на 2006 г. БНБ фокусира усилията си върху завърш-
ването на процеса на хармонизация на българското законодателство в банкова-
та и финансовата сфера с изискванията на правото на Европейския съюз и вър-
ху укрепване на административния капацитет за прилагането му, както и върху
подготовката на БНБ за участие в ЕСЦБ с оглед наближаващото членство на
България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.27

В края на 2005 г. след публикуването на Мониторинговия доклад на Евро-
пейската комисия УС на БНБ взе решение всички законопроекти в банковата
сфера да бъдат изготвени през първата половина на 2006 г. и внесени в Народ-
ното събрание за обсъждане и приемане в началото на второто полугодие. Уско-
ряването на графика имаше за цел основните законопроекти, регулиращи банко-
вия сектор, да бъдат приети преди есента на 2006 г., за да се осигури доста-
тъчно време на банковия сектор за подготовка по прилагането им от началото
на 2007 г.

През периода януари – юни 2006 г. беше приет Законът за потребителския
кредит и бяха изготвени проектите на Закон за кредитните институции, Закон
за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, Закон за договори-
те за финансово обезпечение, както и нова Наредба за капиталовата адек-
ватност на банките. Тези нормативни актове допринасят за постигане на пъл-
но съответствие на българското банково законодателство с изискванията на
правото на Европейския съюз. Посредством транспонирането на разпоредбите
на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО в Закона за кредитните институции и в
новата Наредба за капиталовата адекватност на банките България се нарежда
сред първите държави, които ще въведат изискванията на двете директиви в
националното си законодателство.

Законът за потребителския кредит, приет от Народното събрание през
юни 2006 г., напълно въвежда в българското законодателство изискванията на
Директива 87/102/ЕИО за потребителския кредит и на изменящите я Директи-
ва 90/88/ЕИО и Директива 98/7/ЕО. Законът осигурява ефективна защита на
потребителите при ползване на потребителски кредит, като за целта в него са
предвидени редица задължения за кредитодателите, свързани със сключването
и съдържанието на договора за потребителски кредит, както и други средства
за гарантиране правата на потребителите и за тяхната защита – право на
предсрочно погасяване на задълженията, възможност за потребителя да упраж-
нява правата си по съдебен, административен ред или чрез извънсъдебните
способи за решаване на спорове, и др.

Управителят на БНБ участва като наблюдател в проведените през март
и юни заседания на Генералния съвет на ЕЦБ. Служители на БНБ участваха в за-
седанията на 12-те комитета на ЕСЦБ и в някои от работните групи към тях,
което даде възможност за придобиването на знания и опит от особена важност
за бъдещото членство на БНБ в ЕСЦБ и Евросистемата.

Освен в комитети и работни групи към ЕСЦБ представители на БНБ взеха
участие и в заседанията на други органи към Съвета на Европейския съюз и Ев-
ропейската комисия. Управителят на БНБ участва в неформалната среща на
Съвета на министрите от ЕС по финансовите и икономическите въпроси, про-
ведена през април във Виена, а представители на БНБ участваха в заседанията
на Икономическия и финансов комитет и неговите подструктури, Регионалната

IX. Европейска интеграция
и международни отношения

27 БНБ участва активно в хармонизиране на законодателството и в работни групи в следните области: Сво-
бодно предоставяне на услуги, Свободно движение на капитали, Икономически и паричен съюз, Статистика,
Защита на потребителите и тяхното здраве, Финансов контрол, Лисабонска стратегия.

Европейска
интеграция
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група на банковите надзорници от Централна и Източна Европа, Комитета за
финансови услуги, Европейския банков комитет (ЕВС), Комитета на европейски-
те банкови надзорници (CEBS) и Групата за контакти към него (GdC).

БНБ продължи да изгражда необходимия административен капацитет, кой-
то да осигури успешно участие на представителите на БНБ в комитетите и
работните групи на ЕСЦБ и други органи на ЕС. За участниците на БНБ в
работните групи към комитетите на ЕСЦБ и ЕС, както и за екипа от служите-
ли, които активно работят при подготовката на документи, свързани с тези
участия, бе проведено обучение, насочено към задълбочаване на техните позна-
ния относно правната и институционалната рамка и функционирането на ЕСЦБ
и ЕЦБ; механизма на координация между ЕЦБ и националните централни банки;
функциите, ролята и мандата на комитетите на ЕСЦБ и правилата за работа
с документи на ЕЦБ.

Президентът на ЕЦБ г-н Жан-Клод Трише посети България по покана на
заместник-министър председателя и министър на външните работи и на упра-
вителя на БНБ през февруари 2006 г. Г-н Трише изнесе лекция на тема „Поглед
към разширяването на ЕС и еврозоната: вижданията на ЕЦБ“, организирана от
Българския дипломатически институт, пред представители на правителство-
то, Народното събрание и бизнес средите. Президентът на ЕЦБ и управителят
на БНБ обсъдиха бъдещото сътрудничество между ЕЦБ и БНБ при подготов-
ката на централната банка за участие в ЕСЦБ.

Важно събитие през 2006 г. беше Тринадесетата среща на управителите
на централните банки от франкофонските държави на тема „Финансова ста-
билност и икономическа интеграция“ (11–13 май), организирана у нас по покана
на управителя на БНБ. Годишните срещи на управителите на централните бан-
ки на франкофонските държави се провеждат от 1994 г. по инициатива на Цен-
тралната банка на Франция. България е първата държава от Централна и Из-
точна Европа, в която се провежда такава среща. На Тринадесетата среща на
управителите присъстваха представители на 27 централни банки от франко-
фонски държави, като особена чест за БНБ като домакин на срещата бе учас-
тието на президента на Европейската централна банка Жан-Клод Трише.
Участниците в срещата дискутираха системния риск и стабилността на бан-
ковата система, глобалните дисбаланси, преките чуждестранни инвестиции в
банковата система, надзора върху банковата система и предизвикателствата,
свързани с прилагането на „Базел II“, финансовите конгломерати, както и кре-
дитния растеж. Бяха обсъдени и институционалните аспекти в дейността на
централните банки (независимост, прозрачност, отчетност), както и въпроси-
те, свързани с участието в процеса на регионална интеграция (например в ев-
розоната или в зоната на франка). По покана на управителя на швейцарската
национална банка следващата среща на управителите ще се проведе през
2007 г. в Берн.

Управителят на БНБ участва в провежданите редовни срещи на управите-
лите на централните банки – акционери в Банката за международно развитие
(БМР).

След успешното приключване през 2005 г. на двегодишните двустранни
споразумения на БНБ с френската и холандската централна банка през отчет-
ния период бе изготвен договорът за новия туининг проект по програма ФАР
„Подготовка на Българската народна банка за пълноправно членство в ЕСЦБ и
Евросистемата”, който ще бъде осъществен със съдействието на консорциум
от френската, холандската и италианската централна банка. Дейностите по
проекта са съсредоточени в девет подкомпонента – банков надзор, анализи и
проучвания, комуникационна политика, платежни системи, счетоводство и от-
четни системи, статистика на платежния баланс, система за управление на
риска, касови операции и финансови пазари.

Междуна-
родни

отношения
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С финансовата помощ на Американската агенция за международно разви-
тие (USAID) през първото полугодие на 2006 г. бяха реализирани редица дей-
ности в рамките на проект „Интегритет на финансовия сектор“ в три основ-
ни области: борбата срещу прането на пари, подобряване регулациите на фи-
нансовия сектор и увеличаване прозрачността на финансовата система. Про-
ведено бе обучение относно мерките в борбата срещу прането на пари и финан-
сирането на тероризма, осъвременяване на процедурите за извършване на про-
верки на място, съставяне на матрица на рисковете, разработване на отчетен
формат и др. С помощта на чуждестранни консултанти продължи работата по
изграждането на нов касов център.

През юни бе проведена дискусия на тема „Надзор върху финансовия сектор
и взаимодействие между финансовите и съдебните институции” с участието
на представители на съдебната система, БНБ, КФН и Фонда за гарантиране на
влоговете в банките. Дискусията подкрепи усилията за насърчаванe координа-
цията на работата между регулаторните органи и представителите на съдеб-
ната система и запозна участниците с новостите в статута на регулаторни-
те органи и промените в правната рамка.

През отчетния период бяха организирани и няколко семинара, в които
участваха и служители на БНБ – „Умения за ефективно ръководство”, „Умения
за ефективно представяне”, както и семинар на тема „Рамката на рисково бази-
рания надзор”, организиран от Канадския надзорен орган (OSFI).

БНБ все повече разширява сътрудничеството и обмяната на опит и с дру-
ги централни банки, като нов аспект в тази област е предоставянето на тех-
ническа помощ на редица страни, като Албания, Македония и Косово. Сътрудни-
чеството с албанската централна банка се осъществява в областите, свърза-
ни с процеса на европейска интеграция, хармонизация на законодателството с
правото на ЕС, платежни системи, статистика и др. Сътрудничеството с
Националната банка на Македония включва областите на управление на риска,
счетоводството, финансовото планиране и др.

БНБ подпомага правителството във взаимоотношенията му с МВФ, Све-
товната банка и ЕБВР при определяне на целите и приоритетите в стратегии-
те на тези институции по отношение на България и съдейства в рамките на
своите компетенции за успешно изпълнение на споразуменията с тях. През
март беше изготвена годишната актуализация към Годишния доклад на МВФ по
„Валутни споразумения и валутни ограничения”. Материалът беше съгласуван с
Министерството на икономиката и енергетиката и с Министерството на
финансите, като в него бяха отразени разпоредбите на ЗБНБ, Валутния закон,
Наредба № 10 на МФ, Закона за чуждестранни инвестиции и наредби № 8, № 27 и
№ 28 на БНБ. През май бяха проведени работните срещи във връзка с консулта-
циите с МВФ по чл. IV от устава му. Подкрепата на ЕБВР за финансовия сектор
ще се фокусира върху развитието на небанковия финансов сектор, първичния и
вторичния ипотечен пазар.
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Статистическа дейностX.
БНБ подготвя и разпространява информация по парична и лихвена статис-

тика, статистика на лицата, осъществяващи лизингова дейност, международ-
ния 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. Хармониза-
цията на статистиката с изискванията на ЕЦБ и Евростат, както и изпълне-
нието на задачите, включени в Плана за действие на банката, са приоритет в
дейностите по подобряване на статистическата дейност.

В областта на паричната статистика бяха доразвити методологически-
те указания и отчетните форми, така че БНБ да започне да събира по-детайл-
на информация за секторната и географска структура на показателите, в т.ч.
за нерезидентния сектор. БНБ започна да публикува информация за депозити и
кредити на търговските банки със структура по икономически дейности и коли-
чествени категории в съответствие с методологическите принципи на парич-
ната статистика.

Завърши разработването на методологически указания по лихвена статис-
тика и ръководство по прилагането им съгласно Регламент 18 на ЕЦБ (ECB/2001/
18), както и на Сборник с примери за изчисляване на лихвените проценти и на
Въпроси и отговори по прилагането на методологическите документи по лихве-
на статистика. В съответствие с изисквания на ЕЦБ бяха подготвени Указания
за определяне на дългосрочния лихвен процент за целите на конвергенцията,
които бяха съгласувани с Министерството на финансите и ЕЦБ. Бе разработе-
на и въведена информационна система, която осигурява изчисляване на ежед-
невни и месечни стойности на дългосрочния лихвен процент.

С цел елиминиране на влиянието върху общите лихвени нива на предлагани-
те от търговските банки кредити с нулеви или ниски лихвени проценти за пър-
воначално фиксиран период от матуритета от февруари 2006 г. дирекция „Ста-
тистика“ започна да събира допълнителна информация от търговските банки,
предлагащи такива продукти. От май 2006 г. този процес е напълно автомати-
зиран.

От началото на 2006 г. влезе в действие нова система за събиране и обра-
ботка за целите на платежния баланс на данни от търговските банки на база
„трансакция по трансакция“. С въвеждането є бе изпълнен поетият по Глава 12
„Статистика“ ангажимент пред ЕС и Евростат за съставяне на платежния ба-
ланс с географска структура и бяха подобрени качеството и обхватът на ин-
формацията, получавана от търговските банки. С въведеното статистическо
приложение към платежните нареждания при преминаването към IBAN търгов-
ските банки и техните клиенти бяха улеснени при събирането на информация за
трансакциите между местни и чуждестранни лица.

През март 2006 г. бе въведена разработената съвместно от БНБ и НСИ но-
ва методология за оценка на вноса по цени FOB и на приходите и разходите на
товарния транспорт. При нея се използва диференциран подход за оценка в за-
висимост от страната вносител, от типа на стоката и от типа на използва-
ния транспорт и националността на превозвача. Въвеждането є даде възмож-
ност за по-точно отчитане на приходите и разходите на товарния транспорт,
в т.ч. по тип на превозното средство и по географска структура. Разработе-
на и въведена бе методология за оценка на потоците, дължащи се на неофициал-
на заетост на български граждани в чужбина.
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Въведени бяха нови тримесечни форми за отчитане на портфейлните ин-
вестиции на инвестиционните посредници и техните клиенти и първичните ди-
лъри на държавни ценни книжа и продължи работата по създаването на база дан-
ни за ценни книжа от типа „ценна книга по ценна книга“.

През отчетния период започна публикуването на международната инвес-
тиционна позиция на страната по тримесечия в съответствие с международ-
ните методологически изисквания. Започна и публикуването на тримесечни дан-
ни за размера на преките инвестиции в страната и в чужбина.
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Икономическите изследвания, анализите на процесите в българската ико-
номика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръковод-
ството на банката при вземането на решения, както и при формирането на по-
зиции по въпросите на икономическата политика. Изследователската дейност
през първата половина на 2006 г. беше фокусирана върху развитието на макро-
икономическите модели, използвани за анализ и прогнозиране на тенденциите в
развитието на българската икономика, върху изследване на процесите на номи-
нална и реална конвергенция, както и върху историята на централните банки.

Специализираните изследвания по линия на Плана за изследователската
дейност за 2005–2006 г. подпомагат дейността на БНБ, като предлагат анали-
зи на конкретни икономически процеси и сектори, а също разработват инстру-
ментариум за прогнозиране и анализ на икономическата политика. През първото
полугодие по линията на Плана за изследователската дейност бяха направени
разработки по теми, свързани с изследване и моделиране процесите на номинал-
на и реална конвергенция, трансмисионния механизъм, външната търговия и из-
вличането на информация за лихвените проценти от цени на деривати. Резул-
татите от изследванията се представят в технически доклади и на семинари,
организирани от БНБ, в които участват експерти в съответната област от
други институции, научни и неправителствени организации.

С цел подобряване на системата за моделиране и прогнозиране през юни
2006 г. беше оказана техническа помощ от МВФ в областта на разработването
на динамични стохастични модели на общо равновесие. В рамките на техничес-
ката помощ беше направена обща оценка на изградения инструментариум за си-
мулиране на различни макроикономически сценарии и за прогнозиране, бяха отп-
равени препоръки и набелязани области за доразвиване.

През април 2006 г. се състоя първата среща на Мрежата за изследвания в
областта на паричната и финансовата история на Балканите, в която участ-
ваха представители на централните банки на балканските страни, австрийска-
та централна банка, френската централна банка, както и известни стопански
историци от научни институти в България, Гърция, Турция, Сърбия, Словения,
Хърватия, Великобритания и Франция. Мрежата целє да задълбочи и система-
тизира познанията за паричната и финансовата история на балканските стра-
ни и да засили сътрудничеството между балканските централни банки. В резул-
тат на дискусиите бе взето решение да се работи за изготвянето на унифици-
рана и хармонизирана историческа база данни за основните икономически и па-
рични променливи на страните от региона, което да се впише в цялостен про-
ект за „Сравнителна парична история на Балканите“.

Програмата за гост-изследователи подпомага изследователската дей-
ност на БНБ и съдейства за установяване на ползотворно сътрудничество с
експерти от България и от други страни по теми, представляващи интерес за
БНБ. През първата половина на 2006 г. по програмата за гост-изследователи ра-
боти един участник в областта на моделиране на кредитната активност в Бъл-
гария.

Изследователска дейностXI.
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XII. Информационна инфраструктура

Проектът за прилагане на международния стандарт за банкови сметки –
IBAN, въведен от БНБ съвместно с всички финансови институции в страната,
завърши успешно в края на първото полугодие на 2006 г. Изпълнението на този
проект беше свързано със значителни промени в информационните системи, об-
служващи платежните системи – RINGS, БИСЕРА, БОРИКА, СДЦК, информацион-
ната система на ЦД и информационните системи на търговските банки. Бе раз-
работен и пуснат в реална експлоатация нов регистър на БАЕ кодовете. Бяха
реализирани необходимите промени и във всички останали приложни системи,
включително свързаните с модернизация и технологично обновяване.

През отчетния период бяха завършени редица важни проекти. В съответ-
ствие с приетите срокове се реализира внедряването на Системата за управ-
ление на валутните резерви. В резултат от осъществяването на проекта „По-
литика и процедури за сигурност на информационните системи в БНБ“ бе разра-
ботена и утвърдена обща Корпоративна политика за сигурност на информаци-
онните системи в БНБ. Успешно завърши проектът и беше внедрена в реална ек-
сплоатация модернизирана версия на Електронната система за регистриране и
обслужване на търговията с безналични ДЦК (ЕСРОТ). Новата версия е базира-
на на съвременни технологии, с нови функционални възможности, осигурява ре-
гистрация и сетълмент на сделките в реално време.

В същото време продължи успешно работата по проекта за изграждане на
единно хранилище от данни (ЕХД) за отчетната информация на банковия надзор,
като след приключване на фазата „Разработка и тестване“ се пристъпи към
фазата „Обучение и внедряване”. Започна внедряването на нова основна банко-
ва информационна система (SAP), чийто първи етап – изготвяне на подробни
функционали и технически спецификации (Blueprint), завърши през първото полу-
годие.

Продължи процесът на обновяване и развитие на технологичната инфра-
структура на БНБ, включително компютърни работни места, сървъри и локална
мрежа, средства за телекомуникация, базови и специализирани програмни про-
дукти.
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Управление на човешките ресурси

Участието на БНБ като наблюдател в ЕСЦБ поставя нови отговорности и
допълнителни задачи пред служителите на банката. БНБ поема допълнителните
ангажименти, свързани с членството на страната в ЕС, без да увеличава зае-
тия персонал – през първото полугодие на 2006 г. банката е работила със списъ-
чен брой на персонала от 931 при щат 1007 бр. Прилаганата от една година сис-
тема за управление на човешките ресурси има за цел да създаде стимули и мо-
тивация на служителите за повишаване на квалификацията и на ефективност-
та им при изпълнението на задачите.28

Повишаването на професионалната квалификация е важен фактор за по-
добрата огранизация и качеството на работата на служителите. Обучението
е концентрирано в следните области: макроикономика, парична политика, управ-
ление на активите и риска, банков надзор, парична и банкова статистика, сче-
товодство, банково и финансово право, управление на човешките ресурси, вът-
решен одит, право.

В ход е целева програма за подготовка на представителите на БНБ в коми-
тетите на ЕСЦБ, която включва семинари по нормативната уредба на ЕС, ЕЦБ
и ЕСЦБ, както и специализирана езикова подготовка. Обучението по чужди ези-
ци е насочено към постигане на определените в длъжностните характеристики
нива на владеене на английски и други чужди езици, като през първата половина
на текущата година общо 71 служители са участвали в различни нива на курсо-
ве по английски език, 6 по немски и двама по френски език.

Ръководният персонал премина курсове по мениджмънт и европейска ин-
теграция.

В програмата за дистанционно обучение Chartered Financial Analyst към Инс-
титута CFA участват петима служители на БНБ, трима – в подготвителни
курсове за сертификат Chartered Internal Auditor към Института на вътрешните
одитори, и други 11 се обучават в сертификационна програма на CISCO акаде-
мия към Техническия университет – София.

За повишаване на професионалната квалификация са реализирани 63 учас-
тия на служители на БНБ в професионално насочени курсове и семинари, про-
веждани от чуждестранните традиционни партньори на банката – Междуна-
родния валутен фонд, JVI – Виена, централните банки на Франция, Австрия, Ан-
глия, Германия, Словения, Холандия, Чехия, Швейцария, както и от Банката за
международни разплащания – Базел.

В краткосрочни курсове на МБИ са участвали 48 служители, а в различни
други програми за краткосрочно обучение по специфични въпроси на банковата
дейност са реализирани 14 участия.

Кратко въвеждащо обучение е проведено на 32-ма новопостъпили служи-
тели.

Общо 33 служители повишават образованието си чрез задочно обучение
във ВУЗ. За докторска степен се подготвят 6 служители, за магистърска сте-
пен – 22 ( в това число 5 за второ висше образование) и за бакалавърска – 5 слу-
жители.

Подборът на персонала беше ориентиран към подобряване на неговата ква-
лификационна, професионална и възрастова структура.

XIII.

28 Стратегията на БНБ в областта на човешките ресурси се изпълнява на база система от документи: Пра-
вила 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 професио-
налната квалификация на служителите на БНБ.
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Източник: БНБ.

Професионална структура на персонала към 30 юни 2006 г.

Източник: БНБ.

Квалификационна структура на персонала към 30 юни 2006 г.

Източник: БНБ.

Възрастова структура на персонала към 30 юни 2006 г.
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БНБ изпълнява своите функции и дейности, ползвайки предимно собствени
сгради и имоти, с което осигурява необходимата степен на сигурност и защи-
та. Дейността по управлението на недвижимите и движимите дълготрайни ма-
териални активи на БНБ включва: придобиване на и освобождаване от недвижи-
ми имоти; реконструкция и модернизация на съществуващи фондове; поддръж-
ка и привеждане на имуществото в съответствие с изискванията на държавни-
те и общинските органи; управление на складовата база, на доставките и ав-
тотранспорта.

Разходите по управлението на недвижимите имоти и съответната им
част движими дълготрайни активи са свързани предимно със следните сгради –
собственост на БНБ:

1. Трите административни сгради в София;
2. Касовия център в София (в процес на проектиране);
3. Регионалните каси във Варна, Пловдив и Плевен;
4. Двете почивни бази (Варна, Приморско).
През първата половина на годината усвояването на планираните за годи-

ната средства по групи разходи е, както следва:
• Ремонт на сгради – 49%;
• Ново строителство, реконструкция и модернизация – 24.8%;
• Закупуване на офис мебели и канцеларско оборудване – 28.6%;
• Разходи за топлинна енергия и вода – 45.44%;
• Абонаментно поддържане на техниката – 18.21%.
По-ниският процент на усвояване на средствата за ново строителство,

реконструкция и модернизация се дължи на факта, че окончателното разпла-
щане за офиси и гаражи в административната сграда на ул. „Позитано“ № 7,
където се премести управление „Фискални услуги“, и за демонтажа на заварено
незавършено строителство в местността „Къро“ (бул. „Цариградско шосе“
№ 117), където ще бъде построен новият касов център, е извършено след юни
2006 година.

През първото полугодие не са придобивани нови имоти, нито са реализира-
ни постъпления от освобождаване от собственост. Във връзка с оптимизиране
на автомобилния парк броят на автомобилите, обслужващи дейността на БНБ,
беше намален с пет, които бяха безвъзмездно предоставени на бюджетни орга-
низации.

Управление на собственосттаXIV.
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Вътрешен одитXV.
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В съответствие с чл. 22 от Закона за БНБ вътрешният одит върху дей-
ността на БНБ се осъществява от главен одитор, избран от Управителния съ-
вет на банката след одобрение от председателя на Сметната палата. През
първата половина на 2006 г. бяха одитирани основни дейности на БНБ – парична
политика, поддържане на банкнотно-монетното обращение, агент на правител-
ството, информационно-аналитична и административна.

В областта на поддържане на банкнотно-монетното обращение беше из-
вършен оперативен одит, одит за съответствие и изпълнение на производст-
вото на монети и оценка на системите за контрол при организацията на произ-
водствения процес и беше установен статусът на изпълнение на препоръки,
направени в предходни проверки.

По изпълнението на функцията на БНБ като агент на правителството бе-
ше извършен оперативен одит, одит за съответствие и ИТ одит на провежда-
нето на аукциони за продажба на ДЦК. Целта на одита бе да се провери нали-
чието на адекватни механизми за контрол върху дейността и управлението на
присъщите рискове, съответствие с регулативната база, надеждността на
прилаганите мерки за защита на интегритета и конфиденциалността на ин-
формацията, осигуряване наличността на използваните автоматизирани сис-
теми и непрекъсваемостта на бизнес процесите.

Беше извършен оперативен, финансов одит и одит за съответствие на
агентски договори с Министерството на финансите и международни кредито-
ри. Целта беше да се проследят статусът и изпълнението на препоръките, нап-
равени при предходни проверки, да се оценят: адекватността на механизмите
за контрол и управление на риска, съответствието на дейностите с регула-
тивната база и пълното им, своевременно и достоверно отразяване в счето-
водните регистри.

Целта на одита на консолидирания финансов отчет на БНБ към 30 юни
2006 г. беше да се оценят: точността и пълнотата на информацията при фор-
мирането на позициите от финансовите отчети на БНБ към тази дата, досто-
верността на оповестяванията във финансовите отчети и съответствието
им със счетоводната политика на банката, както и адекватността на контрол-
ните системи, действащи при съставянето на финансовите отчети.

Беше извършен оперативен, финансов одит и одит на изпълнението на
Вътрешните правила за реда за избор на изпълнители на проектиране, строи-
телство, доставки на стоки и предоставяне на услуги, извършвани в изпълнение
бюджета на БНБ и на сключените и изпълнявани договори за доставки, работи и
услуги в БНБ. Целта на одита беше да се оцени ефективността на контрола
при прилагането на Вътрешните правила и изпълнението на сключените от БНБ
договори.

Главният одитор и експерти на „Вътрешен одит“ взеха активно участие
при разработката и внедряването на важни за банката проекти – подсистема
„Ковчежничество“ – TREMA, „Основна банкова информационна система – SAP“ и
„Изграждане на касов център на БНБ”, като насочиха усилията си към дефинира-
нето и дизайна на контролите в новите системи.
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Извършени одити и участие в проекти по функции на БНБ

Функции на БНБ

Парична политика

Поддържане на банкнотно-
монетното обращение

Агент на правителството

Информационно-аналитична

Административна

Одити и участие към 30 юни 2006 г.

Проект „Подсистема „Ковчежничество“ – TREMA“

Проект „Изграждане на касов център на БНБ“

Производство на монети

Унищожаване на работни инструменти

Аукциони на ДЦК. Регистър на ДЦК

ИТ за провеждане на аукциони

Агентски договори с МФ и международни кредитори

Състояние на сметки на правителството по договори със СБ

Проект „Основна банкова информационна система – SAP“

Финансов отчет на БНБ към 30.VI.2006 г.

Избор на доставчици

Сключени и изпълнявани договори за доставки
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Изпълнение на бюджета на БНБXVI.
Бюджетът на БНБ за 2006 г. е приет от Управителния съвет на банката на

заседание от 8 декември 2005 година.

1. Разходи за издръжка на БНБ

Разходите за издръжка на БНБ за първото полугодие на 2006 г. са 27 303
хил. лв., което е 40.1% от годишния разчет (съответно 77.6% от разчета за по-
лугодието).

Извършени са разходи за парично обращение в размер на 6523 хил. лв., или
29.6% от годишния разчет (59.3% от разчета за полугодието). Разходите за от-
печатването на банкноти са на стойност 4939 хил. лв. Отсечени са разменни и
възпоменателни монети на обща стойност 1167 хил. лв., от които възпомена-
телни – за 155 хил. лв. Направените разходи за паричното обращение имат за
цел да осигурят чистотата, сигурността и ефективността при управлението
на наличнопаричното обращение. Разходите за консумативи, свързани с обра-
ботката на банкнотите и монетите, са в размер на 120 хил. лв. Изразходвани са
средства за резервни части за банкното- и монетоброячните машини на стой-
ност 32 хил. лв. Банката е направила разходи за заплащане на хонорари за изгот-
вяне на графични и пластични проекти за възпоменателни монети, както и за
плащане на наем на помещения в „Печатница на БНБ“ АД и „Монетен двор“ ЕООД
във връзка с емисионната дейност в размер на 256 хил. лв.

Разходите за материали, външни услуги и амортизация са 9905 хил. лв. През
първото шестмесечие са извършени разходи за материали в размер на 317 хил.
лв., което е 28.5% от годишния разчет (56.9% от разчета за полугодието). По-
съществени в тази група са разходите за канцеларски материали – 116 хил. лв.,
за горива и резервни части за транспорта – 101 хил. лв., и за материални запа-
си – 64 хил. лв.

Разходите за външни услуги са 5423 хил. лв., или 42.9% от годишния разчет
(76.3% от разчета за полугодието). По-големи са разходите за системите
Blоomberg, Reuters, SWIFT, интернет и други в размер на 582 хил. лв. Абонамент-
ното поддържане на софтуерните продукти е за 1311 хил. лв.

За пощенски, телефонни и телексни услуги са заплатени 256 хил. лв., за да-
нък сгради, такса за битови отпадъци и други такси са преведени 591 хил. лв.;
разходите по договор с МВР за охрана на банката са 1092 хил. лв. Платените
абонаментни такси за обслужване от „Банксервиз“ АД са за 190 хил. лв., израз-
ходвана е електроенергия за 179 хил. лв. и др.

Разходите за амортизация са 4165 хил. лв., което е 42% от годишния раз-
чет (84.1% от разчета за полугодието).

Разходите за заплати и социално осигуряване са 8571 хил. лв., което пред-
ставлява 50.7% от годишния разчет. В тях са отразени разходите за провизия
на задълженията към персонала съгласно МСС 19.

Разходите за социална дейност възлизат на 1217 хил. лв., от които за изд-
ръжка на почивните бази на БНБ са изразходвани 64 хил. лв.

Другите административни разходи за полугодието са в размер на 868 хил.
лв., което представлява 36.5% от годишния разчет (73.7% от разчета за полуго-
дието). По този показател са отчетени разходи за служебни командировки в
страната в размер на 17 хил. лв. и в чужбина – за 150 хил. лв. Изплатени са такси
за обучение на служителите от БНБ и регионалните каси на стойност 410 хил. лв.
Обучението е проведено в съответствие с Програмата за повишаване на обра-
зованието и професионалната квалификация на служителите на БНБ през 2006
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г. и е насочено към подготовката на банката за присъединяване към ЕСЦБ. От-
четени са средства за представителни и протоколни разходи на банката.

Във връзка с участието на служителите на банката в комисиите и комите-
тите по присъединяването на БНБ към ЕСЦБ са отчетени общо разходи в раз-
мер на 219 хил. лв., от които разходи за командировки – 143 хил. лв., и за обуче-
ние – 4.7 хил. лв. За същия период са изплатени такси за наемане на линии за те-
лекомуникации с ЕСЦБ в размер на 41 хил. лв. и за абонамент и преводи на иконо-
мически издания –  2 хил. лв.

2. Инвестиционна програма
За отчетния период инвестиционните разходи са 4594 хил. лв., което е

24.8% от годишния разчет. Те са извършени главно за електронизация на БНБ и
в съответствие с приетата стратегия за развитие на информационните и ко-
муникационните технологии на банката възлизат на 3094 хил. лв. Тази сума
включва 1010 хил. лв. за хардуер, в т.ч. за доставка на 3 броя сървъри са разход-
вани 445 хил. лв., за 1 преносим и 50 броя настолни компютри и монитори – 163
хил. лв., за разширение на системата за гласова комуникация – 208 хил. лв., за
доставка и инсталиране на лентово устройство – 184 хил. лв., и други разходи
за 10 хил. лв. Разходите за софтуер са 2084 хил. лв. и включват 1688 хил. лв. за
внедряване на програмен продукт „Ковчежничество”, 126 хил. лв. – лиценз за
програмен продукт Sybase ase version 12.5, доработка на програмния продукт
„СБСРВ“ – 88 хил. лв., 55 хил. лв. за нова версия на информационната система
„Сетълмент на ДЦК”, 36 хил. лв. – за доразвитие на функциите на информацион-
ната система „Парична статистика”, 18 хил. лв. – лиценз за актуализация на ан-
тивирусни продукти на фирма „Semantec”, 20 хил. лв. за софтуер за комуникаци-
онно оборудване, програмен продукт „Check point“ за 17 хил. лв., допълнение на
системата за валутно счетоводство – 16 хил. лв., доработка и изменение на
системата „Аукциони за ДЦК“ – 10 хил. лв., и др.

Разходите за строителство и реконструкция на имотите, собственост на
банката, са в размер на 1089 хил. лв. Те са извършени в съответствие с приета-
та от УС на БНБ „Стратегия за строителство, реконструкция и поддръжка на
сградния фонд на БНБ за периода 2004–2009 г.”. По-големите разходи са свързани
със закупуване на офиси и гаражи в административната сграда на ул. „Позита-
но“ № 7 и демонтаж на заварено незавършено строителство в местността „Къро“
(бул. „Цариградско шосе“ № 117), където ще бъде построен новият касов център.

Изпълнение на бюджета на БНБ

Отчет Бюджет Изпъл-
Показатели 30.VI.2006 г. 2006 г. нение

(хил. лв.) (хил. лв.) (%)

Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКАРаздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКАРаздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКАРаздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКАРаздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА 27 30327 30327 30327 30327 303 68 09268 09268 09268 09268 092 40.140.140.140.140.1
1. Разходи, свързани с издръжка на паричното обращение 6 523 22 018 29.6
2. Разходи за материали, услуги и амортизация 9 905 23 666 41.8
3. Разходи за заплати и социално осигуряване 8 571 16 897 50.7
4. Разходи за социална дейност 1 217 1 852 65.7
5. Други административни разходи 868 2 377 36.5
6. Разходи, свързани с участието в ЕСЦБ 219 1 282 17.1

Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАРаздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАРаздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАРаздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАРаздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 4 5944 5944 5944 5944 594 21 88221 88221 88221 88221 882 21.021.021.021.021.0
1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация 1 089 4 390 24.8
2. Разходи за машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение 20 353 5.7
3. Разходи за придобиване на технически средства
    за безопасността на БНБ 188 698 26.9
4. Разходи за придобиване на специални автомобили 0 760 0
5. Разходи за електронизация на БНБ 3 094 13 673 22.6
6. Офис мебели и канцеларско оборудване 203 710 28.6
7. Разходи, свързани с участието в ЕСЦБ 0 298 0
8. Разходи за преструктуриране на паричното обращение 0 1 000 0
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Законът за Българската народна банка изисква Управителният съвет на
Българската народна банка да изготвя финансови отчети, представящи фи-
нансовото състояние на банката и резултатите от дейността є за периода.

Финансовите отчети, изготвени от Българската народна банка, се осно-
вават на счетоводните принципи, одобрени от Управителния съвет, които са
в съответствие с Международните стандарти за финансова  отчетност.

Управителният съвет на Българската народна банка носи отговорност
за воденето на точни регистри, които да отразяват достоверно и по всяко
време финансовото състояние на Българската народна банка. Той носи обща
отговорност за предприемането на мерки за опазване активите на Българ-
ската народна банка, за предотвратяването или разкриването на злоупотре-
би или други нередности.

Иван Искров

Управител на БНБ

Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка
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Консолидиран отчет за приходите и разходите
към 30 юни 2006 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения 30.VI.2006 30.VI.2005

Приходи от лихви и аналогични приходи 6 176 956 185 890

Разходи за лихви и аналогични разходи 6 (34 935) (40 244)

Нетни приходи от лихви 142 021 145 646

Приходи от такси и комисиони 3 769 3 144

Разходи за такси и комисиони (1 421) (1 569)

Нетни приходи от такси и комисиони 2 348 1 575

Други финансови приходи/(разходи), нето 7 (34 601) 169 421

Други приходи от дейността 8 13 551 22 087

Общо приходи от дейността 123 319 338 730

Административни разходи 9 (35 882) (29 771)

Нетни приходи от дейността 87 437 308 959

Разпределение във/(от) специален резерв (59 263) 152 245

Нетни приходи след разпределение
от специален резерв 146 700 156 714

Приложенията, представени на страници 79−96, представляват неразделна част от консо-
лидирания финансов отчет.
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Консолидиран баланс към 30 юни 2006 г. (неодитиран)
(хил. лв.)

Приложения 30.VI.2006 31.XII.2005

АКТИВИ

Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 10 4 398 401 3 430 616

Злато, инструменти в злато и други благородни метали 11 1 200 561 1 102 092

Инвестиции в ценни книжа 12 9 746 855 9 823 829

Капиталови инвестиции и квота в МВФ 14 1 491 339 1 551 185

Вземания от правителството на Република България 13 619 871 1 094 356

Дълготрайни материални и нематериални  активи 15 169 808 171 397

Други активи 16 37 273 28 732

Общо активи 17 664 108 17 202 207

ПАСИВИ

Банкноти и монети в обращение 21 5 977 068 5 867 213

Задължения към банки и други финансови институции 17 3 369 788 2 485 207

Задължения към държавни институции и други задължения 18 4 360 125 4 295 273

Задължения към МВФ по квотата за участие 19 1 381 864 1 438 739

Кредити от общите фондове на МВФ 20 619 871 1 094 356

Начисления и други пасиви 22 19 428 22 573

Общо пасиви 15 728 144 15 203 361

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Капитал 23 20 000 20 000

Резерви 23 1 912 758 1 975 640

Малцинствено участие 24 3 206 3 206

Общо капитал и резерви 1 935 964 1 998 846

Общо пасиви, капитал и резерви 17 664 108 17 202 207

Приложенията, представени на страници 79−96, представляват неразделна част от консо-
лидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за паричния поток
към 30 юни 2006 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения 30.VI.2006 30.VI.2005

Нетен паричен поток от основна дейност

Нетен приход от основна дейност 87 437 308 959

Коригиран с:

Приходи от дивиденти - (5 478)

Амортизации 15 7 098 6 388

Печалба/(загуба) от продажбата на имоти, машини,
съоръжения и оборудване и нематериални активи 65 (2 147)

(Печалба) от продажба на акции на БОРИКА АД - (4 629)

(Печалба) от преоценка на капиталови инвестиции - (2 631)

Печалба от асоциирани предприятия - -

Други непарични изменения (83) 411

Печалби/(загуби) от пазарна преоценка
на оборотния капитал 47 693 (237 027)

Нетен паричен поток от основна дейност преди
промени в краткосрочни активи и пасиви 142 210 63 846

Промени в краткосрочни активи

(Увеличение)/намаление на злато и благородни метали 488 (527)

(Увеличение)/намаление на ценни книжа (78 680) (656 350)

(Увеличение)/намаление на вземания от правителството 431 234 170 084

(Увеличение)/намаление на други активи (4 698) (185)

Промени в краткосрочни пасиви

Увеличение/(намаление) на задължения към банки
и други финансови институции 884 921 25 720

Увеличение/(намаление) на депозити и разплащателни
сметки на правителството и други държавни институции 76 560 895 111

Увеличение/(намаление) на задълженията към МВФ (431 234) (170 084)

Увеличение на банкноти и монети в обращение 109 855 200 907

Увеличение/(намаление) на начисления и други пасиви (3 224) (4 010)

Нетни парични потоци от оперативна дейност 1 127 432 524 512

Парични потоци от инвестиционна дейност

(Придобиване) на имоти, машини, съоръжения и оборудване
и нематериални активи, нето (5 648) (2 254)

Постъпления от дивиденти - 5 478

Постъпления от продажба на акции на БОРИКА АД - (3 777)

Малцинствено участие - -

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (5 648) (553)

Парични потоци от финансова дейност

Плащания към правителството (150 162) (149 050)

Нетни парични потоци от финансова дейност (150 162) (149 050)

Нетно увеличение на пари и парични средства 971 622 374 909

Пари и парични средства в началото на периода 3 448 332 2 951 493

Пари и парични средства в края на периода 10, 16 4 419 954 3 326 402

Приложенията, представени на страници 79−96, представляват неразделна част от консо-
лидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за изменение в капитала
към 30 юни 2006 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Малцин-       Резерв от преоценка на Други
Капитал ствено немонетарни монетарни възпоменателни резерви Всичко

участие активи активи монети

Салдо към 30 юни 2005

Преоценка на капиталови инвестиции

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

Прехвърляне на нетна загуба от фючърси

Прехвърляне на нетна печалба от разлики
във валутни курсове

Прехвърляне на нетна загуба от
преоценка на ценни книжа

Преоценка на немонетарни активи

Други прехвърляния

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

Печалба за годината след вноска в
държавния бюджет на Република България

Други специални резерви

Малцинствено участие

Салдо към 31 декември 2005

Преоценка на капиталови инвестиции

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

Прехвърляне на нетна печалба от фючърси

Прехвърляне на нетна загуба от разлики
във валутни курсове

Прехвърляне на нетна загуба от
преоценка на ценни книжа

Други прехвърляния

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

Нетни приходи след разпределение
към специален резерв

Салдо към 30 юни  2006

Приложенията, представени на страници 79−96, представляват неразделна част от консо-
лидирания финансов отчет.

20 000 3 093 105 024 924 091 10 527 752 674 1 815 409

- - (1 234) - - - (1 234)

- - - 191 887 - - 191 887

- - - (341) - - (341)

- - - 294 - - 294

- - - (171 762) - - (171 762)

- - - - - - -

- - 1 714 (199) (9 689) 428 (7 746)

- - - - - 32 627 32 627

- - - - - 50 599 50 599

- - - - - 89 000 89 000

- 113 - - - - 113

20 000 3 206 105 504 943 970 838 925 328 1 998 846

- - - - - - -

- - - 98 957 - - 98 957

- - - 1 944 - - 1 944

- - - (3 052) - - (3 052)

- - - (157 598) - - (157 598)

- - (74) - (82) 485 329

- - - - - (150 162) (150 162)

- - - - - 146 700 146 700

20 000 3 206 105 430 884 221 756 922 351 1 935 964
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Приложения към консолидирания финансов отчет

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 Зако-
на 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:
• поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната

валута;
• притежава изключително право за емитиране на банкноти и монети;
• регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с ог-

лед поддържане стабилността на банковата система;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и осигу-

рява 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 институ-

ции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ) от Меж-
дународния 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 финансо-

ва отчетност;
• при договорени с министъра на финансите условия банката действа като агент по

държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата;
• банката е официален депозитар на държавни ценни книжа.
Управителният съвет на Българската народна банка прие на 26 октомври 2006 г. консо-
лидирания финансов отчет, представен на страници 73−96.

2. Приложими стандарти
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансова отчетност и тълкованията към тях, приети от Комитета по Международ-
ни счетоводни стандарти.

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

4. База за консолидиране

Дъщерни предприятия

Дъщерни предприятия са тези, които се контролират от банката. Контрол съществу-
ва, когато банката притежава пряка или непряка възможност да управлява финансова-
та и оперативната политика на едно дружество, като по този начин участва в разп-
ределението на резултата от дейността му. Финансовите отчети на дъщерните дру-
жества 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 и загуби в резул-
тат от извършени операции между дружества от групата се елиминират освен в слу-
чаите, в които те са несъществени. Частта от нетните активи на дъщерните пред-
приятия на банката, която отговаря на пропорционалния дял на миноритарните акцио-
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нери, се представя на отделен ред в „Капитал и резерви“, на реда „Малцинствено учас-
тие“.

Асоциирани предприятия

Асоциирани предприятия са тези, в които банката упражнява значително влияние, но
които не представляват нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие. Ин-
вестициите в асоциираните предприятия се представят в консолидираните финансо-
ви отчети на банката по метода на собствения капитал като стойност, съответст-
ваща на дела на банката в собствения капитала на асоциираното предприятие към края
на отчетния период. Частта на банката от нетния резултат на асоциираното пред-
приятие след придобиването се представя в отчета за приходи и разходи като приход/
разход от инвестиции и се прибавя към/приспада от балансовата стойност на инвести-
цията.

5. Основни елементи на счетоводната политика

(a) Признаване на приходи

Приходите от и разходите за лихви се признават съгласно принципа на начисляването
на база ефективна доходност на актива или съответната променлива доходност. При-
ходите 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
ефективния 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 проме-
ни в справедливата стойност на финансови активи и пасиви, отчитани по справедли-
ва 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 класифи-
цира в четири категории:
Финансови инструменти по справедлива стойност, отчитани чрез отчета за приходи
и разходи, са тези, които банката държи главно с цел краткосрочна печалба. Те включ-
ват 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 тър-
гуване. Всички нетни задължения по деривативи за търгуване (отрицателни промени в
справедливата стойност), както и издадени опции, ако има такива, се отчитат като
пасиви за търгуване.
Кредити и вземания са тези инструменти, издадени от банката посредством осигуря-
ване на пари в качеството є на кредитор, различни от активи, държани с цел краткос-
рочна печалба.
Финансови активи, държани до падеж, са активи с фиксирана или установима доход-
ност и фиксиран падеж, които банката има намерението и възможността да държи до
падеж.
Финансови активи на разположение за продажба са всички активи, които не могат да
бъдат класифицирани в друга категория, както и всеки финансов актив, който е бил
предназначен за тази категория при първоначалното му признаване.

2) Първоначално отчитане

Банката признава финансовите активи, отчитани по справедлива стойност чрез от-
чета за приходи и разходи, финансовите активи, държани до падеж, и финансовите ак-
тиви на разположение за продажба на датата на уреждане. Всички промени в справед-
ливата стойност на активите се отчитат от банката от датата на поемане ангажи-
мента за покупка на актива.
Банката управлява валутните резерви в съответствие с разумните инвестиционни
принципи и практика съгласно изискванията на Закона за БНБ. Инвестиции в ценни кни-
жа могат да бъдат издадените само от институции с висок кредитен рейтинг. На 1
януари 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. Промяната в класификацията на порт-
фейла от ценни книжа е в съответствие с § 105 от преработения МСС 39 „Финансови
инструменти: признаване и оценяване“, в сила от 1 януари 2005 г. Според изискванията
на преработения МСС 39 банката може еднократно да прекласифицира финансови ак-
тиви от разположение за продажба в групата на финансовите инструменти, отчита-
ни по справедлива стойност чрез отчета за приходи и разходи.
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3) Последващо отчитане

Първоначално финансовите инструменти се отчитат по себестойност, която включ-
ва разходите по осъществяване на сделката.
След първоначалното им признаване всички финансови инструменти по справедлива
стойност, отчитани чрез отчета за приходи и разходи, и финансови активи на разпо-
ложение 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 разхо-
дите по осъществяване на сделката минус загуби от обезценка, ако има такива.
Всички финансови пасиви освен финансовите пасиви за търгуване, кредити и вземания
и финансовите активи, държани до падеж, се оценяват по амортизирана стойност ми-
нус загубите от обезценка. Амортизираната стойност се изчислява на база метода на
ефективния лихвен процент. Всички премии или сконто, включително първоначалните
разходи по осъществяване на сделката, се включват в балансовата стойност на съот-
ветния инструмент и се амортизират на база ефективния лихвeн процент на инстру-
мента.

4) Принципи за оценка по справедлива стойност

Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база котиров-
ките по пазарни цени към датата на баланса, без да се включват разходите по осъщес-
твяване на сделката. В случай че такива котировки по пазарни цени не съществуват,
справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база матема-
тически методи или посредством техники на дисконтиране на паричните потоци.
В случаите на използване на дисконтирани парични потоци прогнозните бъдещи парич-
ни потоци се определят на база най-точната преценка на ръководството, а като дис-
контов фактор се прилага пазарният процент към датата на баланса, приложим за ин-
вестиция със сходни условия и характеристики. При използване на математически ме-
тоди 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 опре-
деля като сума, която банката би получила или платила за прекратяване на договора
към датата на баланса предвид съществуващите пазарни условия и платежоспособ-
ността на нейните контрагенти.
Фючърсите се оценяват ежедневно по справедлива стойност чрез съотнасяне към ко-
тирани пазарни цени от активни пазари.
В съответствие с МСС 32 банката оповестява информация за справедливата стой-
ност на активите и пасивите, за които има налична пазарна информация.
Справедливата стойност на паричните средства, депозитите и другите вземания и
задължения с кратък срок е приблизително равна на отчетната им стойност поради
това, че са краткосрочни.

5) Печалби и загуби при последваща оценка

Всички печалби и загуби, възникнали в резултат от промени в справедливата стойност
на финансови инструменти по справедлива стойност чрез отчета за приходи и разхо-
ди, се признават в отчета за приходи и разходи и се прехвърлят в специални резерви
съгласно изискванията на ЗБНБ.
Приходите и разходите от промените в справедливата стойност на финансовите ак-
тиви на разположение за продажба се признават директно в собствения капитал, дока-
то финансовите активи бъдат отписани или обезценени, като кумулативните приходи
и разходи, признати до момента в собствения капитал, се признават в отчета за при-
ходи и разходи. Въпреки това лихвата, калкулирана при прилагане на ефективния лихвен
процент, се признава в отчета за приходи и разходи. Дивидентите от капиталовите
инструменти на разположение за продажба се отчитат в отчета за приходи и разхо-
ди, когато банката получава плащания от капиталовите инвестиции.

6) Отписване

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



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н

ка
. О

т
ч
е

т
 •

 я
н

у
а
р

и
 –

 ю
н

и
 2

0
0

6

82

приложима за активи, отчитани чрез отчета за приходи и разходи, или съответно за
активи за продажба. Инвестициите, дадени под наем по споразумения за автоматично
отдаване под наем на ценни книжа, не се отписват от активите на банката. Приходи-
те, възникнали в резултат на сделки за автоматично отдаване под наем на ценни кни-
жа, 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 акти-
ви за наличие на признаци за обезценка. В случай че такива признаци са налице, се опре-
деля възстановимата стойност на актива.

(в) Злато и други благородни метали

Златото и другите благородни метали се оценяват по пазарната им стойност, опре-
делена на базата на фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали към да-
тата на изготвяне на баланса.

(г) Инвестиции в други предприятия

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

(д) Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални и нематериални активи са представени в счетоводния ба-
ланс 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 акти-
ви, отчетени отделно, се капитализират. Всички останали разходи се капитализират
само тогава, когато увеличават бъдещите икономически ползи от дълготрайния мате-
риален 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 прена-
сяне в разход стойността или оценката на дълготрайните материални и нематериал-
ни активи за времето на очаквания срок на използване. Земите не се амортизират. По-
долу са представени използваните годишни амортизационни норми.

(%)

Сгради                               2−4
Машини, съоръжения и оборудване  3−20
Компютри  33.3
Стопански инвентар                  6.7−20
Транспортни средства                   8−25
Дълготрайни нематериални активи   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-ви-
соката от нетната продажна стойност или стойността им в употреба. При оценка на
стойността в употреба на активите очакваните бъдещи парични потоци се дисконти-
рат до настояща стойност при използване на пределната норма на лихвата по привле-
чения ресурс, която отразява настоящите пазарни очаквания за стойността на пари-
те във времето и специфичния за актива риск. За всеки актив, който не генерира неза-
висимо парични потоци, възстановимата стойност се определя за единицата, генери-
раща 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. За-
губите от обезценка се реинтегрират само до размера на балансовата стойност на ак-
тива преди признаване на загуби от обезценка.
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(е) Чуждестранна валута

Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностой-
ност 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 специ-
ален резерв съгласно изискванията на Закона за Българската народна банка – вж. при-
ложение 5(и). Немонетарните активи и пасиви във валута са оценени по курса на дата-
та 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 2006 г. и 31 декем-
ври 2005 г. са, както следва:

Валута 30.VI.2006 31.XII.2005

Щатски долар (USD) 1 : BGN 1.53845 1 : BGN 1.65790
Евро (EUR) 1 : BGN 1.95583 1 : BGN 1.95583
Специални права на тираж (SDR) 1 : BGN 2.27594 1 : BGN 2.36959
Злато (XAU) 1 тройунция : BGN 923.467 1 тройунция : BGN 847.489

(ж) Данъчно облагане

Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основната си дей-
ност. 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 действащата такава в деня на изготвяне на баланса. Отсроченият данък
се изчислява чрез прилагане на балансовия метод за определяне на задълженията на ба-
за временните разлики между данъчно признатия размер на активите и пасивите и ба-
лансовата стойност на същите.

(з) Заеми, отпуснати от Международния валутен фонд

Задълженията към МВФ са деноминирани в специални права на тираж (СПТ). Нереализи-
раните 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 ЗБНБ 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, деноминира-
ни 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 да-
тата на баланса“ вноската в държавния бюджет по своята същност представлява дъл-
жим дивидент към държавата и докато бъде платена, се отнася в резервите.

(к) Парични средства в каса и предоставени депозити в чуждестранна валута

Паричните средства и еквиваленти се състоят от парични средства в каса, разплаща-
телни сметки и депозити с падеж до три месеца.

(л) Приложение на публикуваните международни стандарти
за финансова отчетност, които още не са в сила към датата на баланса
и се отнасят към дейността на банката

МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“ (в сила от 1 януари 2007 г.). Стандар-
тът ще изисква допълнително оповестяване на финансовите инструменти на дружес-
твото. Този стандарт заменя МСС 30 „Оповестявания в счетоводните отчети на бан-
ки и сходни финансови институции“ и се прилага от всички дружества, които изготвят
финансови отчети в съответствие с МСФО. Дружеството счита, че необходимите
съществени допълнителни оповестявания ще бъдат свързани с целите и политиката
на управление на финансовия риск.
Преработен МСС 1 „Представяне на финансовите отчети – оповестяване в капитала“
(в сила от 1 януари 2007 г.). Стандартът е допълнително преработен във връзка с
изискванията на МСФО 7 и ще изисква допълнително оповестяване по отношение
структурата на капитала на дружеството.
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Промяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване – опция за пълно
прилагане на справедлива стойност“. Промяната ограничава класифицирането на фи-
нансов инструмент „по справедлива стойност през отчета за приходи и разходи“. Бан-
ката счита, че промяната на стандарта няма да има значителен ефект върху класифи-
кацията на финансовите инструменти, тъй като би следвало да успее да спази изиск-
ванията на променените критерии за класификация на финансови инструменти по
справедлива стойност през отчета за приходи и разходи.
Промяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“ и на МСФО 4
„Застрахователни договори – договори за финансови гаранции“ (в сила от 1 януари
2006 г.). Промяната изисква гаранции, които не са застрахователни договори, да се
оценяват при първоначалното им признаване по справедлива стойност. Банката не
очаква въведената промяна на МСС 39 да окаже влияние върху финансовия отчет.

6. Приходи и разходи за лихви
(хил. лв.)

30.VI.2006 30.VI.2005

Приходи от лихви
    – от ценни книжа 131 855 161 905
    – от депозити 44 877 23 974
    – други 224 11

176 956 185 890
Разходи за лихви
    – по депозити 31 333 35 427
    – други 3 602 4 817

34 935 40 244

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството, са в размер на 30 409 хил.
лв. за 2006 г. (юни 2005 г. – 32 510 хил. лв.). Разходите за лихви, платени по депозити на
други държавни организации, са в размер на 912 хил. лв. за 2006 г.

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

30.VI.2006 30.VI.2005

Нетни приходи от операции с ценни книжа 25 043 17 014
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута 105 658
Нетна печалба от преоценка на фючърси 1 944 -
Нетни (загуби)/печалби от преоценка на ценни книжа (157 598) 40 135
Нетни (загуби)/печалби от преоценка на активи и
пасиви в чуждестранна валута (3 052) 5 803
Нетни печалби от преоценка на злато и благородни метали 98 957 103 180
Нетен доход от преоценка на капиталови инвестиции - 2 631

(34 601) 169 421

8. Други приходи от дейността
(хил. лв.)

30.VI.2006 30.VI.2005

Нетни приходи от продажба на дълготрайни активи 80 2 190
Приходи от продажби от дъщерни предприятия 9 900 7 976
Приходи от асоциирани предприятия - 526
Приходи от продажба на монети 363 538
Приходи от дивиденти - 5 478
Други нетни приходи 3 208 750
Приходи от продажба на акции на БОРИКА - 4 629

13 551 22 087

В „други нетни приходи“ са включени приходи от отписани стари монети и банкноти с
неизтекъл срок на обмяна за 2213 хил. лв.
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9. Общи административни разходи

(хил. лв.)

30.VI.2006 30.VI.2005

Разходи за персонала 12 297 10 594
Административни разходи 15 272 12 104
Амортизация 7 101 6 399
Други разходи 1 212 675

35 882 29 771

Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни осигуров-
ки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към
30 юни 2006 г. Броят на служителите в БНБ и дъщерните предприятия е 1257 за 2006 г.
(юни 2005 г. – 1269), в т.ч. персоналът на БНБ е 931 души за 2006 г.
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 обезщете-
ние в размер на две брутни заплати. В случай че служителят е работил в банката през
последните десет години, размерът на това дължимо обезщетение е равно на шест
брутни заплати към момента на пенсиониране.
Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към персонала за
пенсиониране в размер на 193 хил. лв. и 1102 хил. лв. за неизползван платен годишен от-
пуск; за Печатницата на БНБ актюерските задължения са в размер на 8 хил. лв., а за Мо-
нетния двор – 9 хил. лв.

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Парични средства в чуждестранна валута 10 755 10 153
Разплащателни сметки в банки 6 884 8 887
Депозити в чуждестранна валута 4 380 762 3 411 576

4 398 401 3 430 616

Паричните средства и предоставените депозити в чуждестранна валута по кореспон-
денти са представени, както следва:

(хил. лв.)

30.VI.2006 31.XII.2005

Резиденти в еврозоната
        в евро 2 687 796 2 068 506
        в други валути 152 261

2 687 948 2 068 767
Резиденти извън еврозоната
        в евро 1 537 791 1 072 203
        в други валути 172 662 289 646

1 710 453 1 361 849

4 398 401 3 430 616

11. Злато, инструменти в злато и други благородни метали

30.VI.2006 31.XII.2005
хил. хил.

тройунции хил. лв. тройунции хил. лв.

Кюлчета злато в стандартна форма 513 473 778 513 434 798
Депозити в злато в стандартна форма 686 633 632 687 582 145
Злато в друга форма 17 15 699 17 14 480
Други благородни метали - 3 384 - 2 924
Други инструменти в злато 80 74 068 80 67 745

1 200 561 1 102 092
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Кредитен
рейтинг на
емитента

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

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се начисля-
ва лихва от 0.01% до 0.02% годишно. Другите инструменти в злато са инструменти,
държани до падеж, и носят лихва между 1% и 1.30% годишно. Златото в друга форма съ-
държа и частта от възпоменателните златни монети, които са прехвърлени от други
активи като оборотна наличност от злато по решение на Управителния съвет на бан-
ката.

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Чуждестранни държавни ценни книжа 9 746 855 9 823 829

9 746 855 9 823 829

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро. Купон-
ната лихва по ценните книжа, деноминирани в евро, средно за юни е 3.73%.
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с фючър-
си, възлиза към 30 юни 2006 г. на 20 050 хил. лв.
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти, с кре-
дитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции – Standard &
Poors, Fitch Ratings или съответстващата оценка по Moody’s, са представени, както
следва:

(хил. лв.)

Ценни книжа по кредитен

30.VI.2006 31.XII.2005

рейтинг на емитента

ААА 6 180 950 7 114 166
АА+ 2 013 182 1 806 876
АА 1 320 018 781 628
AA- 232 705 121 159

9 746 855 9 823 829

13. Вземания от правителството на Република България
Стойността на вземанията от правителството на Република България към 30 юни
2006 г. възлиза на 272 358 хил. СПТ (31 декември 2005 г. – 461 833 хил. СПТ).
Вземанията от правителството съответстват на правителствените кредити от
МВФ и се погасяват в съответствие с погасителните планове по отделните прави-
телствени кредити. През февруари 2006 г. българското правителство предсрочно по-
гаси 127 млн. СПТ от двегодишното стенд-бай споразумение с МВФ.
Вземанията се погасяват, както следва:

(хил. лв.)

Година 30.VI.2006 31.XII.2005

2006 104 067 557 328
2007 178 547 185 894
2008 178 548 185 894
2009 119 032 123 930
2010 39 677 41.310

619 871 1 094 356

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Квота на Република България в МВФ 1 457 264 1 517 110
Инвестиции в международни финансови институции 23 706 23 706
Инвестиции в местни предприятия 10 369 10 369

1 491 339 1 551 185
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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 75 257 хил. лв. МВФ зап-
лаща възнаграждение (лихва) на страните членки, които имат лихвоносна резервна по-
зиция от 2.86–3.45% за полугодието.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиции в Бан-
ката за международни разплащания, Базел (БМР), като 25% от съучастието в капита-
ла на БМР са платени. Текущата стойност на тези акции възлиза на 10 000 хил. СПТ – вж.
приложение 29(1).
Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца по решение на Борда на упра-
вителите на БМР.
Инвестициите в международните финансови институции не надвишават 10% от запи-
сания акционерен капитал на съответната институция. През 2005 г. банката продава
63.76% от капитала на „БОРИКА“ АД на търговски банки. В резултат на продажбата
банката притежава 36.24% от капитала на „БОРИКА“ АД и упражнява значително вли-
яние върху финансовата и оперативната политика на асоциираното дружество. Значи-
телните капиталови инвестиции в местни предприятия могат да бъдат анализирани,
както следва:

Наименование на институцията Участие, % Основна дейност

Асоциирани предприятия
Банксервиз АД 36 Междубанкови разплащания
БОРИКА АД 36 Картови разплащания
Международен банков институт ООД 42 Финансово обучение и научни изследвания
Централен депозитар АД 20 Депозитар на корпоративни ценни книжа

15. Имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи
(хил. лв.)

Земя и Машини и Транспортни Стопански Разходи за Други Нематериални Общо
сгради оборудване средства инвентар придобиване дълготрайни

на ДМА активи
Цена на придобиване или
преоценена стойност
Към 1 януари 2006 120 921 80 846 3 995 3 979 7 339 304 10 525 227 909
Влезли 776 160 88 25 4597 - 2 5 648
Излезли - (172) (84) (15) (132) - (16) (419)
Прехвърлени - 1 254 - 172 (2 606) - 1 180 -

Към 30 юни 2006 121 697 82 088 3 999 4 161 9 198 304 11 691 233 138

Амортизация
Към 1 януари 2006 (9 393) (38 155) (2 528) (1 935) - (130) (4 372) (56 513)
Начисления за периода (1 604) (4 210) (188) (221) - (23) (852) (7 098)
На излезлите - 171 83 14 - - 13 281

Към 30 юни 2006 (10 997) (42 194) (2 633) (2 142) - (153) (5 211) (63 330)

Балансова стойност
към 30 юни 2006 110 700 39 894 1 366 2 019 9 198 151 6 480 169 808

Балансова стойност
към 31 декември 2005 111 535 42 691 1 467 2 044 7 333 174 6 153 171 397

Нематериалните активи включват софтуер, лицензи и други нематериални активи, из-
ползвани в основната дейност на банката.

16. Други активи
(хил. лв.)

30.VI.2006 31.XII.2005

Вземания на дъщерни предприятия от местни банки 21 553 17 716
Възпоменателни монети за продажба (вж. прил. 11) 756 802
Материални запаси 6 915 6 328
Вземания от доставчици 7 397 1 044
Разходи за бъдещи периоди 7 535
Други вземания 645 2 307

37 273 28 732
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17. Задължения към банки и други финансови институции
(хил. лв.)

30.VI.2006 31.XII.2005

Депозити на виждане от банки и други
финансови институции
   – в левове 1 161 328 1 456 691
   – в чуждестранна валута 2 208 460 1 028 516

3 369 788 2 485 207

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови
институции. Сумата на депозитите на виждане включва 3128 млн. лв., представляващи
задължителните резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки в БНБ (31
декември 2005 г. – 2239 млн. лв.).

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Разплащателни сметки
   – в левове 567 329 341 011
   – в чуждестранна валута 299 466 426 176

Срочни депозитни сметки
   – в левове 2 951 589 2 679 579
   – в чуждестранна валута 541 741 848 507

4 360 125 4 295 273

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в банката включват сред-
ства, държани от името на бюджетни и други правителствени организации. Банката
не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите на правителството в
щатски долари се олихвяват с лихвен процент между 3.87% и 4.08%. Депозитите на
правителството в евро се олихвяват с лихвен процент между 2.12% и 2.52%, а в лево-
ве се олихвяват с лихвен процент между 2.02% и 2.54%.

19. Задължения към МВФ по квотата за участие
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към 30 юни 2006 г.
възлизат на 1 393 329 хил. лв. – 607 134 хил. СПТ (31 декември 2005 г. – 1 435 020 хил. лв. –
605 598 хил. СПТ).
Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с квотата на
България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж.

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Разширено споразумение с МВФ 619 871 1 094 356

619 871 1 094 356

Кредитите, предоставени от общите фондове на МВФ, са лихвени. Лихвеният процент
се определя от МВФ на седмична база и към 30 юни 2006 г. е 4.79%. Кредитите от МВФ
съответстват на вземанията на банката от правителството в същия размер и са пла-
тими според погасителните планове по отделните споразумения – вж. приложение 13.
Задълженията към МВФ са гарантирани със записи на заповед, подписани от страна на
правителството и банката. Общата стойност на наличните към 30 юни 2006 г. записи
на заповед е 2 014 698 хил. лв. (31 декември 2005 г. – 2 443 937 хил. лв.) – вж. приложение
26(а).
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21. Банкноти и монети в обращение

(хил. лв.)

30.VI.2006 31.XII.2005

Банкноти в обращение 5 878 704 5 774 024
Монети в обращение 98 364 93 189

Пари в обращение – общо 5 977 068 5 867 213

През 2005 г. Управителният съвет на БНБ решава задълженията, свързани със стари-
те монети, да се отпишат и признаят в отчета за приходи и разходи, а задълженията
относно старите банкноти да се отразят като приходи за бъдещи периоди, които ще
се признаят в отчета за приходи и разходи за период от три години.

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Задължения по заплати и социално осигуряване 2 733 1 704
Приходи за бъдещи периоди 7 822 10 316
Други пасиви 8 873 10 553

19 428 22 573

В приходи за бъдещи периоди е включена сумата 6860 хил. лв., която представлява раз-
срочен приход от отписаните стари банкноти, спрени от обращение и с неизтекъл
срок на обмяна.

23. Капитал и резерви
Капиталът на банката е определен със Закона за БНБ и е в размер на 20 000 хил. лв.
Резервите от преоценка на монетарни активи и възпоменателни монети включват
нетното изменение в справедливата стойност на определени групи дълготрайни мате-
риални активи, капиталови инвестиции и възпоменателни монети.
Съгласно Закона за БНБ нетните печалби от преоценка на активи и пасиви, деноминира-
ни в чуждестранна валута или злато, са прехвърлени в специална резервна сметка. Спе-
циалните резерви включват преоценки на монетарните активи.
Другите резерви включват 25% от годишното превишение на приходите над разходи-
те и резерви по решение на Управителния съвет на банката.

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

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

30.VI.2006 31.XII.2005

Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 4 398 401 3 430 616
Монетарно злато и други инструменти в злато 1 181 478 1 084 688
Инвестиции в ценни книжа 9 746 856 9 823 829
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 75 257 78 198

15 401 992 14 417 331
Парични задължения
Банкноти и монети в обращение 5 977 068 5 867 213
Задължения към банки и други финансови институции 3 361 823 2 483 916
Задължения към държавни институции 4 245 652 4 120 515
Други задължения 122 476 176 048

13 707 019 12 647 692
Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения 1 694 973 1 769 639
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За целите на представяне на паричните задължения и брутните международни резер-
ви в съответствие със ЗБНБ монетарното злато се оценява по пазарната му стой-
ност, определена на базата на  фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни ме-
тали 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 съот-
ветства вземане на банката от правителството в същия размер. С цел елиминиране
колебанията на валутните курсове вземанията от правителството са деноминирани
също в СПТ.
Лихвите по тези заеми се плащат от правителството. Следователно не се начисляват
лихви по вземанията от правителството и не се включват разходи за лихви за частта
на правителството от заемите, предоставени от МВФ.
Квотата на Република България в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани
от банката и правителството (вж. приложения 19 и 20).

Банкови сметки на правителството

Бюджетните правителствени организации имат разплащателни сметки и срочни депо-
зити в банката (вж. приложение 18).

Дейности по агентските функции

В съответствие със ЗБНБ и при условия, договорени с министъра на финансите, бан-
ката действа като агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от държа-
вата. В тази си роля банката изпълнява депозитарни и агентски функции, свързани с
администриране и управление на издадените от Министерството на финансите дър-
жавни ценни книжа. Банката получава комисиони, свързани с изпълнението на тези фун-
кции. 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 дър-
жавните ценни книжа, тъй като не ги гарантира. Номиналната стойност на държавни-
те ценни книжа, държани от банката като депозитар, към 30 юни 2006 г. са в размер на
2983 млн. лв. (31 декември 2005 г. – 2843 млн. лв.).

27. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал 30.VI.2006 31.XII.2005

Монетен двор 100 100
Печатница на БНБ (вж. приложение 24) 95.6 95.6

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна печалба в
размер на 600 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД и 404 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД.

28. Оповестяване на политиката по управление на риска
Основната цел при управлението на брутните международни валутни резерви на БНБ
е обезпечаване на сигурността и ликвидността на активите, оптимизиране и максими-
зиране на доходността в зависимост от условията на международните пазари. Инвес-
тиционната стратегия се определя съобразно специфичната функция на централната
банка, която извършва дейността си в условията на паричен съвет и при пълно съот-
ветствие с изискванията на ЗБНБ.
Валутните резерви се инвестират в нискорискови купонни и сконтови облигации, в
краткосрочни депозити във валута и в злато, предоставени при първокласни чуждес-
транни банки. Ограничена част от резервите се поддържа в СПТ и монетарно злато,
съхранявано в трезорите на банката.
Рисковете, възникващи при управлението на валутните резерви, се управляват чрез
стратегическо структуриране на активите, определяне на бенчмарк на валутните ре-
зерви и налагане на инвестиционни ограничения. На годишна база се определя нивото на
максимално допустимия пазарен риск чрез показателя „Стойност при риск“ (Value-at-
Risk).
Промените в пазарните условия, размерът и структурата на валутните резерви се
преглеждат и анализират на тримесечна база и при необходимост се актуализират ин-
вестиционните ограничения и бенчмарковете. Спазването на заложените лимити и на
приетите правила и процедури се контролира ежедневно.
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Инвестиционните ограничения налагат рамката, в която се извършва управлението на
международните резерви на банката. Дефинирани са основните портфейли и съответ-
стващите им моделни портфейли (бенчмаркове), както и всички лимити за кредитен,
лихвен, валутен и операционен риск. Изготвен е изчерпателен списък на разрешените
емитенти на дългови инструменти, в които БНБ инвестира, както и списък с чуждес-
транните финансови институции, контрагенти на банката.
Разработени са правила за поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функ-
циите и задачите на основните структурни звена, отговорни за управлението на ва-
лутните резерви.
С цел оптимизиране на управлението на валутните резерви периодично се изследват,
анализират и предлагат за одобрение нови финансови инструменти. Целта е висока
степен на диверсификация, хеджиране на пазарния риск и реализиране на допълнителен
доход.

(а) Кредитен риск

Банката е изложена на кредитен риск при осъществяване на търговските операции и
инвестиционната дейност, както и в случаите, при които тя играе ролята на посред-
ник от името на правителството или на други публични институции. Банката поема
кредитен риск и при операциите по покупко-продажбата на чуждестранна валута с
търговските банки. Кредитният риск е свързан с вероятността от настъпване на
неплатежоспособност или фалит на някой от контрагентите на БНБ, както и с непла-
тежоспособност или фалит на някой от емитентите, в чийто дълг банката е инвести-
рала свои средства. Кредитният риск е лимитиран посредством установяване на изис-
квания за наличие на много високи кредитни рейтинги, дадени от поне две международ-
но признати рейтингови агенции.
От гледна точка на кредитния риск понастоящем банката може да инвестира в след-
ните класове активи:
• облигации и търговски ценни книжа, емитирани от държави, централни банки или

държавногарантирани институции;
• облигации и търговски ценни книжа, емитирани от наднационални финансови инсти-

туции, краткосрочни депозити във валута или злато, предоставени при наднацио-
нални финансови институции;

• търговски ценни книжа, емитирани от търговски банки и краткосрочни депозити
във валута или злато, предоставени при търговски банки;

• европейски обезпечени облигации. Това е един сравнително нов финансов инстру-
мент, който се емитира в много държави от еврозоната, като понастоящем за ин-
вестиции са разрешени издадените от германски банки и от френски финансови ин-
ституции облигации съответно от типа Jumbo Pfandbriefe, Obligations Foncières и
Irish Asset Coverеd Securities;

• облигации, емитирани от негарантирани от държавата агенции и други финансови
институции.

През предходната 2005 г. банката включва нов финансов инструмент в управлението
на международните резерви – облигационен и лихвен фючърсен контракт, търгуван на
международни регулирани пазари. БНБ участва в две нови програми по отдаване в за-
ем на ценни книжа чрез посредничеството на банка агент или депозитара на ценните
книжа.
За всички инструменти, издадени от държави, централни банки или държавногаранти-
рани финансови институции, е установен лимит за минимална експозиция. Лимитът
осигурява определена част от валутните резерви да бъде инвестирана във възможно
най-безрисковия и високоликвиден клас активи. За останалите изброени по-горе класове
активи са установени съответно лимити за максимална експозиция както на ниво ба-
ланс, така и по отделни портфейли. Всички лимити са в пряка зависимост от вътреш-
но присъщия кредитен риск на съответния клас активи.
В банката е разработена и утвърдена политика за контрагентите на БНБ по управле-
ние на брутния международен валутен резерв, която определя правилата за избор,
преглед, оценка на контрагентите, както и промени в списъка с контрагенти. Съглас-
но настоящата политика БНБ използва оценките на следните три международно приз-
нати агенции за кредитен рейтинг – Standard & Poors, Moody’s и Fitch Ratings. Чуждест-
ранните финансови институции, контрагенти на банката, са обособени в две групи:
• финансови институции, към които БНБ може да има кредитна експозиция. Те тряб-

ва да притежават дългосрочен кредитен рейтинг, който трябва да бъде по-висок
или равен на АА – по S&P и Fitch Ratings, или на Аа3 по Moody’s, присъден едновремен-
но от най-малко две от посочените агенции;

• финансови институции, с които БНБ може да сключва сделки за покупко-продажба на
ценни книжа при условията „доставка срещу плащане“ (Delivery Versus Payment –
DVP). Те трябва да притежават краткосрочен кредитен рейтинг, по-висок или ра-
вен на A-1 по S&P, F-1 по Fitch Ratings или P-2 по Moody’s, присъден едновременно от
най-малко две от посочените агенции.
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В инвестиционните ограничения на БНБ е заложена система от лимити за максимална
експозиция към отделните контрагенти. Установеният лимит се изчислява на базата
на вътрешен кредитен рейтинг и основния капитал на контрагента. Вътрешният кре-
дитен рейтинг е функция от дългосрочните рейтинги на горепосочените три рейтин-
гови агенции. В допълнение на базата на вътрешния кредитен рейтинг се определя ли-
митът за максимална срочност на предоставяните при търговските банки депозити
във валута или злато, както и на емитираните от тях търговски ценни книжа.

(б) Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква във връзка с осигуряването на средства за основните дей-
ности на банката и управлението на нейните позиции. Той има две измерения: от една
страна, поемането на риска банката да не бъде в състояние да посрещне задължения-
та си, когато те станат дължими, и от друга – риска от невъзможността банката да
реализира свои активи по справедливи цени и в нормално установените срокове на меж-
дународните пазари.
Клиентите на банката са определени в ЗБНБ. Средства се привличат посредством на-
бор от инструменти – депозитни/инвестиционни сметки, структурирана индексна
сметка (СИС), разплащателни сметки и други привлечени средства, регламентирани
нормативно. БНБ поддържа баланс между срочността на привлечения ресурс и тази на
активите посредством инвестиции във финансови инструменти с различна матури-
тетна структура. Банката осигурява необходимата ликвидност посредством инвес-
тициите в различни видове инструменти. Установени са лимити за обезпечаване на ми-
нимална ликвидност по вид валута. Тази ликвидност се осигурява на ежедневна база и
по този начин се обезпечават всички валутни плащания на БНБ.
Банката има установени лимити върху остатъчния срок до падежа за финансовите ин-
струменти от допустимите за инвестиране класове активи. Тя извършва текуща
оценка на ликвидния риск посредством идентифициране и следене на промените в необ-
ходимостта от средства за постигането на целите, залегнали в цялостната є стра-
тегия.
С цел посрещане на плащанията на банката са дефинирани портфейли от ликвидни ак-
тиви в евро и щатски долари. Те са част от цялостната стратегия за управление на
ликвидния риск.
Активите и пасивите на банката, анализирани по остатъчен срок от датата на балан-
са до датата на последващо договаряне или предвиден падеж, са, както следва:

(хил. лв.)

Към 30 юни 2006 г. До 1 От 1 до 3 От 3 месеца От 1 до 5 Над 5 Общо
месец месеца до 1 година години години

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 4 398 401 - - - - 4 398 401
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали 499 972 133 660 - 74 068 492 861 1 200 561
Ценни книжа 1 409 484 1 752 117 4 522 347 1 938 405 124 502 9 746 855
Инвестиции и квота в МВФ 75 257 - - - 1 416 082 1 491 339
Вземания от правителството на
Република България 7 397 47 074 138 870 426 530 - 619 871
Дълготрайни активи - - - - 169 808 169 808
Други активи 3 913 14 921 17 557 8 874 37 273

Общо активи 6 394 424 1 947 772 4 678 774 2 439 011 2 204 127 17 664 108

Пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - 5 977 068 5 977 068
Задължения към банки и други
финансови институции 3 369 788 - - - - 3 369 788
Задължения към държавни институции
и други задължения 4 338 447 - 21 678 - - 4 360 125
Задължения към МВФ по квотата
за участие - - - - 1 381 864 1 381 864
Кредити от общите фондове на МВФ 7 397 47 074 138 870 426 530 - 619 871
Начисления и други задължения 4 007 692 3 328 8 799 2 602 19 428

Общо пасиви 7 719 639 47 766 163 876 435 329 7 361 534 15 728 144

Разлика в срочността на активите
и пасивите (1 325 215) 1 900 006 4 514 898 2 003 682 (5 157 407) 1 935 964
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(хил. лв.)

Към 31 декември 2005 г. До 1 От 1 до 3 От 3 месеца От 1 до 5 Над 5 Общо
месец месеца до 1 година години години

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 3 194 792 235 824 - - - 3 430 616
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали 582 145 - - 67 745 452 202 1 102 092
Инвестиции в ценни книжа 592 982 1 926 517 2 231 059 2 354 527 2 718 744 9 823 829
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 78 199 - - - 1 472 986 1 551 185
Вземания от правителството на
Република България 23 104 358 835 175 389 537 028 - 1 094 356
Дълготрайни материални и
 нематериални активи - - - - 171 397 171 397
Други активи 14 553 12 678 52 1 331 118 28 732

Общо активи 4 485 775 2 533 854 2 406 500 2 960 631 4 815 447 17 202 207

Пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - 5 867 213 5 867 213
Задължения към банки и други
финансови институции 2 485 207 - - - - 2 485 207
Задължения към държавни институции
и други задължения 4 273 419 21 854 - - - 4 295 273
Задължения към МВФ по квотата
за участие - - - - 1 438 739 1 438 739
Кредити от общите фондове на МВФ 23 104 358 835 175 389 537 028 - 1 094 356
Начисления и други задължения 17 862 - 2 322 - 2 389 22 573

Общо пасиви 6 799 592 380 689 177 711 537 028 7 308 341 15 203 361

Разлика в срочността на активите
и пасивите (2 313 817) 2 153 165 2 228 789 2 423 603 (2 492 894) 1 998 846

(в) Пазарен риск

Пазарен риск

Всички търговски инструменти са обект на пазарен риск. Това е рискът от обезценка
в резултат на промени в пазарните условия. Инструментите се оценяват ежедневно
по справедлива стойност, която в максимална степен отразява текущите пазарни ус-
ловия и всички промени в тях пряко рефлектират върху нетните приходи от търгов-
ските операции.
Банката управлява своите портфейли в зависимост от променящите се пазарни усло-
вия. Експозицията по отношение на пазарния риск се управлява в съответствие с лими-
тите, определени в инвестиционните ограничения за управление на международните
валутни активи.

Лихвен риск

Дейността на банката е предмет на риск от колебания на лихвените нива. Лихвоносни-
те активи (включително инвестициите) и лихвените пасиви се падежират или търпят
промени в цената в различен момент и в различна степен. Основна мярка за измерване
на лихвения риск е модифицираната дюрация, която се следи и контролира ежедневно.
Тя дава оценка за това с колко би се променила пазарната стойност на даден актив (па-
сив), ако лихвените нива се променят с 1%. За всеки един от портфейлите на БНБ лих-
веният риск е ограничен посредством избор на съответен бенчмарк (моделен порт-
фейл) 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 проме-
ни в базата, служеща за определяне на лихвените проценти.
През предходната 2005 г. към разрешените финансови инструменти са добавени лихве-
ни и облигационни фючърси като част от стремежа на БНБ да подобрява ефективност-
та при управлението на брутните международни валутни резерви. Фючърсите са ви-
соколиквидни финансови инструменти с ниски трансакционни разходи и се използват
пълноценно при ребалансиране на портфейлите на банката.
По-долу са представени периодите на промяна на лихвените скали. Максималният пери-
од за всички активи и пасиви по скалата е 1 година.



Б
ъ
лг

а
р

с
ка

 н
а
р

о
д

н
а
 б

а
н

ка
. О

т
ч
е

т
 •

 я
н

у
а
р

и
 –

 ю
н

и
 2

0
0

6

94

(хил. лв.)

  Към 30 юни 2006 г. Ефективен Общо Плаващ
лихвен лихвен Фиксиран лихвен процент

процент процент
До 1 От 1 до От 3 месеца

месец 3 месеца до 1 година

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 2.91 4 385 782 6 743 4 379 039 - -
Злато и други благородни метали 0.15 707 385 - 499 963 133 660 73 762
Инвестиции в ценни книжа 3.04 9 660 626 - 1 400 041 1 738 574 6 522 011
Инвестиции и квота в МВФ - 75 257 - 75 257 - -
Вземания от правителството на
Република България - 619 871 619 871 - - -
Други лихвоносни активи - 20 914 - 20 914 - -
Нелихвоносни активи - 2 194 273 - - - -

Общо 17 664 108 626 614 6 375 214 1 872 234 6 595 773

Пасиви
Задължения към банки и други
финансови институции - 3 369 788 - 3 369 788 - -
Задължения към държавни институции
и други задължения 2.54 3 626 669 146 687 3 458 468 - 21 514
Кредити от общите фондове на МВФ - 619 871 619 871 - - -
Нелихвоносни пасиви - 8 111 816 - - - -

Общо 15 728 144 766 558 6 828 256 - 21 514

Разлика между безлихвени и
лихвени активи и пасиви 1 935 964 (139 944) (453 042) 1 872 234 6 574 259

(хил. лв.)

  Към 31 декември 2005 г. Ефективен Общо Плаващ
лихвен лихвен Фиксиран лихвен процент

процент процент
До 1 От 1 до От 3 месеца

месец 3 месеца до 1 година

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 2.45 3 418 709 8 761 3 175 076 234 872 -
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали 0.15 649 835 - 582 141 - 67 694
Инвестиции в ценни книжа 2.76 9 651 781 29 981 568 046 1 903 587 7 150 167
Капиталови инвестиции и квота в МВФ - 78 199 - 78 199 - -
Вземания от правителството
на Република България - 1 094 356 1 094 356 - - -
Други лихвоносни активи - 17 463 5 882 8 549 3 032 -
Нелихвоносни активи - 2 291 864 - - - -

Общо 17 202 207 1 138 980 4 412 011 2 141 491 7 217 861

Пасиви
Задължения към банки и други
финансови институции - 2 485 207 - 2 485 207 - -
Задължения към държавни
институции и други задължения 2.26 3 661 121 146 687 3 492 920 21 514 -
Кредити от общите фондове на МВФ - 1 094 356 1 094 356 - - -
Нелихвоносни пасиви (в т.ч.
банкноти и монети в обращение) - 7 962 677 - - - -

Общо 15 203 361 1 241 043 5 978 127 21 514 -

Разлика между безлихвени и
лихвени  активи и пасиви 1 998 846 (102 063) (1 566 116) 2 119 977 7 217 861
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(г) Валутен риск

За банката валутен риск е налице в случаите на несъответствие между валутната
структура на активите и пасивите. Банката е изложена на валутен риск при извърш-
ване на сделки с финансови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, раз-
лична от базовата валута – евро.
С въвеждането на паричния съвет българският лев е фиксиран към еврото. Поради фак-
та, че счетоводните отчети се изготвят в национална валута, върху тях оказват вли-
яние движенията при обменните курсове на лева спрямо валутите, различни от евро.
При извършване на сделки в чуждестранна валута възникват приходи и разходи от ва-
лутни операции, които се отразяват в отчета за приходите и разходите и се отнасят
в специален резерв.
За минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията на валут-
ната структура на активите от тази на пасивите. Съгласно промените в чл. 31 (3) от
ЗБНБ общата пазарна стойност на активите във валути, различни от евро, СПТ и мо-
нетарно злато, не може да се отклонява с повече от +/-2% от общата пазарна стой-
ност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.
Активите и пасивите, деноминирани в български левове и чуждестранна валута, могат
да бъдат анализирани, както следва:

(хил. лв.)

30.VI.2006 31.XII.2005

Активи
Български левове и валути от еврозоната 14 253 835 13 173 795
Щатски долари 103 983 285 148
Японски йени 36 55
Британски лири 356 494
СПТ 2 102 463 2 636 920
Злато 1 200 255 1 099 117
Други 3 180 6 678

17 664 108 17 202 207

Пасиви
Български левове и валути от еврозоната 15 552 968 14 385 697
Щатски долари 107 588 281 227
Японски йени - -
Британски лири 41 5
СПТ 2 000 533 2 532 218
Злато - -
Други 2 978 3 060

17 664 108 17 202 207

Нетна позиция
Български левове и валути от еврозоната (1 299 133) (1 211 902)
Щатски долари (3 605) 3 921
Японски йени 36 55
Британски лири 315 489
СПТ 101 930 104 702
Злато 1 200 255 1 099 117
Други 202 3 618

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 внася-
не до три месеца след решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното за-
дължение на банката към 30 юни 2006 г. е 68 278 хил. лв.

2) Квота в МВФ и кредити от МВФ

Квотата в МВФ и задълженията към фонда са обезпечени със записи на заповед, подпи-
сани съвместно от банката и правителството на Република България, на стойност
2 014 698 хил. лв. (2005 г. – 2 443 937 хил. лв.).
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3) Капиталови ангажименти

Към 30 юни 2006 г. банката има поети ангажименти за 6537 хил. лв. за придобиване на
дълготрайни активи.

4) Банката няма издадени други гаранции, акредитиви или поети ангажименти за
закупуването или продажбата на злато, други благородни метали или чуждест-
ранна валута.

30. Събития, настъпили след датата на баланса
Няма събития, възникнали след датата на баланса, които да изискват допълнително
оповестяване или корекции във финансовите отчети на банката.
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12 януари Приема се Методика за определяне и актуализиране на продажните цени на
банкнотите и монетите, продавани от Българската народна банка на цена, различна
от номиналната им стойност.

19 януари БНБ пуска в обращение от 14 февруари 2006 г. сребърна възпоменателна монета с
нанесено оцветяване на тема „Лозарство и винопроизводство“ с номинална стойност
5 лева, емисия 2006 г.

2 февруари Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за паричните преводи и
платежните системи.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за прилагането на
международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.

17 февруари Преминава се към процедура за възмездно освобождаване чрез открит търг от
собственост на имот на БНБ, представляващ част от сграда, намираща се в София,
пл. „Славейков“ № 6А.

24 февруари Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните
минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.

Приемат се нови Форми и съдържание на отчетите на банките по Наредба № 21 и
указания за тяхното попълване.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за капиталовата
адекватност на банките.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за оценка и
класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за
загуби от обезценка.

2 март Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за паричните преводи и
платежните системи.

23 март Приема се отчетът за изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2005
година.

БНБ пуска в обращение, считано от 19 април 2006 г., сребърна възпоменателна
монета на тема „Българско Черноморие“ от серия „Национални паркове и резервати“ с
номинална стойност 10 лева, емисия 2006 г.

Приема се Ведомствен списък на видовете документи, с които се работи в БНБ.

6 април Приема се Наръчник за работа на Вътрешен одит на БНБ.

Приемат се Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с
банкноти и монети по обявена стойност.

Приема се Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за
обслужване на клиенти с банкноти и монети.

Приема се Корпоративна политика за сигурност на информационните системи в БНБ.

По-важни решения
на Управителния съвет на БНБ
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20 април Приема се Годишният отчет на Българската народна банка за 2005 година.

4 май Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ за
условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на МФ и БНБ за
контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа.

Приема се Тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделките с ДЦК.

Приемат се Вътрешни правила за дейността на Програмния съвет за проучвания и
публикации по банкова и финансова история.

БНБ пуска в обращение, считано от 23 май 2006 г., сребърна възпоменателна монета
с нанесено частично позлатяване от серията „Съкровищата на България“ на тема
„Летница“ с номинална стойност 10 лева, емисия 2006 г.

18 май Допълва се Етичният кодекс на служителя на БНБ.

1 юни Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните
минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централен
кредитен регистър на банките.

13 юни БНБ пуска в обращение, считано от 3 юли 2006 г., банкнота с номинална стойност
50 лева, емисия 2006 г.

Допълва се съставът на Консултативния съвет към БНБ.

29 юни Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 на БНБ за банките
попечители по Кодекса за социално осигуряване.

Приемат се Вътрешни правила за реда за избор на изпълнители на обществени
поръчки в БНБ.


