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Резюме

Политиката на Българската народна банка (БНБ) е насочена към постигането на основната є цел – поддържане на ценова стабилност чрез осигуряване
на стабилността на националната парична единица. Стабилността на националната парична единица е гарантирана от въведения преди десет години, на
1 юли 1997 г., паричен съвет – фундаментът, върху който се гради икономическата политика в страната. Според закона за БНБ и в съответствие с принципите на паричния съвет паричните задължения на БНБ са напълно покрити с
международни валутни резерви при фиксиран валутен курс от 1000 лева за една
германска марка (от 1999 г. 1.95583 лева за 1 евро). Провежданата от 1997 г. от
централната банка и от три поредни правителства икономическа политика възвърна доверието на населението и на чуждестранните инвеститори в българската икономика, в банковата ни система и в националната ни валута. Стабилното икономическо и политическо развитие на страната през тези десет години є позволи да извърши необходимата подготовка и да стане пълноправен член
на Европейския съюз (ЕС) от 1 януари 2007 година.
С присъединяването на България към ЕС централната банка на страната
стана пълноправен член на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), а управителят на БНБ стана пълноправен член на Генералния съвет
на Европейската централна банка (ЕЦБ). На 2 януари т.г. БНБ внесе дължимата
сума в капитала на ЕЦБ. Представители на БНБ вече активно участват в обсъжданията и приемането на решения в 12-те комитета на ЕСЦБ и 29-те работни групи към тях. Продължава партньорството на централната банка с правителството при формулиране на позиции и участие в дискусии в областта на
икономическия и паричен съюз, финансовите услуги, статистиката и разширяването на ЕС.
Провежданата последователна и прозрачна икономическа политика, насочена към поддържане на макроикономическата стабилност, както и членството
в ЕС превръщат страната ни в привлекателна дестинация за чуждестранните
инвеститори. В резултат на високия приток на капитали международните валутни резерви нарастват значително. В края на юни т.г. пазарната им стойност достигна 9567.1 млн. евро.
При управлението на международните валутни резерви БНБ продължи с политиката си на ограничаване на лихвения риск, който поема – политика, възприета от началото на второто тримесечие на 2006 г., като максималната дюрация
на активите в евро остана под 0.5 години.
Важна задача на БНБ е организирането, поддържането и развитието на
платежните системи и създаването на условия за приемане на стандартите и
интегриране към общоевропейските платежни инфраструктури. Във връзка с
това през януари беше проведено заседание на Националния съвет по платежни
системи, на което бяха обсъдени въпросите за координация по реализацията на
проектите Единна зона за плащания в евро (СЕПА) и ТАРГЕТ2.
В началото на 2007 г. бе цялостно променена регулаторната рамка за банковата система. В сила влезе новият Закон за кредитните институции, а наредбите на БНБ бяха приведени в съответствие със закона. От началото на годината започна да се прилага и капиталовата рамка „Базел II“. През първото полугодие на 2007 г. усилията на банките бяха насочени най-вече към осигуряване
на наличен капиталов ресурс, чрез който да се гарантира плавното въвеждане
на новата регулаторна рамка.
Отпадането от началото на годината на административните мерки за
ограничаване растежа на банковите кредити и запазването на благоприятните
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тенденции в макроикономическата среда са основните фактори, които повлияха за ускоряване на кредитната дейност на банките. Вземанията им от неправителствения сектор към края на юни 2007 г. отбелязаха годишен растеж от
47.8%, като кредитите за корпоративния сектор нарастват с по-бърз темп в
сравнение с кредитите за домакинствата. Текущото наблюдение и надзорните
инспекции в банките потвърждават, че банковата система е стабилна, ликвидността є гарантира достатъчно покритие на привлечения ресурс и доходността є е на добро равнище.
БНБ изпълнява функциите и задачите си, като се стреми да повишава
ефективността и да подобрява организацията на дейността си. През първото
полугодие на 2007 г. банката е работила с по-малък брой служители в сравнение
със същия период на 2006 г. От общите разходи на банката за полугодието 17%
представляват инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ.
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Международната конюнктура през първото полугодие на 2007 г. беше благоприятна. Относително високият темп на икономически растеж в еврозоната
се отрази позитивно на развитието на българската икономика и реалният темп
на растеж на БВП у нас се ускори до 6.4%. Равнището на безработицата достигна най-ниската си стойност за последните 16 години. Стабилната и предвидима макроикономическа среда и високата възвръщаемост на инвестициите в
страната продължиха да привличат външни капитали под формата на преки
чуждестранни инвестиции и външни заеми. Инвестиционната активност в
страната ускори темпа си на растеж и заедно с високото потребителско търсене допринесе за нарастване на вноса. Дефицитът по търговското салдо на
платежния баланс продължи да се увеличава и беше основният фактор за нарастване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Притокът на
преки чуждестранни инвестиции финансира 81.3% от дефицита по текущата
сметка и за полугодието общото салдо на платежния баланс остана положително. Международните резерви на БНБ нараснаха с 640.3 млн. евро (без отчитане
на курсовите разлики).
Принципът на действие на паричния съвет, в съответствие с който паричната емисия е равна на притока на валутни резерви при фиксирания валутен
курс на лева към еврото, задава зависимостта между динамиката на валутните
резерви на централната банка и изменението на резервните пари. От началото
на 2007 г. се наблюдават високи темпове на растеж на всички парични агрегати, като при широките пари нарастването на годишна база бе 28.4% в края на
юни. След отмяната на административните мерки за ограничаване растежа на
банковите кредити кредитната активност се засили и за полугодието вземанията от неправителствения сектор се ускориха до 47.8% на годишна база.
Повишаването на международните цени на някои групи стоки, особено при
горивата и храните, се отрази и върху вътрешните цени. Натрупаната от началото на годината до юни инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлезе на 2.8%, а на годишна база индексът се повиши до 5.3%. По-значителен принос в инфлацията имаха цените на хранителните
стоки, на горивата за транспорт и на общественото хранене.
Ликвидността на междубанковия пазар остана висока, като обемът на
сделките се увеличи спрямо предходната година. Средният лихвен процент по
междубанковите депозити и репо-операции възлезе на 3.72%. Средномесечната
стойност на лихвения процент по междубанковите депозити се движеше между
3.53% (януари) и 3.98% (юни), като основната причина за повишаването му бяха
решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) да увеличи лихвата по основните операции по рефинансиране. Пазарът на акции продължи да се развива
с ускорени темпове и към юни пазарната капитализация на дружествата, търгувани на Българската фондова борса (БФБ) – София, възлезе на 40% от БВП.
Положителните тенденции в развитието на българската икономика и политиката на Министерството на финансите (МФ) в посока към намаляване на
държавния и държавногарантирания дълг бяха отчетени и от международните
рейтингови агенции, като през март Moody’s промени перспективата за рейтинга Ваа3 на дългосрочните държавни облигации в чуждестранна и местна валута от стабилна на положителна.
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I.

Икономическо развитие
през първата половина на 2007 г.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2007

12
1. Международна конюнктура
През първата половина на 2007 г. водещите икономики отчетоха сравнително високи темпове на растеж на БВП. Конюнктурните индикатори на глобалната икономическа активност повишиха стойностите си и достигнаха пиковите нива от първото полугодие на 2006 г. Съществено подобрение на бизнес
климата бе отбелязано както в промишлеността, така и в сектора на услугите.

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

Растеж

ЕС (27)
Еврозона (13)
Новоприсъединили
се държави (11)
САЩ
Япония
Китай

Инфлация

2007
I трим. II трим.

2005

2006

1.8
1.5

3.0
2.8

3.3
3.2

4.6
3.2
1.9
10.4

6.2
3.3
2.2
11.1

6.4
1.5
2.6
10.3

2007
2005
I трим. II трим.

Безработица
2007
2006
I трим. II трим.

2005

2006

2.8
2.5

2.3
2.2

2.3
2.2

2.2
1.9

2.2
1.9

8.7
8.6

7.9
7.9

7.2
7.2

7.0
7.0

6.0
1.9
2.3
11.3

3.7
3.4
-0.4
1.8

3.2
3.2
0.2
1.5

3.4
2.4
0.4
2.7

3.7
2.7
0.7
3.6

12.0
5.1
4.4
4.2

10.0
4.6
4.1
4.1

8.4
4.5
4.0
:

8.3
4.5
3.8
:

Забележка: Инфлацията в новоприсъединилите се държави е изчислена чрез претеглянето на хармонизираните индекси на потребителски цени (ХИПЦ) за отделните страни, като са ползвани теглата на държавите в ХИПЦ на ЕС-25.

Източници: Евростат, Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis, Статистическа служба на Япония,
Национална статистическа служба на Китай, изчисления на БНБ.

Основни лихви на Федералния резерв и на ЕЦБ (2003 г. – юни 2007 г.)
(%)

Източници: ЕЦБ, Федерален резерв.

Бизнес климатът в еврозоната продължи да се подобрява, като достигна и
се задържа на най-високите си нива от 2000 г. насам. Растежът на БВП на ЕС запази високите си темпове от втората половина на предходната година – съответно 3.3% и 2.8% за първото и второто тримесечие на годината. Основен
принос за растежа имаха инвестициите и нарастването на нетния износ. Икономиката на САЩ отчете по-ниски темпове на растеж, като фактор за забавянето бе значителното съкращаване на инвестициите в жилищно строителство
(-16.4% спрямо съответното полугодие на 2006 г. и отрицателен принос за
растежа на БВП от 0.9 пр.п.). Растежът на китайската икономика през първата
половина на годината възлезе на 11.5%, значително над очакванията, благодарение на големия обем инвестиции в дълготрайни активи и на положителния нетен износ.
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ЕЦБ повиши лихвите по операциите по рефинансиране, считано от 14 март и 13 юни т.г.
На 18 септември 2007 г. Федералният резерв взе решение за намаляване на лихвите с 50 б.т., като лихвата
по федералните фондове възлезе на 4.75%. На 31 октомври беше прието ново понижение с 25 б.т. и лихвата
по федералните фондове спадна на 4.5%.

Икономическо развитие през първата половина на 2007 г.

ЕЦБ продължи да следва политика на покачване на основните лихвени
проценти. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране бе повишен на два пъти с по 25 базисни точки (б.т.) и към юни възлезе на 4.00%1. Промените в лихвените проценти бяха обосновани с наличието на повишени рискове за инфлацията в еврозоната в средносрочен план. Федералният резерв не
предприе действия по промяна на лихвата по федералните фондове с оглед на
относително балансираните рискове за инфлацията2.
В глобален мащаб инфлацията се запази на нива, близки до тези от предходната година. През периода средномесечната инфлация в еврозоната бе 1.9%,
а в САЩ – 2.5%. Сравнително топлата зима намали натиска от страна на търсенето върху цените на суровия петрол през първите месеци на 2007 г., но от
февруари цените отново започнаха да се повишават, като цената на суровия
петрол тип „Брент“ достигна 77 щ.д. за барел в средата на годината. Основен
фактор за повишаването на цените бе несигурността по отношение на предлагането в резултат на свиването на квотите за производство от страна на
ОПЕК и значителното намаляване на износа на Нигерия. Цените на металите запазиха своята колеблива динамика, като нарастването им бе с 26% спрямо първото полугодие на 2006 г. Към средата на годината очакванията за по-нисък
световен растеж в средносрочен план забавиха значително търсенето и растежа на цените на повечето метали. Вследствие на неблагоприятните климатични условия цените на храните се увеличиха с 11% спрямо съответното полугодие на предходната година. Значително повишение бе отбелязано при зърнените и маслодайните култури, които се повишиха съответно с 19% и 15% спрямо първото полугодие на 2006 г. поради очаквания за значително по-ниски добиви в Канада, ЕС, Украйна, Русия и Австралия. В резултат от увеличеното производство цената на захарта спадна с 40% спрямо първата половина на 2006 г.
Повишената нестабилност на фондовите пазари през 2006 г. продължи да
определя динамиката на водещите индекси и през първата половина на 2007 г. В
края на февруари и началото на март в продължение на две седмици повечето
водещи индекси претърпяха значителна корекция, спадайки с около 5–6 пункта.
Факторите за това бяха свързани с очаквания за по-голямо забавяне в растежа
на икономиката на САЩ, което първоначално подейства негативно на шанхайската фондова борса и систематично се пренесе и на останалите големи фондови пазари. В рамките на един месец фондовите пазари възвърнаха стойностите
от края на февруари. Към юни водещите индекси отчетоха умерено нарастване спрямо началото на годината. В Европа индексите Dow Jones EURO STOXX 50
и Dow Jones STOXX EU разширен 15 се увеличиха съответно с 9.8% и 12.3%, а в
САЩ NASDAQ съставен и Dow Jones Industrial – съответно с 6.7% и 8.9%. Нарастването на колебливостта на финансовите пазари е нормално явление с оглед на
глобализацията им през последните години, която улесни възможностите за
трансфер на значителни по обем капитали и диверсифицирането им в различни
региони.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2007

14
Основни фондови индекси

Източници: Dow Jones, NASDAQ, STOXX.

2. Икономиката на България
Икономическа
активност
и инфлация

Икономическият растеж през първото полугодие на 2007 г. достигна 6.4%
спрямо първото полугодие на 2006 г., ускорявайки се с 1.1 пр.п. спрямо растежа
през съответния период на предходната година.

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

2006
БВП
Потребление на домакинствата
Потребителски разходи на правителството
Колективно потребление
Брутно образуване на основен капитал
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги

I полугодие

II полугодие

6.0
6.8
9.8
-1.1
16.5
11.2
16.1

6.2
8.2
-1.6
3.9
18.4
7.1
14.3

2007
I полугодие
6.4
7.7
-1.1
-0.8
29.6
4.1
11.9

Източник: НСИ.

Потреблението на домакинствата нарасна със 7.7%, стимулирано от ускореното нарастване на реалната работна заплата и на заетостта. Ситуацията
на пазара на труда е благоприятна, с трайна тенденция към намаляване на безработицата. През второто тримесечие нейното равнище достигна 6.8% – найниското ниво от 16 години насам.
С най-голям принос за икономическия растеж са инвестициите в основен
капитал, които реално нараснаха с близо 30% на годишна база за първото полугодие. Отраслите, в които инвестиционната активност е най-висока, са преработващата промишленост, енергетиката и търговията. Динамиката на капиталообразуването и отрасловата му структура потвърждават тезата, че
българската икономика се намира в период на интензивно обновление, период на
изграждане на производствени мощности и на експортен потенциал.
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(%, пр.п. спрямо съответния период на предходната година)

Източник: НСИ.

Външнотърговският баланс запази отрицателния си принос в нарастването на БВП поради забавянето на растежа на износа и продължаващото динамично нарастване на вноса. Негативно влияние върху износа през първото полугодие оказаха преструктурирането на цветната металургия и закриването на
производствени мощности в енергетиката. Крайното вътрешно търсене, както и междинното потребление имат съществен вносен компонент, като от обема на инвестициите в основен капитал вносните стоки възлизат на около 70%.
Вносът на суровини, материали и енергийни ресурси задоволява около 30% от
междинното потребление. Именно инвестиционните стоки и стоките за производствена употреба продължават да доминират в обема и динамиката на вноса. Същевременно обаче продължава тенденцията към нарастване на относителния дял на вносните потребителски стоки в общия обем на потреблението
на домакинствата.

Реален темп на растеж на брутната добавена стойност
(%)

I полугодие

2006
II полугодие

2007
I полугодие

Селско и горско стопанство
Индустриален сектор
Услуги

-3.2
7.9
6.2

-1.3
8.6
6.1

-2.3
9.1
8.8

Общо по базисни цени

6.1

6.0

8.2

Източник: НСИ.

През първото полугодие на 2007 г. брутната добавена стойност нарасна с
8.2% спрямо съответния период на 2006 г. Този растеж е един от най-високите
през последните 17 години. Водещите сектори са преработващата промишленост и финансовото посредничество, където бе осъществен реален прираст
съответно от 15% и 40%. Растежът на добавената стойност в промишлеността се реализира в условията на изразено и устойчиво увеличение на продажбите на вътрешния пазар и по-слаба динамика на продажбите за износ, особено в
сравнение със същия период на предходната година. Причината за по-слабите
експортни резултати е значителният спад в цветната металургия и в производството на енергоносители, докато в останалите сектори на промишлеността, където са заети над 80% от работещите в отрасъла, експортните
продажби нарастват значително (с двуцифрено число).

Икономическо развитие през първата половина на 2007 г.

Принос на компонентите на крайното
използване за растежа на БВП
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Разходи за труд на единица продукция общо за икономиката
(плъзгаща се средна за 4 тримесечия)
(1998 = 100)

Източници: НСИ, БНБ.

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

Източници: НСИ, БНБ.

Засилената инвестиционна активност и подобряването на технологичното равнище на икономиката се проявяват в ускоряване растежа на производителността на труда. Добавената стойност на един зает нараства с 4.9% за
първото полугодие на 2007 г. в условията на значително нарастване на заетостта (с 3.2%). Секторите с най-голям принос за подобрената производителност са преработващата промишленост и финансовото посредничество, където е регистрирано нарастване съответно с 13% и 30%. Високата експортна активност в повечето промишлени отрасли и темпът на нарастване на производителността са свидетелство за запазването на конкурентоспособността на
икономиката въпреки бързия растеж на работните заплати и постепенното
формиране на тенденция към нарастване на реалните разходи за труд на единица продукция. През един продължителен период от време предприятията поддържаха по-нисък растеж на реалната работна заплата спрямо този на производителността на труда, като това им даде възможност да укрепят финансовото си състояние и улесни обновяването на производствените мощности. По
тази причина те запазват конкурентоспособността си въпреки нарастването
на разходите за труд през първата половина на 2007 година.
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ХИПЦ-инфлация от началото на годината и принос за нея*
януари – юни

Инфлация (%)
Принос (пр.п.)
Преработени храни (без тютюневи изделия)
Непреработени храни
Енергийни продукти (без административни цени)
Промишлени стоки (без енергийни продукти и административни цени)
Услуги (без административни цени)
Обществено хранене
Тютюневи изделия
Стоки и услуги с административни цени (без тютюневи изделия)
Водоснабдяване и канализационни услуги
Такси, свързани с лични транспортни средства
Лекарски и болнични услуги

2006

2007

3.52

2.75

0.28
-0.41
0.31
0.12
0.64
0.28
2.25
0.33
0.00
0.02
0.05

0.68
-0.40
0.83
0.49
0.83
0.49
-0.25
0.57
0.15
0.16
0.10

* Изложената структура съответства на класификацията на Евростат, използвана за представяне в съпоставим вид
на основните компоненти на ХИПЦ за държавите от еврозоната и ЕС. Тези компоненти са преработени храни (включително алкохолни напитки и тютюневи изделия), непреработени храни (месо и месни продукти; риба и рибни продукти; плодове; зеленчуци), енергийни продукти (електроенергия; твърди, течни и газообразни горива за битово потребление; топлоенергия; горива и смазочни материали за лични транспортни средства), промишлени стоки (без енергийни) и услуги (включително обществено хранене). С цел отделяне влиянието на стоките и услугите с административно определяни цени, както и на стоките, чиито цени зависят до голяма степен от промени в акцизните ставки (тютюневи изделия), административно определяните цени и тютюневите изделия са изключени от основните групи,
включени в ХИПЦ по Евростат.

Източници: НСИ, БНБ.

ХИПЦ-инфлация
(на годишна база)
(%)

Източници: НСИ, БНБ.

Икономическо развитие през първата половина на 2007 г.

Към юни 2007 г. натрупаната от началото на годината инфлация, измерена с ХИПЦ, беше с 0.8 пр.п. по-ниска от акумулираната инфлация за същия период на 2006 г. и възлезе на 2.8%.
Докато през първото шестмесечие на предходната година основен инфлационен фактор бяха цените на тютюневите изделия в резултат от увеличението на акцизните им ставки, през същия период на 2007 г. инфлацията се определяше в най-голяма степен от влиянието на международните цени върху вътрешните цени на горивата за транспорт, поскъпването на хранителните стоки и
по-високия принос на нехранителните стоки.
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Повишаването на международните цени на петрола, започнало от февруари 2007 г., намери отражение в цените на транспортните горива, които към
края на юни поскъпнаха с 12.7% спрямо декември 2006 г. В сравнение с първите
шест месеца на предходната година в групата на хранителните стоки се наблюдаваше по-голямо нарастване на цените на хляб и зърнени храни (с 4.1% спрямо декември), животински и растителни масла и мазнини (с 12.4%) и мляко, млечни продукти и яйца (с 1%). Някои от факторите, оказали влияние върху инфлацията при тези продукти, бяха повишаването на международните и вътрешните
цени на пшеницата, неблагоприятните климатични условия за реколтата на
слънчоглед и отсъствието на характерни за средата на годината намаления на
цените на някои млечни продукти. Цените на услугите, в частност на общественото хранене, както и през предходната година продължиха да имат най-висок
принос за акумулираната инфлация – по-висок с 0.2 пр.п. от този през първите
шест месеца на 2006 г.
Услуги с административно определяни цени, които имаха най-съществено
влияние върху инфлацията, натрупана от началото на годината, бяха водоснабдителните и канализационните услуги (поскъпнали съответно с 13.2% и 14.5%
средно за страната), винетните такси (чиито цени бяха повишени в началото
на годината с 60%) и медицинските услуги, които поскъпнаха с 12.5% в резултат от увеличението на таксaтa за преглед3.
През юни 2007 г. инфлацията се повиши до 5.3% на годишна база, след стабилизиране средно на 4.5% от февруари до април, като това ускоряване се обуславяше в най-голяма степен от ускоряването на годишния темп на изменение на
цените на хранителните стоки. В края на първото шестмесечие инфлацията,
изчислена на годишна основа, като се изключат административните цени, тютюневите изделия и енергийните продукти, достигна 6.3%4.
Платежен
баланс

Притокът на значителни по обем финансови ресурси – преки чуждестранни инвестиции и външни заеми, са резултат на високата възвръщаемост на инвестициите в страната и в голяма степен те определят динамиката на икономическото развитие и интензивния процес на преструктуриране. Преките чуждестранни инвестиции са нараснали с 302 млн. евро спрямо първото полугодие
на 2006 г. и възлизат на 2366.4 млн. евро, като покриват 81.3% от дефицита по
текущата сметка, който нарасна с 1149.1 млн. евро в сравнение със съответния период на 2006 г. Финансовата сметка е на излишък от 4033.9 млн. евро, като подобрението спрямо предходната година е с 1378.9 млн. евро.
Основен принос за нарастването на дефицита на текущата сметка има
увеличението на дефицита по търговското салдо с 1052.6 млн. евро. По предварителни данни за периода януари – юни 2007 г. износът нараства с 429 млн. евро (7.5%) спрямо съответния период на предходната година, а вносът на стоки
(FOB) съответно с 1481.7 млн. евро (18.6%). Основни фактори за забавения растеж на износа са осъществени планови реконструкции в цветната металургия,
понижен износ на електричество и вероятно недоотчитане вследствие на въведената система Интрастат5. По стокови групи основен принос за прираста на
износа за полугодието имат чугун, желязо и стомана (2.2 пр.п.), текстилни материали (1.5 пр.п.) и машини, уреди и апарати (1.2 пр.п.). През разглеждания период с най-висок принос към общия растеж на вноса са машини, уреди и апарати
(3.2 пр.п.) и чугун, желязо и стомана (2.3 пр.п.), а с най-голям отрицателен принос
са суровият петрол и природният газ (-1 пр.п.).
3

4
5

Таксата за преглед възлиза на 10% от минималната работна заплата. От 1 януари 2007 г. минималната
работна заплата беше повишена от 160 на 180 лв.
Подробен анализ на инфлацията е представен в Икономически преглед, 2007, бр. 3.
С приемането на България за член на ЕС от 1 януари 2007 г. бе въведена системата за отчитане на вноса и
износа на стоки с другите държави – членки на Общността. С въвеждането на системата Интрастат са
налице проблеми относно обхвата и качеството на първоначално регистрираната информация. Публикуваните данни за периода януари – юни 2007 г. са предварителни и се очаква поредица от ревизии на статистиката за износа и вноса. За повече подробности относно Интрастат вж. Икономически преглед, 2007, бр. 1,
с. 50, и Икономически преглед, 2007, бр. 2, с. 43.
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Публични
финанси

Към края на първото полугодие на 2007 г. реализираният касов излишък по
консолидираната фискална програма достигна 2161.6 млн. лв. и представлява
3.9% от очаквания БВП6 за годината. Първичното салдо възлезе на 2567.7 млн.
лв., или на 4.6% от прогнозния БВП. Общите приходи и помощи нараснаха със
17.4% на годишна база, като достигнаха 11 254.9 млн. лв. С най-висок принос за
растежа на приходите бяха постъпленията от преки данъци (8.2 пр.п.), отразяващи както съществения прираст на печалбата на предприятията, така и нарастването при заетостта и заплатите. Разходите по консолидираната фискална програма (без вноската за бюджета на ЕС) за първото полугодие на 2007 г.
възлизат на 8821.3 млн. лв., като годишният им темп на нарастване е 7.8%.
Вноската за бюджета на ЕС към юни 2007 г. е 272.0 млн. лв. и представлява 42.9%
от заложената в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ).
Фискалният резерв от началото на годината е нараснал с 21.2% (от
5845.7 млн. лв. на 7084.4 млн. лв. в края на юни) въпреки предсрочното погасяване на дълг към МВФ в размер на 449.8 млн. лв. Съотношението на държавния и
държавногарантирания дълг към БВП спадна с 4.5 пр.п. спрямо края на 2006 г. и
към средата на 2007 г. достигна 20.2%. Делът на вътрешния дълг в размера на
държавния и държавногарантирания дълг е 27%.

Финансов
сектор

През първата половина на 2007 г. паричните агрегати продължиха да поддържат високи темпове на растеж под влияние на засилената икономическа активност в страната и притока на чуждестранни капитали. Широките пари отбелязаха годишен прираст от 28.4% към края на юни. През първото полугодие на
2007 г. паричният агрегат М1 нарасна с 1728.2 млн. лв. и към края на юни отбеляза годишно нарастване от 32.5%. Парите извън банките се увеличиха със
160.3 млн. лв. през полугодието и към края на юни годишният им темп на прираст достигна 16.1%. При овърнайт-депозитите беше регистрирано нарастване с 1567.9 млн. лв. от началото на 2007 г. и годишен прираст от 43.8% към края
на юни. През първите шест месеца на годината квазипарите се увеличиха с
1584.2 млн. лв. и към края на периода отбелязаха годишно нарастване от 24.5%.
Депозитите с матуритет до 2 години се увеличиха с 1323.2 млн. лв., а депозитите за ползване с предизвестие до 3 месеца – с 261 млн. лв., като годишните
им темпове на прираст достигнаха съответно 24.1% и 26.7%.
През първите шест месеца на годината се наблюдаваше значително активизиране на кредитната дейност, като вземанията от неправителствения сектор нараснаха с 6607.7 млн. лв. и към края на юни отбелязаха годишен прираст
от 47.8%. Високата кредитна активност беше обусловена както от запазването на благоприятните макроикономически тенденции и силното търсене на кре6

Очакван БВП за годината в размер на 55 678.2 млн. лв.

Икономическо развитие през първата половина на 2007 г.

В резултат на значителните финансови потоци общото салдо по платежния баланс е положително, в размер на 895.6 млн. евро, като резервните активи
на БНБ нараснаха през първата половина на текущата година с 640.3 млн. евро
(без да се включват изменения, дължащи се на курсови разлики).
Част от финансовите ресурси, насочени към България, имаха заемен характер. Общият размер на външния дълг към юни 2007 г. по предварителни данни е
21.2 млрд. евро, което представлява нарастване с 1507.2 млн. евро в сравнение
с декември 2006 г. Публичният и публичногарантираният външен дълг възлиза на
4034.9 млн. евро (19% от общия дълг), като спрямо декември 2006 г. спада с 465.7
млн. евро в резултат на погасяване на глобални облигации през февруари 2007 г.
и предсрочното погасяване на дълга към МВФ през април 2007 г. Частният негарантиран външен дълг нарасна с 1972.9 млн. евро (13%) и достигна 17.1 млрд. евро. Това нарастване се дължи в най-голяма степен на вътрешнофирмените заеми, които представляват преки чуждестранни инвестиции, и на увеличението
на заемните ресурси на частния небанков сектор.
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дити от страна на предприятията и домакинствата, така и от отмяната от
началото на годината7 на допълнителните минимални задължителни резерви.
През първото полугодие вземанията от нефинансови предприятия се увеличиха
с 4675.5 млн. лв. и годишният им темп на нарастване към края на юни се ускори
до 53.9%, а при вземанията от домакинства беше отчетено увеличение с 1886.1
млн. лв. и годишен прираст от 38.6% към края на юни.

Парични агрегати
(годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Вземания от неправителствения сектор
(годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Важен източник на ресурси за разширяване на кредитната дейност бяха
депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия, които нараснаха съответно с 1458.1 млн. лв. и 927.5 млн. лв. Наред с това банките използваха
като средство за финансиране на кредитната дейност привличането на средства от нерезиденти (1137.9 млн. лв.), както и съкращаването на чуждестранни активи (1367.4 млн. лв.).

7

Допълнителните минимални резерви бяха въведени през второто тримесечие на 2005 г. като административна мярка за ограничаване на растежа на банковия кредит.
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Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
(%)

Източник: БНБ.

Общият оборот на валутния пазар през първата половина на 2007 г. достигна 74.5 млрд. евро8. Оборотът е над два пъти по-висок от този за същия период на предходната година, като по-голямата част от увеличението е реализирано по направление на валутната търговия между БНБ и търговските банки.
Оборотът на междубанковата валутна търговия (без участието на БНБ) е
спаднал с 284.3 млн. евро в сравнение със същия период на 2006 г., а търговията
с крайни клиенти е нараснала с 26.9%.
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 нарасна (три
емисии за полугодието спрямо две през първата половина на 2006 г.), но общата
номинална стойност на пласмента намаля до 45 млн. лв. Пласментът на 3- и 5-годишни ДЦК намаля съответно с 16.5% и 33.3% до 90 млн. лв. за всяка срочност,
а номиналната стойност на емитираните 10-годишни ДЦК беше 120 млн. лв. (със
7.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година).
На вторичния пазар общата сума на сключените между търговските банки (включително утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници)
окончателни сделки с емитирани в страната ДЦК възлезе на 986.5 млн. лв. (с
41.7% повече, отколкото през първата половина 2006 г.). Оборотът на деноминираните в левове облигации се увеличи с 37.2% до 875.9 млн. лв. При деноминираните в евро облигации имаше двукратно увеличение на оборота до 107.7 млн.
лв., докато търговията с деноминирани в щатски долари облигации, емитирани
по ЗУНК, намаля с 44.2% до 2.9 млн. лв.

8

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

Икономическо развитие през първата половина на 2007 г.

През първата половина на 2007 г. общият обем на сделките на междубанковия паричен пазар нарасна с 28.1%. Депозитите формираха 93.4% от оборота,
репо-операциите – 4%, а окончателните сделки с ДЦК – 2.6%. Средният лихвен
процент по междубанковите депозити и репо-операции възлезе на 3.72%. Средномесечната му стойност се движеше от 3.53% (януари) до 3.98% (юни), като
повишението на лихвеното ниво беше обусловено от решенията на ЕЦБ да увеличи лихвата по основните операции по рефинансиране с по 25 б.т. през март и
през юни 2007 г.
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Деноминираните в евро глобални облигации с падеж 2013 г. в края на полугодието се търгуваха при цена 113% от номинала, а деноминираните в щатски
долари глобални облигации с падеж 2015 г. – при цена 115% от номинала. Цената
на деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК се движеше около номинала. През март международната рейтингова агенция Moody’s промени перспективата за рейтинга Ваа3 на дългосрочните държавни облигации в чуждестранна и местна валута от стабилна на положителна.
Корпоративните и общинските облигации се пласират извън фондовата
борса с последваща регистрация за борсова търговия. Оборотът на търговията с корпоративни и общински облигации на фондовата борса бе 171.1 млн. лв.,
с 6.5% повече в сравнение със същия период на 2006 г.
Оборотът на пазара на първично публично предлагане на БФБ–София беше
формиран от търговията с права върху акции и възлезе на 6.2 млн. лв., а оборотът на вторичния пазар на акции на фондовата борса достигна 2458.4 млн. лв.
(плюс 1.8 млн. лв. плащания през Централния депозитар по сделки с акции извън
борсата).
Индексите на цените на акциите се покачиха и към юни пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ–София, възлезе на 20 777.4 млн. лв.,
или 40% от БВП (15 265 млн. лв. в края на 2006 г., съответно 31.1% от БВП).
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Брутни международни валутни резерви

Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в
съответствие с изискванията на Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) и
възможностите, които предлагат международните финансови пазари9. Брутни
международни валутни резерви на БНБ са активите в баланса на управление
„Емисионно“ и тяхната роля е да осигуряват пълно покритие на задълженията
при фиксирания валутен курс на лева към еврото10. Превишението на брутните
международни валутни резерви над паричните задължения формира позицията
депозит на управление „Банково“, или нетната стойност от баланса на управление „Емисионно“11.
В края на 2006 г. успешно приключи внедряването на нова информационна
система за управление на международните валутни резерви – един от приоритетните проекти на БНБ. От началото на 2007 г. тя стана основната информационна система за управление на международните резерви. Новата информационна система съдейства за интегриране на всички звена, които участват в
процеса на управлението на международните резерви, като по този начин се
постига повишаване ефективността на цялостната дейност и се намалява в
значителна степен ръчната обработка на трансакциите, а оттам – и оперативният риск. Системата измерва в реално време рисковите експозиции и осъществява автоматичен контрол на инвестиционните лимити. Тя предоставя
възможности да бъдат въвеждани нови финансови инструменти, отговарящи на
изискванията на ЗБНБ. Нарасналата ефективност на системите напълно
компенсира рязкото увеличаване на броя и обемите на сделките, без да е
необходим допълнителен човешки ресурс.

1. Размер и структура на брутните
международни валутни резерви
Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към
края на първото полугодие на 2007 г. достигна 9567.1 млн. евро, което спрямо
края на 2006 г. представлява нарастване с 647.42 млн. евро, или 6.77%. Тази промяна се дължи на три основни фактора: нетни входящи парични потоци (507.90
млн. евро); доход от инвестиции на активите, съставляващи международните
резерви (142.21 млн. евро), и отрицателен доход от валутната преоценка на активите (-2.69 млн. евро).

9

10

11

През отчетния период няма промяна в ЗБНБ, отнасяща се до нормативната регулативна рамка по управление на брутните международни валутни резерви.
Чл. 28, ал. 3 от ЗБНБ определя изчерпателно активите, които се включват в брутните международни валутни резерви. Това са: притежаваното монетарно злато; СПТ; банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна валута; средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ по сметки в
чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са
оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;
притежавани от БНБ дългови инструменти, 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, с изключение
на дълговите инструменти, дадени или получени като обезпечение; салдото от вземанията и задълженията по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови организации или други чуждестранни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно
признати агенции за кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на БНБ, задължени по които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута. В съответствие със закона тези активи се оценяват по пазарна стойност.
В съответствие с чл. 28, ал. 1 от ЗБНБ „общата сума на паричните задължения на Българската народна банка не може да превишава левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, като левовият еквивалент се изчислява по фиксирания в закона валутен курс.

Брутни международни валутни резерви

II.
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Брутни международни валутни резерви и депозит на управление „Банково“
(млн. евро)

Източник: БНБ.

По-значими нетни парични потоци
(млн. евро)

2007

Външни потоци
Общо за периода
Покупко-продажби на евро
На каса
С търговски банки, в т.ч.
покупки от ТБ
продажби на ТБ
Движения по сметки на ТБ, МФ и др.
ЗМР
Правителство и други депозанти

2007

II трим.

I трим.

I полугодие

2006
I полугодие

538
1081
-10
1 091
11 283
10 192
-543
-360
-183

-30
101
-12
113
3 732
3 619
-131
296
-427

508
1182
-22
1 204
15 015
13 811
-674
-64
-610

440
773
-12
785
5 708
4 923
-333
604
-937

Източник: БНБ.

В структурата на паричните задължения на БНБ делът на тези, които са
деноминирани в български левове и евро, е 99.5% средно за полугодието. Във валутната структура на международните резерви нараства делът на активите
в евро в резултат преди всичко на реализираните от БНБ значителни по размер
нетни покупки на резервна валута от търговските банки на стойност 1204 млн.
евро. Намалението на относителния дял на активите в злато през разглеждания период се дължи на нарастването на активите, деноминирани в евро, и на
спад в цената на златото на международните пазари.

Валутна структура на международните резерви
(%)

Валута
Евро
Щатски долари
Злато
СПТ
Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

Активи от баланса на управление „Емисионно“
2006

Първо полугодие на 2007

90.9
0.5
8.0
0.5

92.0
0.4
7.2
0.4
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Структура на международните резерви по финансови инструменти
(%)

Инструменти

2006

Първо полугодие на 2007

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

16.1
14.6
66.1
3.2

12.2
12.9
72.0
2.9

* 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.

В структурата на международните валутни резерви по остатъчен срок
до падежа също настъпват известни промени спрямо средните стойности за
предходната година. Увеличава се делът на краткосрочните инвестиции (със
срок до падежа до 1 година) за сметка на намаление на инвестициите в останалите матуритетни сектори. Това се дължи основно на запазване на наложеното
от началото на второто тримесечие на 2006 г. ограничение на лихвения риск за
максимална дюрация на активите в евро до 0.5 години.

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

Падежни сектори

2006

Първо полугодие на 2007

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

80.8
10.0
3.8
5.2
0.2

89.7
8.7
1.5
0.1
0.0

Забележка: Данните са средни за периода.

Източник: БНБ.

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

През първите шест месеца на годината ЕЦБ повиши лихвения процент по
операциите по рефинансиране на два пъти с по 25 б.т. – през май и през юни. Съответно на политиката на ЕЦБ и на очакванията на пазарните участници
доходността на европейските бенчмаркови ДЦК се повишаваше устойчиво. Доходността на 2-годишната бенчмаркова облигация достигна 4.46% (+57 б.т. за
периода), а на 10-годишната се повиши до 4.57% (+63 б.т. за периода). Нарастването на доходността във всички матуритетни сектори през второто тримесечие бе по-значително в сравнение с периода до март. Повишението на дългосрочните лихвени проценти бе силно повлияно от увеличаването на реалния
компонент на доходността, докато дългосрочните инфлационни очаквания останаха почти без промяна.

Брутни международни валутни резерви

В структурата на активите по финансови инструменти нараства относителният дял на инвестициите в ценни книжа (до около 72% средно за периода)
и намалява делът на инвестициите в инструменти на паричния пазар. Относително по-добрата доходност на инвестициите в краткосрочните ценни книжа в
сравнение с краткосрочните депозити при чуждестранни финансови институции, контрагенти на БНБ, и възможността за допълнително диверсифициране
на портфейла са факторите, които определяха инвестиционните решения през
този период.
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Динамика на кривата на доходност на ДЦК в евро

Източник: БНБ.

Промяна по кривата на доходност на ДЦК в евро

Източник: БНБ.

Тенденцията към повишаване на доходността на пазарите на финансови
инструменти с фиксиран доход доведе до поява на капиталови загуби в матуритетните сектори, надвишаващи една година. В секторите от 1 до 3 години купонният доход компенсира капиталовите загуби и книжата в този матуритетен сектор отбелязаха положителна обща доходност за периода. Общата доходност при матуритетните сектори, надхвърлящи 3 години, бе отрицателна.
В зависимост от матуритета общата доходност на книжата с фиксиран доход
се колебаеше в границите от -0.05% до -2.04% за полугодието.

Индекси на реализирана обща доходност от ДЦК,
издадени от държави в еврозоната
(% за периода на годишна база)

Матуритет
(години)
1–3
3–5
5–7
7–10
Източник: Merryll Lynch.

2007

2006

2005

II

I

IV

III

II

I

IV

III

0.25
-0.72
-1.49
-2.44

0.75
0.67
0.54
0.40

0.40
-0.15
-0.55
-0.90

0.89
1.58
2.32
3.35

0.44
0.01
-1.70
-0.93

0.04
-0.89
-0.37
-2.53

-0.12
-0.55
-0.59
-0.35

0.01
-0.16
0.05
0.47
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Цена на тройунция злато в щатски долари

Източник: БНБ.

Цена на щатския долар в евро

Източник: БНБ.

12

Най-голям дял в продажбите през второто тримесечие заемат испанската централна банка (70 тона), ЕЦБ
(37 тона) и швейцарската централна банка (14 тона).

Брутни международни валутни резерви

Важен компонент в структурата на международните валутни резерви е
златото. До края на февруари цената му се покачваше, като достигна максимална стойност от 520 евро за тройунция. През второто тримесечие цената му в
евро започна да пада и в края на периода достигна равнище от 480 евро за тройунция, т.е. близо до нивото от 482 евро в края на 2006 г. Причини за това бяха
опасенията от разрастване на кризата в САЩ в сектора на т.нар. „непървокласно“ (високорисково) ипотечно кредитиране, намаляване на желанието за
поемане на риск сред инвеститорите и ликвидиране на позиции в злато, както и
продажби на злато от страна на централни банки. Централните банки, подписали споразумението за продажба на злато, продадоха 256 тона физическо злато
през първата половина на годината (108 тона през първото и 148 тона през второто тримесечие)12.
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Цена на тройунция злато в евро

Източник: БНБ.

Основни
видове риск

В началото на 2007 г. Управителният съвет на БНБ потвърди становището си измерването на толеранса на риска на международните резерви за
2007 г. да се извършва на база на определянето на максимално допустимия риск
на нетната стойност на активите, зададен чрез VaR13=0%, при интервал на доверителност 95%. През отчетния период БНБ не е надвишавала така зададения
толеранс на риска.
Лихвеният риск на международните резерви през отчетния период, измерен чрез тяхната средна модифицирана дюрация, се равнява на 0.43. Той е по-нисък от същия показател средно за 2006 г. (0.78) поради ограничението, въведено в началото на второто тримесечие на 2006 г.
Валутният риск на международните валутни резерви е ограничен от изискванията на закона – сумата от абсолютните стойности на откритите валутни позиции14 в различните от евро, СПТ и монетарно злато валути да не надвишава 2% от пазарната стойност на задълженията в тези валути. И през първата половина на 2007 г. бяха поддържани минимални открити позиции във валути,
различни от евро, като в случаите на доближаване на лимита от 2% своевременно са предприемани действия за покупки или продажби на чуждестранна валута срещу резервната валута (евро). Валутен риск за БНБ продължава да поражда само монетарното злато.
Кредитният риск се управлява, като се определя минимално ниво на кредитен рейтинг на контрагентите на БНБ и на емитентите, в чиито дългови инструменти банката може да инвестира. Поддържат се оперативно и лимити за
максимална (минимална) експозиция спрямо съответните разрешени за
инвестиране класове активи. Средно за периода около 52% от средствата са
били инвестирани в активи с най-високия кредитен рейтинг ААА. През отчетния период експозицията към банки – чуждестранни контрагенти – е намаляла
до 24.7% от общата сума на активите (средно за периода), като за сравнение
през 2006 г. тя е била в размер на 30.3%. Това е резултат както от промените
в пазарната ситуация, така и от сигналите за растящ риск за банковата стабилност в световен мащаб.

13

Рискът на нетната стойност, измерен чрез VaR=-X% (X>0), при интервал на доверителност 95% и допускане за нормално разпределена доходност на международните резерви, означава, че максималната загуба на
нетната стойност няма да надвишава X% в 95% от времето.
14
Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и задълженията във всяка валута,
различна от евро.
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Доходност
и ефективност

Въз основа на постоянни анализи на пазарната среда и отчитайки засилените пазарни очаквания за продължаващо повишаване на референтната лихва
от страна на ЕЦБ, съпроводено с очакване за нарастване нивата на доходност
по цялата крива в еврозоната, през първото полугодие на 2007 г. БНБ запази наложеното през 2006 г. ограничение на лихвения риск на международните резерви. Така максималната дюрация на активите в евро остана ограничена до 0.5 г.,
а лимитът за максималната експозиция към чуждестранни първокласни търговски банки се запази на нивото от 40% от пазарната стойност на активите,
предоставяйки по този начин възможност за инвестиране на по-голяма част от
валутните резерви в краткосрочни депозити, които се характеризират с минимален лихвен риск.
Доходът от инвестиции на международните резерви на БНБ през отчетния период е в размер на 142.21 млн. евро, което представлява доходност за
шестмесечието съответно от 1.62%. Общо за периода доходът от валутен
дисбаланс15 е отрицателен – в размер на -2.61 млн. евро. Това се дължи основно
на откритата позиция в злато и е следствие главно на понижение цената на
златото в евро на международните пазари. Разходът за платени лихви по пасива на баланса на управление „Емисионно“ е в размер на 37.37 млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният доход от управлението на международните валутни резерви през отчетния период е в размер на 102.23 млн. евро,
което представлява 1.17% нетна доходност за периода.

Доходност на валутните резерви
(млн. евро)

Тримесечие
на 2007 г.

Доход от
инвестиции
(1)

I
II
Общо за полугодието, млн. евро
Общо доходност*, %

Доход от валутния
дисбаланс между
активи и пасиви
(2)

Разход (лихви)
по пасивите

Нетен
доход

(3)

(1)+(2)+(3)

71.14
71.07

19.47
-22.09

-16.75
-20.62

73.86
28.37

142.21
1.62%

-2.61
-0.02%

-37.37
-0.42%

102.23
1.17%

* Посочената в таблицата доходност е за 6 месеца.

Източник: БНБ.

Промяната в нетната стойност, съответстваща на позицията Депозит
на управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, се дължи на два
основни фактора. От една страна, нетният доход от международните резерви
допринася за нейното увеличение със 102.23 млн. евро, или доходност на нетната стойност за полугодишния период от 10.87%. От друга страна, вноската в
държавния бюджет за финансовата 2006 г. в размер на 87.24 млн. евро води до
нейното намаление.

15

Доходът от валутен дисбаланс представлява сума от ефектите на промяна на валутните курсове върху
откритите валутни позиции на активите и пасивите съответно.

Брутни международни валутни резерви

Операционният риск продължава да се управлява посредством стриктното съблюдаване и контрол по отношение на съответните бизнес процедури за
управление на международните резерви. В допълнение беше въведена практика
за регулярен анализ на всички случаи на материализиране на операционен риск
от Инвестиционния комитет и Управителния съвет и при необходимост бяха
усъвършенствани правилата за управление на валутните резерви.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2007

30
Доходност и риск на портфейлите през първото полугодие на 2007 г.
Риск (колебливост)

Доходност
Портфейл

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

Базова
валута
на портфейла

евро
евро
евро
злато
евро
евро

Абсолютна
(%)

1.80
1.81
1.89
0.04
1.00
0.83

Относителна
(б.т.)*

1
1
-0
4
2
23

Абсолютен
(%)

16
8
13
0
58
75

Относителен
(б.т.)**

14
5
1
0
6
19

Информационен
коефициент***

0.09
0.56
-0.16
19.33
0.18
2.47

* Положителната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доходността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като пропусната полза при управлението на портфейла. Относителната доходност е закръглена до 1 б.т., когато тя е в
интервала (-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 много добро представяне на портфейла спрямо бенчмарка.

Източник: БНБ.

За целите на оперативното управление международните валутни резерви
са обособени в отделни портфейли в зависимост от преследваните инвестиционни цели и базовата валута и всеки портфейл има зададен бенчмарк и инвестиционни лимити. В таблицата по-горе са представени портфейлите и резултатите от тяхното управление.
И през първото полугодие на 2007 г. продължи практиката част от международните резерви (7.18% към края на отчетния период) да се предоставя за управление на външни мениджъри. Освен постигането на допълнително диверсифициране, ползването на външни мениджъри допринася за обмяна на знания и
опит в областта на управлението на инвестициите на международните пазари.
Ликвидните портфейли са формирани за посрещане на непосредствените нужди за извършване на плащания. С цел диверсифициране на стиловете на управление и ограничаване на операционния риск беше запазено статуквото основна
част от активите в евро да бъдат обособени в два инвестиционни портфейла
с еднакъв бенчмарк и инвестиционни ограничения, управлявани от различни
екипи.
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Съгласно ЗБНБ централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за
създаването и функционирането на ефективни платежни механизми и осъществява надзор върху тях. Главните цели са намаляване на системния риск и създаване на условия за интегриране в платежната инфраструктура на еврозоната.
Във връзка с това основните задачи на БНБ за развитието на платежните системи и инструменти произтичат от функциите є на регулатор, оператор и сетълмент агент, надзорник и катализатор за пазарните инициативи.
Законът за кредитните институции, който влезе в сила от 1 януари 2007 г.
и отмени действащия дотогава Закон за банките, урежда дейността на нова
категория кредитни институции – дружествата за електронни пари, подлежащи на лицензионен и надзорен режим от страна на БНБ. Дружествата за електронни пари могат да предоставят финансови и нефинансови услуги, пряко свързани с издаването на електронни пари, и услуги по съхраняване на информация
върху електронни устройства. Също от 1 януари влезе в сила и Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние, чиято цел е да осигури защита
на потребителите при получаване на този вид услуги.
През юни 2007 г. БНБ даде съгласие за издаване на лиценз на дружеството
„Система за електронни плащания (СЕП България)“ АД, София, за извършване на
дейност на територията на Република България като системен оператор на
платежна система, работеща с електронен платежен инструмент „мобилно
разплащане“. Мобилните разплащания между банкови сметки в търговските банки, участващи в системата на дружеството „Система за електронни плащания
(СЕП България)“ АД, София, ще се осъществяват посредством мобилни телефони, които ще се използват като устройства за иницииране и потвърждение на
плащанията. Дружеството ще извършва многостранно нетиране на задълженията и отправяне на заявка за сетълмент към RINGS, което ще доведе до увеличаване на обемите на плащанията, обработени от системата. Такава услуга
се предлага за първи път на територията на страната. С появата на този системен оператор ще се увеличи гамата от платежни услуги, предлагани на крайните потребители. Дружеството ще получи лиценз и разрешение за започване
на дейност като системен оператор, след като в определения срок изпълни условията по чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от Наредба № 3 на БНБ от 2005 г. за паричните
преводи и платежните системи.
Развитието на платежните системи у нас е свързано с реализацията на
проектите СЕПА и ТАРГЕТ2. Във връзка с това в края на януари 2007 г. беше проведено заседание на Националния съвет по платежни системи (НСПС), на което
бяха разгледани възможностите за подобряване на работата и координацията
по дефинирането и реализацията на тези проекти. Беше прието решение за
създаване на консултативни групи за изготвяне на анализи по ключовите компоненти в изпълнението на проектите с цел улесняване на прехода на националната банкова общност към Единната зона за плащания в евро (СЕПА). Предвижда
се на по-късен етап създаването на група за осъществяване на комуникационна
стратегия – запознаване и разясняване на проектите в публичното пространство. Очертани са ясни времеви хоризонти за осъществяване на дейностите,
посочени в мандатите на групите, и е заложено на сътрудничеството на
участниците с цел своевременно и без сътресения реализиране на процеса на
преход.
Отговорностите на БНБ по отношение на проектите СЕПА и ТАРГЕТ2
включват: хармонизиране на националните регулации в областта на плащанията
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с тези на ЕС, подготовка за реформа на платежната инфраструктура според
изискванията на ТАРГЕТ2, съдействие за реализирането на целите и изграждането на СЕПА на местно ниво и координиране въвеждането на общоевропейските платежни инструменти, насърчаване на пазарното развитие и съдействие
при интеграцията в областта на плащанията, обединяване на интересите на
участниците в платежния процес и осигуряване среда на осведоменост. В помощ на изпълнението на тази цел е и проектът „Преструктуриране дейността
на БНБ за пълноправно членство в Европейската система на централните банки и Евросистемата“ – важен компонент в Договора за сътрудничество между
БНБ и централните банки на Франция, Нидерландия и Италия, в рамките на който на 19–20 юни 2007 г. се проведе семинар на тема Предизвикателствата пред
България в процеса на интеграция в общоевропейските платежни инфраструктури и стандарти – Единна зона за плащания в евро (СЕПА) и ТАРГЕТ2. Целта на
семинара беше запознаване на банковата общност с проектите и детайлно
представяне пред експерти от БНБ на начина на функциониране на ТАРГЕТ2.
Участници в националната платежна система са: БНБ и всички търговски
банки; БИСЕРА – система за обслужване на клиентски плащания, предназначени
за изпълнение в определен момент, управлявана от „Банксервиз“ АД; БОРИКА –
система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, управлявана от „БОРИКА“ АД (БОРИКА е също обслужваща организация (Member Service Provider – MSP) на MasterCard Europe и организация процесор (Processor Company) на Visa International); Системата за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа, управлявана от „Централен депозитар“ АД; Системата за обслужване на плащания по сделки с ДЦК, управлявана
от БНБ; Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, управлявана
от БНБ. През първото шестмесечие на 2007 г. броят на търговските банки,
участващи в RINGS, спадна на тридесет след създаването на ТБ „УниКредит
Булбанк“ АД в резултат на вливането на ТБ „Хеброс Банк“ АД и ТБ „Ейч Ви Би
Банк Биохим“ АД в ТБ „Булбанк“ АД.

Разпределение на плащанията в страната
по отделни платежни системи, януари – юни 2007 г.
Брой на плащанията по системи

Сума на плащанията по системи

Източник: БНБ.

Над 78% от стойността на извършените през първата половина на 2007 г.
плащания се обработват от RINGS, като те съставляват 0.58% от общия брой
на плащанията у нас. Продължилото през изминалия период нарастване на дела
на RINGS в стойността на обработените плащания води до намаляване на риска в платежния процес.
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16

Коефициент на наличност = брой часове, през които системата реално е работила / брой часове, през които тя е трябвало да работи според графика.
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Броят обработени плащания от БОРИКА нараства с 10.0%, а стойността
им съответно се увеличава с 12.6% през първите шест месеца на текущата година спрямо същия период на предходната. За същия период броят на обработените трансакции от БИСЕРА намалява с 1.26%, а стойността им нараства с
14.3%, т.е. наблюдава се увеличение с 15.8% на средната стойност на една
трансакция. Трансакциите, подадени към Централния депозитар, значително се
увеличават, като броят им нараства с 40.0%, а стойността с 84.3% в сравнение с първото полугодие на 2006 г.
Средната стойност на една трансакция нараства при всички системи –
индикатор за устойчивост в тенденцията към нарастване на използването на
безналичните плащания в страната.
През първото полугодие на 2007 г. през RINGS са извършени 431 948 плащания на стойност 162 167 млн. лв., като при незначителна промяна в броя на плащанията спрямо същия период на предходната година стойността на обработените плащания нараства с 61.0%. Значителното нарастване на средната
стойност на едно плащане се дължи на увеличение на средната стойност на едно междубанково плащане с 58.8% и на средната стойност на едно клиентско
плащане с 35.6%.
През първите шест месеца на годината 41.8% от стойността на плащанията през RINGS се обработват до 12.00 часа, а до 14.30 часа се обработват
72.4%. Динамиката при тези показатели спрямо първата половина на 2006 г. е
незначителна и потвърждава тенденцията към обработка на плащанията в покъсните часове на системния ден. Това се дължи главно на увеличените суми на
бюджетните плащания, които се централизират в края на системния ден на
RINGS. От гледна точка на системната натовареност до 14.30 часа се обработват 93.0% от броя на плащанията през системата, като изменението при
този показател не е съществено в сравнение с 2006 г.
Банките поддържаха достатъчна ликвидност за изпълнение на своите задължения и през периода нямаше отхвърлени в края на системния ден на RINGS
плащания поради недостиг на средства по сметката на участник. Не беше използван Резервният обезпечителен фонд, създаден като взаимен осигурителен
механизъм между търговските банки за гарантиране на сетълмента на заявките на системните оператори.
За полугодието коефициентът на наличност16 на RINGS е 99.83%. Неговата
стойност отбелязва лек спад спрямо първото полугодие на 2006 г. За разрешаване на възникналите проблеми са предприети мерки в съответствие с нормативната уредба за действие при извънредни ситуации при оперирането на
RINGS.
Надзорът върху платежните системи изпълнява своята основна задача да
ограничава системния риск и да съдейства за повишаване на надеждността и
ефективността на платежните системи в Република България. Това се осъществява посредством наблюдаване изпълнението на стандартите и препоръките,
формулирани от Банката за международни разплащания, Международната организация на комисиите по ценни книжа, Европейската централна банка и Европейската система на централните банки. Поддържането на тясна координация
и сътрудничество с националните и международните институции, ангажирани
в платежния процес в ЕС, се реализира чрез участие на представители на БНБ
в работата на Комитета за платежни и сетълмент системи към Европейската
система на централните банки и работните групи към него.
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Резерви на търговските банки в БНБ

От началото на 2007 г. влезе в сила изменение на Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка, с което беше отменено прилагането на допълнителните задължителни минимални резерви (ЗМР), въведени от второто тримесечие на 2005 г. като
административен инструмент за ограничаване на кредитния растеж. Въпреки
тази отмяна през периода от 3 февруари до 4 май 2007 г. седем банки, надвишили ограниченията за кредитен растеж през четвъртото тримесечие на 2006 г.,
трябваше да поддържат допълнителни резерви в размер на 966 млн. лв.
Средният размер на привлечените средства на банките (съответно и на
дължимите върху тях задължителни резерви) за полугодието нарасна спрямо
2006 г. с 20.1%, от тях левовите депозити – с 23.9%, а левовата равностойност
на тези в чуждестранна валута – със 17.0%. Средният за полугодието размер
на допълнителните ЗМР спадна на 97.14% от нивото им през същия период на
2006 г.
Резервните активи на търговските банки в левове намаляха до 96.36%
спрямо нивото от предходната година, при което абсолютната им сума продължи да надвишава значително необходимите средства за осигуряване на разплащанията. В същото време резервните активи в чуждестранна валута нараснаха с 28.2%, като относителният им дял в общо поддържаните резерви през различните месеци варираше между 60.3% и 72.6%. Основният източник на краткосрочна ликвидност за банките беше продажбата на валута на БНБ и овърнайт
сделките на междубанковия пазар, като обемът на сключените контракти нарасна с 12.7%. Размерът на свръхрезервите на банковата система по месеци се
запази на ниво от около 1% от общите резерви, като средният им размер след
промените в Наредба № 21 на БНБ спадна на 89.2% спрямо нивото от предходната година.
През полугодието минимално неизпълнение на изискуемите резерви бе
допуснато от 3 банки, а други 2 ползваха в отделен ден повече от 50% от резервните си активи. За допуснатите нарушения съгласно изискванията на Наредба № 21 бяха наложени санкции в размер общо на 1434.66 лв.
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Първата половина на 2007 г. беше важен етап от осъществяването на
стратегията за развитие на БНБ в областта на наличнопаричното обращение.
Съвместно с най-големите търговски банки в страната беше учредено Дружество за касови услуги с цел постепенното осигуряване на нова пазарноориентирана
организация на наличнопаричното обращение, свързана с оптимизиране на разходите за банковия сектор и поддържане на високото ниво на качество на банкнотите и монетите в обращение в страната при спазване на европейските стандарти в тази област. Съгласно стратегията си за развитие до 2009 г. БНБ продължава и дейностите по реализацията на друг важен за гарантиране на еврообмяната проект – проектирането и изграждането на нов касов център в София.
Съгласно ЗБНБ централната банка упражнява законовото си право да пуска в обращение банкноти и монети в страната17. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно средство 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.
Банкноти
и монети
в обращение
(извън касите
на БНБ)

Към 30 юни 2007 г. парите в обращение18 достигнаха 6984.2 млн. лв. Нарастването им от началото на годината е с 95.7 млн. лв., или с 1.39%, което е с 0.48
пр.п. по-ниско от нарастването им за същия период на 2006 г. На годишна база
парите в обращение са се увеличили с 1007.2 млн. лв., или с 16.85%.

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

В края на юни 2007 г. банкнотите в обращение са 286.9 млн. бр. на стойност 6870.4 млн. лв. За едногодишен период, спрямо края на юни 2006 г., броят
им е нараснал с 30.7 млн., или с 11.99%, а стойността им с 991.6 млн. лв., или с
16.87%. От началото на 2007 г. банкнотите в обращение са намалели с 5.1 млн.
бр., или с 1.75%, а стойността им е нараснала с 88.9 млн. лв., или с 1.31%. На17
18

Чл. 2, ал. 5 от ЗБНБ.
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 касите 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.
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маляването на броя и нарастването на стойността на банкнотите в обращение е следствие от увеличения темп на нарастване на броя на банкнотите от
купюра 100 лева в паричното обращение от началото на 2007 г.
Делът на банкнотите в общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 30 юни 2007 г. е 98.37%. Средната банкнота в обращение
към 30 юни 2007 г. е 23.94 лв. От началото на 2007 г. тя е нараснала с 0.72 лв., или
с 3.1%. Наблюдаваното през последните години постоянно нарастване на средната стойност на банкнотите в обращение е следствие от общата тенденция
към динамично увеличаване на дела на банкнотите от по-големите купюри в общия брой на банкнотите в обращение.

Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(към 30 юни на съответната година)

(дял от общата стойност, %)

Източник: БНБ.

Разменните монети в обращение в края на юни 2007 г. са 813.0 млн. бр. на
стойност 110.0 млн. лв. Спрямо юни 2006 г. те са се увеличили със 120.8 млн. бр.,
или със 17.45%, а стойността им е нараснала с 14.9 млн. лв., или с 15.66%. От началото на 2007 г. разменните монети извън касите на БНБ са нараснали с
52.2 млн. бр., или с 6.86%, като за същия период стойността им се е увеличила с
6.3 млн. лв., или с 6.06%. Стойността на разменните монети към 30 юни 2006 г.
е 1.58% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ.
Към края на първото полугодие на 2007 г. стойността на средната разменна монета в обращение остава на нивото от края на 2004 г. и е 0.14 лв.

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

Източник: БНБ.
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Неистински
банкноти и
разменни
монети

В тясно сътрудничество с органите на МВР, ЕЦБ и Европейската служба
за борба с измамите БНБ изпълнява дейностите за противодействие разпространяването на неистински банкноти и монети в страната.
В изпълнение на изискванията на чл. 27 от ЗБНБ в Националния център за
анализ (НЦА) на БНБ през отчетния период е извършена експертна оценка на
11 721 бр. български и чуждестранни банкноти и 1244 бр. монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, изпратени и задържани от финансовите институции и органите на МВР.
Общият брой неистински български банкноти, регистрирани в НЦА през
първото шестмесечие на 2007 г., е 4154 бр., в т.ч. 529 броя са задържани, преди
да бъдат пуснати в паричното обращение, а броят на задържаните в паричното обращение е 3625.
Делът на задържаните неистински банкноти от купюра 20 лева е най-голям – 90.73% от общия брой неистински банкноти, регистрирани през първото
полугодие на 2007 г. Неистинските банкноти от купюри 10 и 50 лева имат съответно дялове от 4.62% и 3.95% от общия брой регистрирани и задържани неистински банкноти. Броят на неистинските банкноти от купюри 2, 5 и 100 лева е
29, с общ дял от 0.70%.
През първата половина на 2007 г. в БНБ са задържани 1228 бр. неистински
български разменни монети, като 1220 бр. от тях са от 50 стотинки и 8 бр. са
от 1 лев.
В изпълнение на функциите по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през
първото шестмесечие на 2007 г. в НЦА бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 2979 бр. евро, 2691 бр. щатски
долари и 410 бр. банкноти от други чуждестранни валути. Всички регистрирани в НЦА през първото полугодие на 2007 г. неистински евро банкноти са регистрирани и в Системата за следене на фалшификати на ЕЦБ.

Емисионнокасова
дейност
на БНБ

БНБ осъществява касова дейност, като извършва следните операции:
снабдява търговските банки със и ги освобождава от банкноти и монети, оформени в ценни пратки; съхранява непуснати в обращение годни и негодни банкноти и монети; сортира, изброява и унищожава банкноти; изброява монети, осъществява контрол върху истинността и физическите качества на постъпващите в БНБ банкноти и монети; обслужва клиенти на дребно в левове и в резервна валута, обслужва в левове и в чуждестранна валута първостепенните разпоредители с бюджетни средства в Регионалната касова служба – София, както и
продава на каса възпоменателни монети.
През първата половина на 2007 г. по договори с производители бяха доставени 74.0 млн. бр. новопроизведени банкноти и 15.4 млн. бр. новопроизведени разменни монети със съвкупна номинална стойност 652.4 млн. лв. В изпълнение на
монетната си програма за 2007 г. през първото полугодие БНБ пусна в обращение 5 нови възпоменателни монети19.
Общата стойност на внесените и изтеглените от търговските банки
банкноти и разменни монети за периода януари – юни 2007 г. е в размер на
7854.0 млн. лв. Търговските банки са внесли в БНБ 236.3 млн. бр. български банкноти и 16.6 млн. бр. разменни монети на обща стойност 3883.2 млн. лв., което е
с 1209.4 млн. лв., или с 45.23% повече в сравнение със същия период на 2006 г.
През първото полугодие на 2007 г. търговските банки са изтеглили от БНБ
257.2 млн. бр. български банкноти и 80.9 млн. бр. разменни монети на обща стой19

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

Наличнопарично обращение

Възпоменателните монети извън касите на БНБ са на стойност 3.8 млн. лв.,
като имат дял от 0.05% от стойностния размер на парите в обращение.
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ност 3970.8 млн. лв. Спрямо същия период на 2006 г. стойността на изтеглените от търговските банки банкноти и разменни монети е нараснала с 1226.9 млн.
лв., или с 44.71%.
За периода януари – юни 2007 г. БНБ е обработила 268.0 млн. бр. банкноти и
64.4 млн. бр. разменни монети на обща стойност 4037.6 млн. лв. Броят на обработените през отчетния период банкноти е по-голям със 76.4 млн. бр. (39.91%)
в сравнение със същия период на миналата година, а на разменните монети – с
8.7 млн. бр. (15.66%). В структурата по номинална стойност на обработените
от БНБ банкноти и разменни монети с най-висок дял при банкнотите са купюрите от 10 лева и 20 лева, а при разменните монети – от 1 лев, 10 и 20 стотинки.
Значителното увеличение от началото на годината в сравнение с предходни отчетни периоди на внесените във и изтеглените от БНБ от търговските
банки банкноти е резултат на влезлите в сила от 1 януари 2007 г. изисквания за
зареждане на терминални АТМ устройства само с банкноти, изтеглени от БНБ
или обработени със сортиращи машини, в изпълнение на изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.
За отчетния период са унищожени 87.5 млн. бр. банкноти, негодни за паричното обращение, със съвкупна номинална стойност 1124.3 млн. лв. При обработката и проверката за годност на банкнотите през първото полугодие БНБ оцени и отдели като негодни за паричното обращение общо 70.0 млн. бр. банкноти,
които са с 26.1 млн. бр., или с 59.25% повече в сравнение със същия период на
2006 г. Въведеният от БНБ през 2006 г. стандарт за годност на банкнотите заедно с увеличения обем обработени банкноти от началото на годината оказа
влияние върху нарастването на броя на отделените негодни банкноти с оглед
поддържане чистотата на наличнопаричното обращение.
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1. Оценка на състоянието на банковата система
За първите шест месеца на текущата година активите на банковата система се увеличиха с 5014.6 млн. лв. (11.9%), достигайки до 47 215.8 млн. лв. Спрямо първите шест месеца на предходната година темпът на нарастване на балансовото число е по-висок с 2.5 пр.п. Съществено влияние за ускорения растеж
през текущия период оказва засилването на финансовото посредничество от
началото на годината след отпадането на административните ограничения
върху растежа на банковия кредит. Финансовите пасиви, оценявани по амортизирана стойност, които са главен източник за финансиране на растежа на балансовите активи, в края на юни достигат 41 456.2 млн. лв. Допълнително финансиране на активните операции през периода е осигурено от нарастването
на собствения капитал на банките до 4969 млн. лв. Извършеното в края на април
2007 г. обединяване на трите банки от „УниКредит Груп“ в България – „Булбанк“,
„Ейч Ви Би Банк Биохим“ и „Хеброс Банк“ – в „УниКредит Булбанк“, обуслови засилването на концентрацията в сектора. В края на юни петте най-големи банки
формират 56.5% от активите на банковата система спрямо 50% в края на
2006 г. Петте най-големи банки са и основните носители на растежа на балансовото число на системата – 5619 млн. лв. (27%). Останалите 20 банки свиват
пазарното си присъствие с 1605 млн. лв., като се има предвид, че в този период
броят им намалява с преобразуването в клон на „БНП Париба“ (България) и със
създаването на ТБ „УниКредит Булбанк“ АД. Отчетеният висок растеж на активите при клоновете на чуждестранни банки – 73.5% (1000 млн. лв.), е резултат както от увеличаването на броя на клоновете с един, така и от засилената им активност от началото на 2007 г.
Бързият растеж на кредитите след отмяната на допълнителните ЗМР
повлия върху нарастването на вземанията (включително финансов лизинг), като
делът им в края на шестмесечието достига близо 77% от активите на системата. В края на юни 2007 г. кредитите и вземанията (включително финансов лизинг) възлизат на 36 221 млн. лв., от които дългови инструменти – 29 млн. лв., и
кредити и аванси – 36 192 млн. лв. Увеличението на кредитите и авансите с
5225 млн. лв. е финансирано с освободените парични средства и с нарасналите
депозити, подчинени пасиви и капитал. През този период брутните кредити и
аванси на предприятия и експозиции на дребно отбелязват значителен растеж – 28.1%, или 6389 млн. лв., като само 3.6 млн. лв. са нетно върнати кредити
в балансите на търговските банки (разликата между продадени и обратно изкупени кредити20). За първите шест месеца на годината петте най-големи институции разширяват портфейлите си с 5577 млн. лв. (48%), следвани от групата
на клоновете на чуждестранни банки – с 637 млн. лв. (122.5%), а останалите 20
банки в системата са с принос едва от 174 млн. лв. (1.6%).
За разлика от същия период на предходната година кредитите и авансите
за предприятия нарастват по-бързо от кредитите за домакинствата, въпреки
че ипотечните кредити нарастват с почти същите високи темпове. Отчетеният растеж за шестте месеца на 2007 г. при корпоративните кредити и аванси е 30% спрямо 25% за предоставените кредити на домакинствата. Ипотечните кредити продължават да нарастват с по-бързи темпове (31%) в сравнение с
кредитите за потребление (21%), без това да води до съществена промяна на
20

През периода януари – юни 2007 г. продължи продажбата на кредитни портфейли от балансите на банките,
като прехвърленият обем възлиза на 431.6 млн. лв. В същото време от банките са изкупени обратно кредити за 428 млн. лв.
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техния дял в структурата на предоставените кредити за населението – 45%
ипотечни и 55% потребителски кредити. Валутният разрез на брутните кредити и аванси показва равенство между обемите в левове и евро (по 46–47%) и
7-процентен дял на другите валути. Кредитните и некредитните институции,
както и корпоративните клиенти получават банково финансиране предимно в
евро, а населението – най-вече в национална валута. Основният обем в други валути е концентриран в експозиции към кредитни институции.
Финансовите пасиви, оценявани по амортизирана стойност, през периода
януари – юни 2007 г. се увеличават с 4268 млн. лв. (11.3%), което представлява
82% от растежа на кредитите и авансите. В края на юни този балансов агрегат възлиза на 41 456 млн. лв., от които 7167 млн. лв. са привлечените депозити
от кредитни институции. Основната ресурсна база е съсредоточена под формата на депозитите на институции, различни от кредитни – 32 249 млн. лв., или
над 77.8% от всичко привлечени средства в системата. Привлечените средства от граждани и домакинства, които представляват част от тази подпозиция,
са в размер на 16 075 млн. лв. В края на юни 43.5% от депозитите на населението са спестени в левове, 41.7% – в евро, а останалите 14.9% – в други валути.
Собственият капитал на банковата система се увеличава с 583 млн. лв.
(13.3%). Отчетеният по-висок темп на растеж спрямо нарастването на балансовите активи се дължи на няколко фактора. Емитираният капитал нараства
със 70 млн. лв., а в резултат от борсовата продажба на емисии акции на две кредитни институции е отчетено увеличение на премийния резерв със 145 млн. лв.
Друг основен източник за прираста на капитала е отчетената печалба за първите шест месеца на годината в размер на 490 млн. лв.
Сред факторите, определящи динамиката на процесите в банковата система през полугодието, са както отпадането на административните мерки в
областта на кредитирането, така и запазването на благоприятните тенденции в макроикономическата среда, които създават условия за поддържане на високо търсене на банкови кредити и на други форми за финансиране на дейността на фирмите и потребителските разходи на домакинствата. От друга страна, увеличението на лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ на два пъти с по 25 б.т. се отрази върху лихвените равнища на паричния пазар в България21. Това доведе до повишение на средния лихвен процент по
сключените сделки на междубанковия паричен пазар и съответно оскъпяване цената на ресурса. При лихвените проценти по кредитите не се наблюдаваха съществени изменения. Други фактори, които определиха рисковия профил на банковата система, са свързани с въвеждането от началото на 2007 г. на цялостно променeна капиталова регулаторна рамка и отчетност (COREP), съответно
нови регулации в синхрон с нея, и Рамка за консолидирано финансово отчитане
за надзорни цели (FINREP). Чрез тях се въвежда принципно ново разбиране за икономическата сила на капитала на банките и заедно с променена отчетност те
се превърнаха в средство за тестване на организационния капацитет и уменията на мениджмънта за планиране на капиталовата позиция и управление на основните видове риск (кредитен, операционен, позиционен, стоков и валутен). Този процес съвпадна и със стремежа за бързо завоюване на нови пазарни позиции,
особено ясно изразен при онези банки, които бяха ограничени от рестрикциите
в областта на кредитирането. Преобладаващата част от институциите реагираха чрез адекватно управление на капиталовата си позиция и с висока, но
добре контролирана степен на кредитна активност.
Първите шест месеца на 2007 г. се характеризираха с активизиране на финансовото посредничество особено в областта на кредитирането, което засега не се съпровожда с влошаване на качеството на кредитния портфейл. На ниво система и на ниво отделни банки се запазиха добрите характеристики по отношение качеството на активите. Вложенията във финансови активи, различни
21

Вж. тук раздел Икономическо развитие през първата половина на 2007 г.
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от кредити и вземания, не регистрираха промяна в базисните инструменти –
обект на инвестиране. Преобладават книжата с ясно установима справедлива
стойност на емитенти с нисък риск и при добра възвръщаемост. Водещ за рисковия профил на банките и системата продължава да бъде кредитният риск.
Темповете на нарастване на класифицираните кредити и аванси за първите
шест месеца на 2007 г. – 160 млн. лв. (12%) – са в синхрон с растежа на активите за същия период. Близо 2/3 от класифицираните кредити и аванси се дължат
на кредитите и авансите с влошено качество към корпоративните клиенти. За
периода януари – юни 2007 г. класифицираните кредити и аванси на предприятия (корпоративни клиенти) нарастват с 52 млн. лв. до 1010 млн. лв. Поради значителния растеж на кредитите от този сегмент през първите шест месеца на
настоящата година делът на класифицираната им част в общо кредитите на
корпоративни клиенти спада с малко над 1 пр.п. до 5.3%. При кредитите за населението по-висока остава проблематичността при потребителските, при които класифицираната част нараства по-бързо, отколкото при корпоративните
кредити. В рамките на полугодието класифицираните потребителски кредити
достигат до 356 млн. лв. (291 млн. лв. към декември 2006 г.), но в процентно изражение те запазват своя дял – 6.3%. Все още не съществуват сериозни индикации за влошаване при сегмента от жилищни ипотечни кредити, като класифицираната му част остава на нивата от края на годината – 3.9%, независимо от
отбелязания чувствителен растеж (31%, или 43 млн. лв.) до 180 млн. лв. Разпределението на класифицираните кредити и аванси по групи банки показва, че на
петте най-големи кредитни институции се падат над 74% от всички класифицирани потребителски и жилищни ипотечни кредити. Това се дължи и на факта,
че в тези институции са съсредоточени около 70% от потребителските, съответно жилищните ипотечни кредити на системата. Увеличаващата се конкуренция между банките води и до нарастване на дела на кредитополучатели, ползващи кредити от повече от една институция. Това поставя въпроса за координирането на действията на кредиторите и за сходни стандарти за оценка и
управление на риска. Текущото наблюдение и надзорните инспекции в банките
потвърждават, че на този етап няма непосредствена заплаха за стабилността
на банковата система.
Доходността на банковата система за първите шест месеца на годината
е на добро равнище, като не беше регистрирана промяна в центровете на доходи и разходи. При преобладаващото число банки приходите и разходите кореспондират със структурата на баланса, като по-ниските стойности на някои основни показатели (например при доходите от основна дейност) не са индикатор
за нестабилност. Този процес отразява преди всичко несъответствието между нарастването на активите (особено на лихвоносния им компонент) и растежа на приходите, свързани с тях – лихви, такси и комисиони. От началото на
2007 г. продължи започналото през предходната година плавно повишаване на
лихвените проценти по срочните депозити във всички валути, което се дължи
на двукратното повишение на лихвите по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ. Това доведе до оскъпяване на ресурса на банките и до постепенно
стесняване на лихвения марж, но поради силната конкуренция не бе отчетено
съществено увеличение на лихвите по кредитите. Макар през периода да е налице спад в разходите за дейността (представени като съотношение), все още
липсват категорични индикации, че от началото на 2007 г. системата и отделните институции са възприели по-ефективен модел на издръжка на дейността
си. Финансовият резултат за полугодието е повлиян от по-високия обем на разходите за обезценка на финансови активи (два пъти по-висок спрямо същия период на предходната година). Това рефлектира върху стойностите на ключовите показатели за доходност, като възвръщаемостта на активите от основна
дейност (CoreROA) намалява от 2.6% към юни 2006 г. на 2.3% към юни 2007 г. Нарастването за полугодието на нетния лихвен доход с устойчиви темпове (31%),
както и увеличението на нелихвените приходи (13%) влияят благоприятно вър-
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ху динамиката на основните показатели за рентабилност. Финансовият резултат на банковата система за първото полугодие на 2007 г. е по-висок със
148 млн. лв. (43%) спрямо същия период на предходната година, достигайки до
490 млн. лв. Отчетената на база на него възвръщаемост на активите (ROA) е
2.2% (при 2.0% към юни 2006 г.), съответно възвръщаемостта на капитала (ROЕ)
достига до 23.3% (при 21.1% към юни 2006 г.). Водещата роля на петте най-големи институции по отношение формирането на добрите финансови резултати
на системата нараства през последните 12 месеца. Към полугодието техният
дял в нетната печалба на системата достига до 2/3, в сравнение с 57% година
назад.
По отношение на собствените средства системата като цяло съумя да
посрещне предизвикателството, свързано с въвеждането на „Базел II“. Въвеждането на новата капиталова рамка постави банките пред необходимостта от
осигуряване на допълнителни ресурси за посрещане на променените капиталови
изисквания – както във връзка с кредитния, позиционния, валутния и стоковия
риск, така и във връзка с операционния риск. Въведеният стандартизиран подход на отчитане на кредитния риск е по-близък до профила на активите и начина на управление и контролиране на риска в дейността и средата от страна на
банките. Независимо от това те са изправени едновременно пред предизвикателството на капиталово планиране при променени условия и пред избор на
стратегия за управление на риска с оглед разгръщане на икономическия потенциал на собствените средства.
В контекста на тези рамкови условия първото полугодие е период, в който
по-скоро се създават предпоставки за последващо пълноценно използване на капитала и възможностите за по-гъвкаво управление на риска чрез оптимизиране
на вътрешнобанковите механизми за бизнес поведение. Така реакцията на институциите по отношение на новите изисквания бе насочена най-вече към осигуряване на наличен капиталов ресурс, чрез който да се гарантира плавното въвеждане на новата регулаторна рамка. Израз на това бе нарастването на собствените средства с 1051 млн. лв. (27.6%). В края на юни те достигат 4860 млн.
лв., като увеличението е главно на капитала от първи ред (829 млн. лв., или
26.8%). Стойностите на показателя за адекватност на капитала в края на юни
2007 г. остават на нива от края на 2006 г. – 14.4% (при 14.5% за базисния период). Повечето банки успяха да планират капиталовите си параметри, като не
позволиха спад в стойностите на показателите за адекватност на капитала
под нормативно изискуемите. Известни проблеми са регистрирани при няколко
банки, които (предимно поради недобро планиране на управленския цикъл в началото на годината) регистрираха капиталов недостиг. Отношението на адекватност на капитала от първи ред също не претърпя съществена промяна – отчетен е лек спад от 11.8% на 11.6%. Анализът на състоянието на капиталовата
позиция и рисковете, които тя посреща, дават основание за извода, че ресурсите, акумулирани до края на 2006 г., позволиха покритие и на допълнителния риск,
свързан с новите капиталови изисквания за операционен риск. На ниво банкова
система размерът на капиталовите изисквания за кредитен риск е 2371 млн. лв.
Съответно операционният риск ангажира за капиталовото си покритие 242 млн.
лв. от собствените средства на системата, а позиционният, валутният и стоковият риск – около 91 млн. лв. Задлъжнялостта на системата, измерена чрез
показателя за ливъридж на капитала от първи ред22, сочи приемливи нива. В края
на юни 2007 г. стойността е 9.1%, като спрямо края на 2006 г. е отчетено увеличение с 1 пр.п.
Кредитният риск е доминиращ, като увеличението в кредитирането обуслови и нарастването на капитала, необходим за неговото покритие. През първите шест месеца на годината не се наблюдаваше активно управление на капитала посредством оптимално използване на възможностите на стандартизирания
22

Представлява съотношение между капитала от първи ред и общо активи по Наредба № 8.
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подход. На първо място, делът на потребителските и ипотечните кредити при
фиксираните нива на капиталовото им покритие практически ограничава възможностите на банките за оптимизиране на капиталовата позиция, ангажирана
с риска в тези инструменти. Размерът и делът на вложенията в дългови инструменти традиционно са насочени към инвестиции в ценни книжа с нисък кредитен риск и добра ликвидност. Известни възможности са налице при корпоративния сегмент, но предвид експонирането на кредитните институции към местния пазар и нагласата на корпоративните клиенти-кредитополучатели е малко
вероятно да се очаква присъждане на рейтинг от признати агенции, позволяващ
по-благоприятното им третиране от страна на банките.
Размерът на капиталовото покритие за операционен риск отразява адекватно степента на развитие на финансовото посредничество в банковата система. Избраният подход на базисния индикатор, изискващ изчисляване на средногодишния брутен доход като сума от нетния лихвен и нетния нелихвен доход,
осреднени за последните три календарни години на база одитирани данни, практически фиксира размера на капиталовите изисквания към нивата, отчетени в
края на март 2007 г. Предвид валутната структура на активите и пасивите и
при отчитане на дела на дериватите в баланса на банките не е налице значим
растеж на собствените средства, ангажирани за покритие на този вид риск.
Ликвидната позиция не бе източник на значим риск за банките. През първото полугодие те продължиха да оперират в условията на повишаващи се лихвени проценти и нови изисквания към системата за управление на ликвидността в
съответствие с принципите на Базелския комитет за банков надзор. Банковият
сектор не бе подложен на ликвиден натиск, за което са показателни отчетените големи обеми на паричния пазар. Овърнайт-депозитите на междубанковия пазар запазиха ролята си на основен инструмент за управление на текущата ликвидност на банките. Частично влияние върху паричните потоци оказаха и падежите на държавни ценни книжа през периода, с които в банките постъпи допълнителен ресурс. Ликвидната позиция бе подкрепена от стабилни фондове за
финансиране и устойчиво нарастване на привлечените средства. Институциите продължиха политиката си да инвестират ресурс във високоликвидни активи, адекватен на структурата на финансирането и съобразен с характеристиката на изходящите потоци. Гарантирано е добро равнище на покритие на привлечените средства, при това без данни за по-висока от характерната за предходни периоди динамика на депозитите. В случаите на значими депозитни концентрации са налице достатъчни по обем и подходящи по матуритет ликвидни
активи.
Стойностите на съотношенията за ликвидност отразяват наличието на
достатъчен ликвиден потенциал. Предпоставка за стабилните стойности на
ключовите показатели за ликвидност е наличието на достатъчен ресурс в системата, както и поддържането на голям обем допълнителни ЗМР в периода февруари – май 2007 г., последен период на поддържане за банки, допуснали превишение на темпа на растеж спрямо административните мерки за ограничаване на
банковия кредит, действащи през 2005–2006 г. и отменени от началото на
2007 г. След изтичането на този период се забелязва ясна тенденция към преобразуване на активи (в т.ч. на депозити в кредитни институции) в по-доходоносни инвестиции. Към края на юни 2007 г. възловият показател за оценката на ликвидността – ликвидни активи като процент от активите на системата, е 25%,
запазвайки нивото си от края на 2006 г. Стойността на съотношението за ликвидни активи като процент от общите фондове е 29% и отразява висока степен на покритие с ликвидни активи на привлечения от банковата система ресурс под формата на депозити, репо-сделки, краткосрочни и дългосрочни средства. Показателят кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно
към депозити, който е индикатор за корелация между ликвидния и кредитния
риск, нараства с 11 пр.п. до 79% поради изпреварващия темп на растеж на кредитите на предприятия и граждани. Коефициентът на ликвидните активи по
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новата Наредба № 11 показва много добро ниво на ликвидност на банковата система в края на юни – 28%. Лекият спад под нива от 30%, характерен за последната година, се дължи на новата методика на изчисляване на показателя, включваща прецизиране на обхвата на ликвидните активи. В рамките на периода не
настъпват промени в източниците на нарастване на привлечените средства –
системата продължава да се финансира главно по линия на ресурса от резиденти, докато нерезидентите осигуряват по-малко от 1/5 от общия размер на фондовете.

2. Спазване на изискванията
за разумна банкова дейност
В рамките на периода януари – юни 2007 г. бяха регистрирани няколко отклонения от надзорните регулации, като отделните случаи на нарушени стойности бяха обект на своевременни коригиращи действия.
Адекватност на капитала: бяха констатирани отделни случаи на временен
спад под минимално допустимите равнища. Всеки конкретен случай бе внимателно анализиран и бяха предприети съответните надзорни мерки. Основните
причини за допуснатите нарушения на изискванията на Наредба № 8 на БНБ са
ненавременното капиталово планиране и текущо управление на капиталовата
позиция.
Големи експозиции: с малки изключения банките се придържаха към спазване на регулациите. През полугодието имаше отделни случаи на неспазване на
изискванията за единични големи експозиции и за кредитиране на икономически
свързани лица. В нито една от банките, нарушили регулациите, това не рефлектира негативно върху финансовото им състояние.
Вътрешни кредити: не са констатирани много и значими нарушения на разпоредбите на закона и регулациите. Банките, в които са установени отделни
случаи на свързаност, бяха заставени да предприемат коригиращи действия.
Вложения в ДМА: вложенията в ДМА при отделните банки бяха под допустимите нива и не ангажираха значителен дял от капитала им.

3. Дейност на банковия надзор
Надзорна
политика

През първата половина на 2007 г. дейността на банковия надзор беше насочена към продължаване въвеждането на регулаторната рамка, отчитаща новите европейски директиви, с които се въвеждат изискванията на Международното споразумение за уеднаквяване измерването на капитала и капиталовите
изисквания „Базел II“.
От началото на годината влезе в сила Законът за кредитните институции, който отмени Закона за банките. За привеждане в съответствие на поднормативната база към този закон бяха приети нови или бяха променени редица
действащи подзаконови актове.
Важен елемент от регулаторната рамка е приетата нова Наредба № 8 за
капиталовата адекватност на кредитните институции. Тази наредба въвежда
по-детайлни изисквания към системите за управление на риска в банките. От
началото на годината беше проведен интензивен диалог с търговските банки
по различни аспекти от приложението на Наредба № 8 и новите отчетни форми, въведени с нея. Във връзка с това стартира и проект за обобщаване на възникналите казуси и техните решения, като той ще бъде достъпен на страницата на БНБ в интернет и ще улесни обмяната на информация в тази насока между търговските банки и БНБ.
От началото на 2007 г. влезе в сила новата Наредба № 7 за големите експозиции на банките. Изменени бяха Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезцен-
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Надзорна
администрация, лицензиране и разрешения

През първото шестмесечие на 2007 г. обект на надзорни действия във
връзка с установени нарушения или необходимост от усъвършенстване на дейността са били 12 търговски банки. През периода не са установени груби нарушения, които да изискват налагане на тежки надзорни мерки. При прилагане от
началото на годината на новата правна рамка за капиталовите изисквания към
банките в някои отчети на банки са установени несъответствия, които след
отправяне на предупреждения са отстранени в определения за това срок.
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ка и Наредба № 17 за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47
от Закона за кредитните институции.
През март беше приета и нова Наредба № 11 за управлението и надзора
върху ликвидността на банките. Тя има за цел да усъвършенства прилагания досега подход и да синхронизира разпоредбите си със Закона за кредитните институции. По-съществените промени са свързани с дефиниране на изискванията
към системата за управление на ликвидността в банките в съответствие с
принципите на Базелския комитет за банков надзор. Ликвидността на активите
на банките е обвързана с кредитното им качество съгласно Наредба № 8 на БНБ
за капиталовата адекватност на кредитните институции. По-ясно са дефинирани изчисленията на входящите и изходящите парични потоци, които имат основно значение при изчисляването на ликвидността на банките.
В края на март влязоха в сила и разработените нови отчетни форми за капиталовата адекватност, съобразени със стандартната рамка за отчитане на
платежоспособността COREP, изготвена от Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS). През февруари завърши и анализът на резултатите
от проведените тестове на формите, автоматизирани бяха основните изчисления и логически проверки. С тези стандартни отчети се унифицира и хармонизира отчитането на пазарните участници и комуникацията между надзорните органи в ЕС. Въведени бяха нови форми за баланс и отчет за доходите, които са базирани на пакета FINREP за консолидирано финансово отчитане, разработен от CEBS. Актуализирани бяха указанията и отчетните форми и към останалите наредби, които претърпяха промени.
В контекста на процедурата за взаимно признаване на агенции за външна
кредитна оценка в рамките на ЕС и на изискванията на чл. 27 и чл. 49 от Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции БНБ призна
оценъчните скали на три рейтингови агенции – Standard&Poor’s, Moody’s Investor
Services и Fitch Ratings, чиито оценки могат да бъдат използвани при определянето на рисковите тегла на експозициите на банка при прилагането на стандартизиран подход за кредитен риск.
През април беше въведен нов раздел „Надзорно оповестяване“ на интернет
страницата на БНБ. Съгласно изискванията на чл. 102 от Закона за кредитните
институции БНБ публикува информация, свързана с приетите национални закони и подзаконови актове, начините, по които се упражняват правото на избор и
свободата на действие (дискреция), а също и основни статистически данни,
свързани с прилагането на Директиви 2006/48/EC и 2006/49/EC. За целта се използва разработеният от CEBS модел на надзорно оповестяване. В тази връзка
БНБ предприе необходимите стъпки за включване на Комисията за финансов
надзор в обхвата на проекта. Изискванията, свързани с надзорното оповестяване, са насочени към всички държави-членки, като основната цел е да се улесни
сравняването и уеднаквяването на надзорните практики в ЕС.
Експерти от управление „Банков надзор“ участваха в основните европейски комитети, които имат връзка с развитието на банковата система и надзора в ЕС. Такива са: Комитетът на европейските банкови надзорни органи
(CEBS), Европейският банков комитет (EBC), Междинният работен комитет по
финансови конгломерати (IWCFC), Комитетът за банков надзор към ЕЦБ (BSC),
дейността на които е свързана с хармонизирането на надзорните регулации и
практики в ЕС.
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В съответствие с изискванията на Закона за кредитните институции бяха актуализирани банковите лицензи на банките. За полугодието не е издаван
лиценз за извършване на банкова дейност и няма открито производство по издаване на лиценз за банкова дейност.
През юни 2007 г. приключи едно от най-големите преструктурирания в българската банкова система – беше осъществено преобразуване чрез вливане на
„Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „Хеброс Банк“ АД в „Булбанк“ АД, като първите бяха прекратени без ликвидация. За тези действия, както и за промяната в наименованието на „Булбанк“ чрез добавяне името на групата „УниКредит“ бяха издадени съответните разрешения. Съгласно изискването на закона след съответното разрешение местната банка „БНП Париба“ започна ликвидация, след като
в края на миналата година прехвърли цялата си дейност на новолицензирания
клон на същата банка в страната. Значимо увеличение бележат разрешенията,
свързани с използване на подчинен срочен дълг или дългово/хибриден капиталов
инструмент за увеличаване капиталовата база на банките. Поради своята гъвкавост и по-лека разрешителна процедура тези инструменти стават все поудобни за управление на капиталовата позиция, особено в условията на бързо
нарастваща конкуренция в банковия сектор.
Надзор на
място
(инспекции)

През първото полугодие на 2007 г. в изпълнение на годишната програма за
надзор на място бяха осъществени 12 пълни надзорни инспекции.
Отправната цел на инспекциите беше да анализират и оценят нивото на
поетите от банките рискове, както и ефективността на системите за контрол и управление на риска и спазването на нормативната уредба. Оценката на
рисковия профил на институциите бе базирана на прецизен анализ според критериите на системата за оценка на банки CAMELS.
В резултат от инспекциите две банки подобриха комплексните си рейтинги по системата за оценка CAMELS, девет банки запазиха съществуващите си
рейтинги, а една влоши общия си рейтинг.
Констатирани бяха 38 формални нарушения на банковото законодателство и на надзорните регулации. Преобладаващата част от нарушенията бяха
свързани с неспазване на надзорните изисквания за оценка и класификация на
рисковите експозиции, неспазване на изискванията за оповестяване на големи
експозиции, докладването им в по-малки размери от действителните, недекларирана свързаност между кредитополучатели, формирали големи експозиции,
липса на правила и процедури за цялостно управление на търговски портфейл,
неправилно признаване на бързоликвидни обезпечения (ипотеки) за изчисляване
на възстановима стойност на рискови експозиции, липса на адекватен контрол
върху целевото усвояване на средствата по кредитите, липса на писмени правила за управление и контрол на операционния риск.
Изготвени бяха 83 препоръки към органите за управление на инспектираните банкови институции. Най-съществените от тях са свързани с подобряване
на системите за управление на кредитния риск, правилното му отчитане и провизиране на предоставените кредити, подобряване системата за идентифициране и контрол върху кредитни концентрации, особено в случаите, когато съществуват признаци и съмнения за неформална свързаност между група кредитополучатели или за косвена свързаност между кредитополучатели и акционери на банките. Други препоръки бяха направени във връзка с подобряване на отчетността по банковите регулации и подобряване и актуализиране на вътрешнонормативната уредба в банките.

Дистанционен банков
надзор

Динамиката на базисните рискове в дейността на банките, както и ефектът от въвеждането на новите регулаторни и финансови отчети бяха обект
на особено внимание. Независимо от отпадането от 1 януари 2007 г. на административните мерки за ограничаване растежа на банковия кредит дистан-
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Специален
надзор

Основните насоки в дейността през периода януари – юни 2007 г. бяха
свързани с текущия преглед и анализ на акционерната структура на търговските банки, с установяване на икономическата свързаност на акционерите, с анализ на финансовото им състояние и източниците на средства. Надзорните усилия в тази насока обезпечиха по-ясна структура на участниците (преки и косвени) в капитала на търговските банки. Беше извършен анализ и оценка на финансовото състояние на акционерите на 13 търговски банки и възможностите на
отделните акционери при необходимост да подкрепят капитала.
Систематични действия бяха осъществени и по отношение мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предприетите надзорни действия за определяне нивото на риск в някои банки и финансови къщи установиха, че се запазва добрата репутация на търговските банки и финансовите
къщи и са минимизирани рисковете за използването им за преминаване на средства с нелегитимен произход. Акцентите бяха поставени върху наличието на
адекватни процедури в банките и финансовите къщи за установяване на рисковете, свързани с изпирането на пари. По отношение на установените пропуски
на търговските банки и финансовите къщи се препоръча по-прецизно прилагане
на процедурите по идентификация на клиентите и въвеждане на допълнителни
изисквания към клиентите чуждестранни лица.
Активно се работи и в посока привеждане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) в съответствие с международните стандарти в областта съгласно препоръките, отразени в оценителските доклади на ЕК.
Съгласно установената добра практика за съдействие между институциите, ангажирани с борбата с финансовите измами и прането на пари, бе осъществена експертна помощ на правоохранителните органи.
Съвместно с Комисията за финансов надзор бяха осъществени четири инспекции на банки в качеството им на банки-попечители. В изпълнение на приетата от БНБ Наредба № 36 бяха проверени организацията и процедурите, които
банките прилагат при попечителската си дейност. Във връзка с установените
несъответствия с нормативните изисквания са направени препоръки към ръко-

Поддържане стабилността на банковата система

ционният надзор продължи да следи и да анализира динамиката на кредитния
риск и разпределението му между кредитните институции, инструментите и
продуктите, използвани от тях. С оглед адекватна реакция на промените в бизнес профила и поведението на банките методиката CAEL бе оптимизирана с набор от допълнителни коефициенти и индикатори, насочени към по-точно отразяване на рисковете в банковата практика. Значителни ресурси бяха отделени
за оптимизиране на методиката за следене на рисковете в дейността, намерило отражение в промени в Системата за ранно предупреждение. Предварителното тестване на измененията в регулаторните отчети и повишаването на
аналитичния капацитет намериха отражение в присъжданите тримесечни оценки за всяка банка. Заедно с направените промени в индикаторите от Единния
отчет за дейността на банките (ЕОДБ) и с констатациите от провежданите
пълни надзорни инспекции се разкриха допълнителни възможности за по-нататъшното усъвършенстване на методиката за моделиране на рисковете посредством прилагания модел на „стрес-тест“. Особено активна бе работата в областта на обмена на информация и участие в анализи и експертни разработки
по линия на Комитета за банков надзор към ЕЦБ. Само в рамките на полугодието дистанционният надзор участва в значителен брой изследвания, провеждани от отделни надзорни институции или работни групи на ЕЦБ, като: управление при банкови кризи; управление на ликвидния риск в контекста на европейската банкова система; практики и политики в областта на стрес-тестовете;
риск при кредитирането в чуждестранна валута; риск за банковите системи
при кредитиране на сектор Домакинства, и др. Продължи работата и по подготовката на следващия етап от проекта „Единно хранилище на данни“.
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водствата на търговските банки по отношение на контролните функции на
банката-попечител и на спазването на законовите ограничения при инвестиране на активите на дружествата.
Извършени бяха инспекции на две юридически лица във връзка с предлаганите от тях услуги за наличие на обстоятелства по извършване на банкова дейност без разрешение. За установените нарушения беше уведомена Върховната
касационна прокуратура.
По отношение спазване на разпоредбите на Валутния закон и нормативните актове за неговото приложение усилията бяха съобразени с изискванията за
прозрачност при банковите и финансовите сделки и операции. Особено внимание бе отделено на спазване изискването за деклариране пред БНБ на преките
инвестиции и финансовите кредити, както и обхвата на финансовия кредит.
На две дружества, кандидатстващи за разрешение да извършват сделки с
валута, по реда на Валутния закон и Наредба № 26 на БНБ и в съответствие със
законовите разпоредби бяха дадени лицензи за сделки с чуждестранна валута.
През периода януари – юни 2007 г. три финансови къщи са преустановили
дейността си, поради което са заличени от регистъра на финансовите къщи,
воден при БНБ. На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции са
вписани 50 нови дружества.
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Централен кредитен регистър

Основната цел на системата на Централния кредитен регистър (ЦКР), изградена и поддържана от БНБ, е да предоставя информация на търговските
банки за кредитната задлъжнялост на клиентите им към цялата банкова система. Дейността на ЦКР се регламентира с Наредба № 22 на БНБ за централен
кредитен регистър на банките. В системата на регистъра се подават всички
вземания на търговските банки, независимо от техния размер, с изключение на
овърдрафти по дебитни карти до 1000 лв. (при условие че са категория „редовни“), кредити на правителството и кредити на БНБ. Не подлежат на отчет и
междубанковите кредити. Системата осигурява надеждно подаване и съхранение на данните. Финансовите институции, участници в ЦКР, обменят данни с
регистъра чрез онлайн връзка. Достъп до системата имат само специално упълномощени служители посредством цифрови сертификати. Таксата за проверка
на клиент в ЦКР е 0.50 лв.
През първото полугодие на 2007 г. бяха приети промени в Наредба № 22. В
съответствие с чл. 56 от Закона за кредитните институции се разшири обхватът на кредитния регистър, като към подлежащите на отчет кредити, отпуснати от банки, се включиха и кредитите на дъщерни на банки финансови институции. Чрез банките-майки дъщерните финансови институции ще могат да ползват съдържащата се в кредитния регистър информация при оценка на кредитния риск. Предвидените в Наредба № 22 отговорности по отношение на подаваната информация, както и редът за проверка и корекции в информацията се разпростират и върху дъщерните на банките финансови институции. Разширяването на обхвата на Централния кредитен регистър създава по-добри условия за
управление и контрол на кредитния риск в банковата система и във финансовия
сектор.
Броят на отчетените в регистъра кредити в края на юни 2007 г. достигна 2 276 197, а балансовата им експозиция нарасна на 29 410 млн. лв. Броят на
кредитополучателите е 1 467 600, разпределени както следва: кредитополучатели физически лица са 1 400 246, местни юридически лица – 65 417, и чуждестранни лица – 1937.
Търговските банки са направили 1 804 983 проверки в системата на ЦКР.
Проверените клиенти-физически лица са 1 486 796, а местни юридически лица –
318 187. За същия период на 2006 г. извършените проверки в регистъра са
1 377 420. Средномесечният брой на издадените удостоверения през първите
шест месеца на годината е 300 000, или около 15 000 за един работен ден. Нарасналият брой на издадените удостоверения от ЦКР е показателен за все по-голямото значение на регистъра при управлението на кредитните портфейли на
банките.

Централен кредитен регистър

VII.
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VIII.

Фискален агент и официален депозитар
на държавата

БНБ е фискален агент на правителството и официален депозитар на държавата. Въз основа на сключени договори с МФ и при пазарни условия и цени на
услугите БНБ събира и предоставя на МФ периодична информация за сметките
на бюджетните предприятия в банки в страната и действа като агент по държавни дългове.
В съответствие със сключеното между МФ и БНБ Споразумение за дефиниране на дългосрочните задачи на централната банка като агент на правителството23 БНБ непрекъснато развива и усъвършенства изградения набор от системи: Електронна система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР), Автоматизирана система за регистриране и обслужване
на външния дълг (АС РОУД), Система за провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК (АДЦК), Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), Електронна система от сметки за сетълмент на безналични ДЦК (СДЦК), Регистър на особените залози (РОЗ).
Във връзка с настъпилите промени в общия обем и цените на предоставяните услуги от началото на 2007 г. размерът на таксите, заплащани от МФ на
БНБ за изпълняваните от нея агентски функции, беше увеличен. В резултат на
това общият размер на таксите и комисионите, събрани през първото полугодие на 2007 г., възлезе на 690.6 хил. лв., от които 378.0 хил. лв. от МФ.
Информационно
обслужване

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 се
събира, обработва и предоставя на МФ ежедневна и друга регулярна информация за операциите и наличностите по всички сметки (бюджетни, извънбюджетни, депозитни, сметки за чужди средства и акредитивни сметки) в левове и валута на бюджетните предприятия в банките. През първото полугодие на 2007 г.
средният размер на наличностите по обслужваните от БНБ сметки беше
5196.5 млн. лв. (3688.2 млн. лв. през същия период на 2006 г.), а от другите банкидепозитари (24 на брой) – 1657.8 млн. лв. (1164.6 млн. лв. през същия период на
2006 г.). Успоредно с това продължи да се изготвя и предоставя на МФ ежедневна, оперативна и окончателна информация за фискалния резерв. Към 30 юни
2007 г. общият размер на наличностите по паричните сметки, които се включват в обхвата на фискалния резерв, достигна 6731.3 млн. лв.24, при 4649.8 млн.
лв. към 30 юни 2006 г.
През първото полугодие на 2007 г. по искане на МФ във връзка с текущото
наблюдение на касовите потоци на бюджета се увеличи честотата на събиране
на статистическата информация за видовете плащания по сметките на администраторите на публични вземания – от двуседмично на ежеседмично. В резултат на това общият брой на изготвените от БНБ отчетни форми възлезе на
210 (185 през първото полугодие на 2006 г.). В съответствие със съществуващата в тази област практика в други държави – членки на ЕС, през отчетния
период съвместно с МФ започна проучване на опита на централната банка на
Италия, на която е възложено да събира от обслужващите бюджета банки и
ежедневна информация за касовите потоци на бюджета.

23

Съгласно постигнатите договорености, залегнали в Споразумението между Министерския съвет на Р България и БНБ за въвеждане на еврото в Р България, както и предвид целите и задачите, определени със Стратегията за развитие на БНБ в периода 2004–2009 г.
24
Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ, валиден за 30 юни
2007 г.
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Обслужване
на търговията с
държавни
ценни книжа

В съответствие с обявения от МФ календар през първото полугодие на
2007 г. чрез Системата за провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК
(АДЦК) бяха проведени аукциони за продажба на 3-месечни, 3-, 5- и 10-годишни
емисии ДЦК със съвкупна номинална стойност 345 млн. лв. Търсенето на ДЦК
значително превишаваше предлагането, като средният коефициент на покритие беше 3.24 при 1.92 за същия период на миналата година. Средният брой на
постъпилите поръчки за участие в един аукцион беше 104, а на одобрените поръчки – 38.
При поредния избор на първични дилъри на ДЦК (юни 2007 г.) разрешение26
за инвестиционно посредничество с ДЦК получиха 21 банки и 3 инвестиционни
посредници по смисъла на чл. 54 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа. Във връзка с приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти (който ще влезе в сила от 1 ноември 2007 г.) и произтичащите от него промени същите бяха утвърдени за първични дилъри на ДЦК за периода 1 юли
2007 г. – 31 октомври 2007 г.
В Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с
ДЦК (ЕСРОТ) през първите шест месеца на годината бяха регистрирани плащания на главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж в размер на 338.7 млн. лв.27, в
т.ч. 260.4 млн. лв. главници и 78.3 млн. лв. лихви, както и 0.1 млн. лв. обратно изкупени ДЦК пряко от физически лица. Общият размер на регистрираните в системата нови емисии ДЦК и плащанията по намиращите се в обращение ДЦК
през този период възлезе на 683.8 млн. лв. На вторичния пазар на ДЦК бяха регистрирани 3466 сделки с обща номинална стойност 9799.6 млн. лв.28, в която
най-голям дял имаха сделките за блокиране и деблокиране на ДЦК (48.4%), следвани от репо-сделките (28.9%), окончателните покупко-продажби (12.1%) и сделките със и за сметка на клиенти (10.6%). Търговията беше най-оживена в дните на
първоначално придобиване на ДЦК на първичния пазар и в периодите с най-динамична промяна на средствата на бюджетните организации в банки, които следва да се обезпечават с ДЦК.
Относително високият дял на сделките по блокиране и деблокиране на ДЦК
бе следствие на високите равнища на бюджетните средства в банките, които
в изпълнение на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за
2007 г. и действащите указания на министъра на финансите и управителя на
БНБ трябва да обезпечават наличностите по сметките на бюджетните организации чрез блокиране в полза на МФ на притежавани от тях ДЦК по вътрешния и външния дълг на правителството. В края на периода размерът на бюджетните средства в банките беше 1807.4 млн. лв., при 1257.3 млн. лв. в края на същия
период на 2006 г. В изпълнение на сключения с МФ договор БНБ продължи ежедневно да извършва сравнение между данните за обезпечението с ДЦК и информацията за отчетения от банките общ размер на наличностите по сметките
на бюджетните предприятия. Среднодневният размер по номинална стойност
на блокираните за целта ДЦК по вътрешния дълг възлизаше на 1040.3 млн. лв.,
25
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27
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Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответните валути, валиден
за 30 юни 2007 г.
В съответствие с изискванията на Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа.
Левовата равностойност на емисиите ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по официалния курс на
БНБ, валиден за деня на плащането
Левовата равностойност на сделките с ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по осреднения средномесечен курс на съответната валута към лева за първото полугодие на 2007 г.

Фискален агент и официален депозитар на държавата

В Автоматизираната система за регистриране и обслужване на външния
дълг (АС РОУД) се водеше информация за 21 договора по външни финансови задължения на правителството на България, по които БНБ е агент по изчисленията и плащанията, с общ размер 2896.2 млн. евро25. По тях бяха извършени 25
броя плащания с общ размер 435.7 млн. евро, в т.ч. 296.5 млн. евро погашения и
139.2 млн. евро лихви.
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133.5 млн. евро и 46.5 млн. щ.д., а на ДЦК по външния дълг, в т.ч. емисии на Европейската инвестиционна банка, съответно на 142.9 млн. лв., 96.3 млн. евро и
102.3 млн. щ.д.
През първото шестмесечие на 2007 г. в Регистъра на особените залози
(РОЗ), създаден в БНБ в съответствие със Закона за особените залози, бяха извършени вписвания на обстоятелства относно учредяване и заличаване на залози върху ДЦК общо в размер на 47.0 млн. лв.29
Към 30 юни 2007 г. в Системата за сетълмент на ДЦК (СДЦК) се водеха общо 2129 сметки, от които 59 сметки за ДЦК на емитента (МФ); 842 сметки, отчитащи собствения портфейл от ДЦК на участниците; 761 сметки за ДЦК, собственост общо на клиенти на първичните дилъри; и 467 сметки за ДЦК с наложена тежест. Общият размер ДЦК по номинална стойност, регистриран по тези
сметки, бе 3035.9 млн. лв.
Развитие на
системите

Развитието на системите и през 2007 г. продължи да се осъществява в съответствие със Стратегията за развитие на БНБ в периода 2004–2009 г. и със
Стратегията на МФ за управление на държавния дълг за периода 2006–2008 г.
През февруари успешно беше въведена в експлоатация модернизирана система Регистър на особените залози (РОЗ). По-модерните технологични решения, използвани при нейното разработване, позволиха пряка интерфейсна връзка между РОЗ и ЕСРОТ и бе създадена възможност за извършване на автоматизирана реконсилация между двете системи, което е от съществено значение за
текущия контрол за съответствие на данните в тях. Наред с това бяха обогатени функционалностите на РОЗ чрез въвеждане на технологични решения, които гарантират спазването на принципа на задължително оторизиране на всеки запис в системата от двама служители и създаването на нови справки относно учредените особени залози върху ДЦК.
Продължи проучването на текущите европейски инициативи, свързани с
постигането на сигурна и интегрирана инфраструктура на европейския пазар
на ценни книжа, като акцент беше поставен върху работата по инкорпориране
в българското законодателство на Директива 2004/39/ЕС относно пазарите на
финансови инструменти (MiFID) и проекта на ЕЦБ – ТАРГЕТ2-ценни книжа.
Приетият през юни от Народното събрание Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с който MiFID се инкорпорира в българското законодателство, и направените с него промени в Закона за държавния дълг (ЗДД), наложиха изменения и в подзаконовата нормативна уредба, регламентираща пазара
на ДЦК и участниците в него. В процес на подготовка са промените в Наредба
№ 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с
ДЦК, Наредба № 15 на МФ и БНБ за контрол върху сделките с безналични ДЦК и
Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на безналични ДЦК, които следва да влязат
в сила от 1 ноември 2007 г.
Едновременно с подготовката на промените в подзаконовата нормативна
база, регламентираща пазара на ДЦК и участниците в него, се извършват и необходимите промени в системите АДЦК и ЕСРОТ.
На 27 април 2007 г. УС на ЕЦБ одобри организационните мерки по реализацията на първата фаза от проекта ТАРГЕТ2-ценни книжа (Т2ЦК) – изготвяне
изискванията на потребителите, която трябва да приключи до началото на
2008 г. Проектът Т2ЦК е концентриран върху сетълмента с пари на централните банки в евро на всички видове ценни книжа – акции, облигации и държавни дългови инструменти, без на този етап да се изключва възможността към проекта
да могат да се присъединят и други системи за сетълмент на държави извън
еврозоната. Крайната цел на внедряването му е максимално намаляване на разходите за поддържане на национални пазарни инфраструктури за сетълмент на
29

Левовата равностойност на извършените вписвания в РОЗ за ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по
осреднения средномесечен курс на съответната валута към лева за първото полугодие на 2007 г.
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ценни книжа чрез използване на единна ИТ-платформа за всички участници в системата. Новаторският елемент е, че разплащателните сметки и сметките за
сетълмент на ценни книжа на отделните централни депозитари на ценни книжа
ще се поддържат заедно на единна техническа платформа, докато всички други функции – връзките с посредниците, инвеститорите и емитентите, управлението на корпоративните действия – остават в централните депозитари,
както е в момента.
Във връзка с европейските инициативи в областта на сетълмента на ценни книжа и участието на представители на МФ и БНБ в работните групи и комитети към ЕС периодично бяха изготвяни становища и позиции по въпросите,
свързани с пазара и сетълмента на държавни дългови инструменти.
В съответствие с решението на Националния съвет по платежни системи
представители на операторите на системите ИОБФР и ЕСРОТ бяха включени в
две от консултативните групи – по бюджетните плащания и по участие на българските системи за сетълмент на сделки с ценни книжа в европейската финансова инфраструктура.
Успоредно с това продължи работата по туининг-проекта за изграждане в
БНБ на система за управление на оперативния риск в съответствие с изискванията на ЕЦБ, в който като пилотни структури са включени системите АДЦК
и ЕСРОТ. За целта операторите на системите участваха в разработването на
политиката на БНБ за управление на оперативния риск, с която се очертават
целите, принципите, обхватът и етапите на процеса, участниците и техните
отговорности.
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IX.

Участие в
Европейската
система на
централните
банки

Международни отношения и участие в ЕСЦБ

От 1 януари 2007 г. БНБ стана пълноправен член на Европейската система
на централните банки и активен участник във формирането и изпълнението на
общата политика на ЕС в банковата и финансовата сфера.
БНБ изпълнява успешно новите функции и задачи, свързани с участието є
в ЕСЦБ, благодарение на добрата организация на подготовката, извършена през
предходните години, и опита, натрупан при участието є от средата на 2005 г.
като наблюдател в комитетите и работните групи на ЕСЦБ.
Представители на БНБ участват в работни групи, формулиращи позицията на Република България в областите на икономическия и паричен съюз, финансовите услуги, статистиката, разширяването на ЕС. Чрез своя представител
в Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към МС централната банка участва в
консултации по формиране на националната политика по различни въпроси, разглеждани в институциите и органите на Европейския съюз.
Европейската система на централните банки се състои от ЕЦБ и националните централни банки на държавите – членки на ЕС. Съгласно чл. 28 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ националните централни банки записват и държат капитала
на ЕЦБ. На основата на Решение ЕЦБ/2004/10, определящо необходимите стъпки
за изплащането на капитала на ЕЦБ от неучастващите национални централни
банки, на 2 януари 2007 г. БНБ заплати 3 561 868.99 евро (6 966 410.22 лв.), представляващи 7% от вноската на БНБ в капитала на ЕЦБ. Останалите 93% от
размера на вноската на БНБ в капитала на ЕЦБ следва да се заплатят при присъединяването на България към еврозоната. Пълният размер на вноската на
БНБ в ЕЦБ възлиза на 50 883 842.67 евро, които представляват 0.8833% от капитала на ЕЦБ.
От 1 януари 2007 г. управителят на БНБ стана пълноправен член на Генералния съвет на ЕЦБ, включващ управителите на централните банки на всички
държави – членки на ЕС, президента и вицепрезидента на ЕЦБ. Генералният съвет одобрява докладите за икономическа конвергенция на държавите – членки
на ЕС, които са извън еврозоната, обсъжда проблемите, свързани с участието
на страните във Валутен механизъм II, приема становища при изпълнение на
консултативната функция на ЕЦБ (европейските законодателни институции и
националните органи имат задължение да провеждат консултации с ЕЦБ по
всеки проект на нормативен акт в областите на компетентност на ЕЦБ).
Представители на БНБ участват като пълноправни членове в заседанията
на 12 комитета на ЕСЦБ и 29 работни групи към тях, както и в Конференцията
за човешки ресурси. Чрез представителите си в органите, комитетите и работните групи на ЕСЦБ БНБ участва в процеса на координация на паричната политика, допринася за изготвянето на правни актове на ЕЦБ, за формирането и
развитието на паричната и банковата инфраструктура, платежните и сетълмент системи, развитието на статистическата отчетност.
БНБ продължава да подобрява своята вътрешна нормативна база с цел повишаване ефективността на участието на представителите є в структурите на ЕСЦБ и другите органи на ЕС, както и за подобряване на координацията в
рамките на БНБ. През февруари 2007 г. управителят на БНБ утвърди Вътрешни правила за изготвяне на позиции по писмени процедури, провеждани в рамките на Генералния съвет на ЕЦБ, комитетите на ЕСЦБ и работните групи към
тях и други органи на Европейския съюз. Правилата регламентират отговорностите на отделните дирекции и служители в БНБ във връзка с подготовката
на позиции по писмени процедури.
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Управителят на БНБ участва два пъти годишно в неформалните срещи на
министрите на икономиката и финансите (Съвет ЕКОФИН).
Представители на БНБ участват редовно в заседанията на Икономическия и финансов комитет, където се обсъждат широк кръг въпроси, свързани с
оценка на икономическата ситуация в Европейския съюз и развитието на финансовите пазари, както и с провеждането на ежегодни оценки и подготовка на заключения на ЕКОФИН по програмите за стабилност и конвергентните програми
на държавите – членки на ЕС. На 5 януари 2007 г. беше представена първата
Конвергентна програма на България за периода 2006–2009 г.
Представители на БНБ участват и в други структури към Европейската
комисия, като Комитета за финансови услуги, Комитета на европейските банкови надзорни органи (CEBS) и работните групи към него, Европейския банков комитет, Европейския комитет за финансови конгломерати, Междинния работен
комитет по финансови конгломерати, Комитета за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, комитети и работни групи към ЕК в
областта на статистиката, както и работни групи към Службата за борба с
измамите.
Чрез участието си в дейността на CEBS, Европейския банков комитет, Европейския комитет за финансови конгломерати и Междинния работен комитет
по финансови конгломерати представителите на БНБ са пряко въвлечени в
процеса по сближаване на надзорните практики (разработване на нови надзорни
практики, указания и форми).

Международни
отношения

Управителят на БНБ участва в редовните двумесечни срещи на БМР на
управителите на централните банки, които представляват основен механизъм
на Банката за поддържане на сътрудничеството между централните банки-акционери и за дискусия върху икономическото развитие и перспективите пред
световната икономика, финансовите пазари и предизвикателствата пред централните банки, свързани с финансовата глобализация. На годишното общо събрание на централните банки, акционери в БМР, беше взето решение за разпределението на печалбата на институцията, като БМР ще изплати на акционерите
си под формата на дивидент 139.3 млн. СПТ (по 255 СПТ на акция). Дивидентът
върху притежаваните от БНБ 8000 акции в размер на 2 040 000.00 СПТ беше получен на 2 юли 2007 г.
След приемането на България за пълноправен член на ЕС взаимоотношенията на БНБ с международните финансови институции навлязоха в нов етап на
своето развитие. Новият етап в отношенията с МВФ беше отбелязан с организирането на съвместен семинар на БНБ и МВФ на тема „Присъединяването на
България към ЕС – десетилетие на успехи“, който се проведе през май. В семинара участваха представители на правителството, на научните среди, на Европейската комисия и народни представители, които обсъдиха предизвикателствата пред страната и политиката във финансовата област след присъединяването към ЕС.
Успешно се изпълняват дейностите по туининг-проекта „Преструктуриране дейността на БНБ за пълноправно членство в ЕСЦБ и Евросистемата“ с
централните банки на Франция, Нидерландия и Италия, започнал през октомври
2006 г. В областта на банковия надзор централната банка на Нидерландия подпомогна БНБ при прилагането на общите отчетни форми за капиталовата адекватност (COREP) и използването на програмния език XBRL в отчетната система. Проведен беше и семинар по въпроси на икономическото моделиране и техники за калибриране на модели. С помощта на централната банка на Франция беше
постигнат напредък в областта на комуникациите и разработването на комуникационни стратегии, свързани с участието в ЕСЦБ, Валутен механизъм II, въвеждането на еврото и др. Туининг-партньорите от централната банка на
Франция направиха оценка на правната рамка и вътрешните правила и процедури в областта на счетоводството с цел изготвянето на финансовите отчети

Международни отношения и участие в ЕСЦБ

Участие в
заседания на
ЕКОФИН и в
комитети и
работни групи
към Съвета и
Европейската
комисия
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в съответствие с изискванията на указанията на ЕЦБ. С помощта на туинингпартньорите беше разработена Политика за управление на риска, която бе
одобрена от Управителния съвет на БНБ. В процес на разработване е и Методология за определяне и оценка на рисковете. Експерти от централните банки
на Нидерландия, Белгия и Финландия направиха оценка на съществуващата автоматизирана система за наблюдение и контрол на касовите операции и проведоха семинар в БНБ.
През юни 2007 г. след 10-годишна активна подкрепа на реформите в банковия сектор Американската агенция за международно развитие приключи дейността си в сектора със завършването на проекта „Интегритет на финансовия сектор“. Дейностите бяха съсредоточени в три основни области: борба
срещу изпирането на пари, подобряване регулациите на финансовия сектор и
увеличаване прозрачността на финансовата система.
Сътрудничеството с централната банка на Германия обхваща областите
парична политика, управление на касовите операции, въвеждане на еврото, управление на валутните резерви, счетоводство, статистика, икономически анализи и прогнози. Осъществена бе обмяна на опит при извършване анализите на
неистински банкноти и борбата срещу фалшифицирането на пари.
БНБ непрекъснато разширява сътрудничеството и обмяната на опит както с централни банки на държави – членки на ЕС, така и с други централни банки (на Албания, Македония, Азербайджан). През първата половина на 2007 г. беше
оказана техническа помощ на централната банка на Албания по въпроси, свързани с подбор и администриране на персонала, атестиране, обучение и квалификация. Опитът на страната в присъединяването към ЕС във финансово-икономическата област, както и бъдещото сътрудничество с Албанската централна
банка бяха дискутирани и по време на официално посещение на управителя на
БНБ в Албания през май. Техническа помощ беше оказана и на централната банка на Македония в различни области. През юни бе проведен тридневен семинаробучение в БНБ на експерти от Националната банка на Азербайджан относно
използването на автоматизираната система за управление на одиторския
процес.
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Статистическа дейност

БНБ в съответствие с предварително обявения календар предоставя информация на потребителите в областта на паричната и лихвената статистика, статистиката на външния сектор и на небанковите финансови институции.
Своевременно и съгласно методологическите изисквания тя изпраща данни на
ЕЦБ, Евростат и на МВФ.
В изпълнение на приетите от БНБ ангажименти по чл. 5 от Устава на
ЕСЦБ и ЕЦБ – да събира необходимата статистическа информация в съответствие с методологическите изисквания на ЕЦБ, през полугодието продължи работата по различни проекти.
Завърши процесът по внедряване на изискванията на Регламент ЕЦБ/2001/13
в областта на паричната статистика. От февруари 2007 г. обхватът на отчетните единици се разшири с включването на фондовете на паричния пазар и
започна публикуването на данни за еврозоната и извън еврозоната към сектор
Европейски съюз, както и на данни за нетните реални трансакции.
Подготвителната работа по докладването на ЕЦБ на разширен набор данни по салда и потоци на паричната статистика бе завършена, като данните бяха изпратени в определения срок.
През януари 2007 г. бе проведено тестването на информационната подсистема „Лихвена статистика“, с което завърши процесът по изпълнение на ангажиментите на БНБ по Регламент ЕЦБ/2001/18. Подготвено бе ново издание „Лихвена статистика“ с включени нови показатели за капиталовите и паричните пазари.
През първото полугодие на 2007 г. продължи работата по разширяването
на статистиката на другите финансови посредници съгласно изискванията на
Насоки ЕЦБ/2003/2, бяха извършени проучвания и започна разработването на методология и отчетни форми за събиране на информация от небанковите финансови дружества, предоставящи кредити. Започна и подготвителната работа
по създаването на статистика на дружествата със специална инвестиционна
цел, секюритизиращи вземания.
Завършена и въведена бе разработената методология за статистика на
инвестиционните дружества и договорните фондове във връзка с изискванията
на Регламент 8/2007 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове, като първите данни са за първото тримесечие на 2007 г.
Продължи работата по разработването на методология и поетапно въвеждане
на статистика на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните и застрахователните дружества.
През полугодието бе завършена работата по избор на изпълнител на Представително извадково проучване на границата сред пътуващите български и
чужди граждани, което цели усъвършенстване на методологията за отчитане
на данните за статия пътувания и други статии на платежния баланс. Проучването започна през втората половина на 2007 г.
Продължи работата по разработване на методология за пълно директно
отчитане от страна на икономическите агенти за нуждите на платежния баланс и международната инвестиционна позиция на страната.
В края на първото полугодие бе подписан договор между БНБ и Европейската комисия (Евростат) за съвместно финансиране на пилотно проучване сред
местните лица с преки инвестиции в държави извън ЕС с цел създаване на статистика на тези предприятия съгласно Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността за предприятия
с чуждестранен контрол.
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Продължи активната работа с ЕЦБ по проекта „Централизирана база данни за ценни книжа“, като започна подготовката за обмен на данни. В сътрудничество с централната банка на Италия бе завършена методологическата част
от разработването на цялостен модел за отчитане на портфейлните инвестиции с цел създаване на база данни ценна книга по ценна книга. Разширен бе кръгът от отчетни лица, които отчитат директно портфейлните си инвестиции
на принципа ценна книга по ценна книга. През полугодието за първи път бе подготвена и изпратена на ЕЦБ информация за целите на статистиката на фондовите борси.
Въз основа на разработената методология започна редовното предоставяне на ЕЦБ на данни за тримесечните финансови сметки на сектор Държавно
управление в съответствие с Регламент 501/2004 на Европейския парламент и
на Съвета, както и на годишни данни за държавната финансова статистика в
съответствие с Насоки ЕЦБ/2005/5.
Започна работата по изготвянето на техническото задание на проект на
интегрирана система за статистическа информация.
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Изследователска дейност

Икономическите изследвания, анализът на процесите в българската икономика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководството на банката при вземането на решения, както и при формирането на позиции по въпросите на икономическата политика. Изследователската дейност
през първата половина на 2007 г. беше подчинена на приоритета на БНБ за успешно участие в ЕСЦБ и подготовка за членство в еврозоната. Работата беше
фокусирана върху развитието на макроикономическите модели, използвани за
прогнозиране на икономическите процеси в страната, за изготвяне на алтернативни сценарии на развитие и за анализ на икономическата политика, както и
върху подобряването на оценките за процесите на номинална и реална конвергенция. БНБ продължи и изследователската дейност по изучаване историята на
централните банки, като активно участваше в Мрежата за изследване на паричната и финансовата история на Балканите.
Специализираните изследвания, провеждани в съответствие с Плана за изследователската дейност на БНБ за 2007–2008 г., подпомагат дейността на
БНБ, като предлагат анализи на конкретни икономически процеси и проблеми, а
така също допринасят за усъвършенстване на наличния инструментариум за
прогнозиране и моделиране. През първото полугодие в изпълнение на Плана за изследователската дейност бяха направени разработки по теми, свързани със задълбочаване на оценката за готовността на България за членство в еврозоната, с развитие на инструментите за прогнозиране в съответствие с изискванията на ЕЦБ и с разработване на методологическа рамка за анализ на икономическата политика, базирана на подхода на динамичните стохастични модели на
общо равновесие. Изследователската дейност относно подобряването на оценките за процесите на номинална и реална конвергенция обхваща анализи в следните области – динамика на цените, финансова интеграция и трансмисионен
механизъм, дългосрочна устойчивост на публичните финанси и дългосрочни лихвени проценти, конкурентоспособност и устойчивост на външната позиция. Завършените изследвания се описват в технически доклади и се представят на
семинари, организирани от БНБ, в които участват експерти в съответната област от други институции, научни и неправителствени организации.
Работата по усъвършенстване на инструментите за прогнозиране в съответствие с изискванията на ЕЦБ в тази област се подпомага от експерти от
централните банки на Франция и Нидерландия в рамките на туининг-проекта.
През първото полугодие беше проведен семинар със служители на френската
централна банка, на който беше представен френският опит в изграждането
на прогностични модели и в организацията на прогностичния процес в централната банка. С цел подобряване на макроикономическите прогнози, изготвяни в
БНБ, е конструиран нов базисен макроиконометричен прогностичен модел. Моделът е в процес на тестване и усъвършенстване, при което се отчитат формулираните по време на техническа мисия в БНБ препоръки и области за доразвитие от експерти на нидерландската централна банка.
През юни 2007 г. БНБ беше домакин на семинар, проведен от експерти от
Центъра за обучение на служители от централните банки (Centre for Central
Banking Studies) към централната банка на Обединеното кралство. Семинарът
беше насочен към развитието на модели на общо пазарно равновесие и практическото им използване в централните банки. В семинара взеха участие представители на централните банки на Албания, Армения, Гърция, Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия и Черна гора.
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Програмата за гост-изследователи подпомага изследователската дейност на БНБ и съдейства за установяване на ползотворно сътрудничество с
експерти от България и от други държави по теми, представляващи интерес за
БНБ. През първата половина на 2007 г. по програмата за гост-изследователи работиха двама участници. Темите на изследванията бяха в областта на разработване на базисен вариант на динамичен стохастичен модел на общо равновесие за българската икономика, отчитащ спецификата на функционирането на
паричния съвет, и изследване на валутния контрол през 30-те години на XX век
в България и Италия.
През първото полугодие на 2007 г. редакционният съвет на изследователската поредица на БНБ Дискусионни материали проучи и рецензира 9 нови
разработки, от които 4 са издадени, 2 са под печат и 3 се подготвят за публикуване.
В рамките на издателските поредици на БНБ История на финансите и банковото дело в раздел Наследство се подготвят за печат „Спомени и документи
на Марко Рясков“ на немски език и сборник с трудове на Асен Христофоров. В
раздел Изследвания се работи по историография на външния държавен дълг на
България в периода 1878–1989 г.
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От началото на 2007 г. започнаха дейностите по поетапното осигуряване
на достъп на потребители от БНБ към информационни системи на ЕСЦБ. През
март и април бяха реализирани дейностите по проекта IERA за пренасочване на
електронната поща между европейските централни банки през ESCBNet, като
по този начин се осигурява възможност за обмен на всички електронни съобщения между банките от ЕСЦБ през защитена среда. Продължи работата по осъвременяване на системата за гласови комуникации на БНБ с поетапна замяна на
съществуващите телефонни централи със съвременни VOIP решения.
За подобряване на сигурността на информационните системи през юни беше приета „Процедура за определяне на собственик на информационен актив и
за прехвърляне на собственост на информационен актив“.
Във връзка с качественото предоставяне на информационни услуги на бизнес потребителите в банката през първото шестмесечие на 2007 г. беше
подготвено, съгласувано и одобрено Споразумение за системно администриране
и техническа поддръжка на SWIFT Alliance, ползван в БНБ. Това споразумение урежда ефективното разпределение на отговорностите по администриране и поддръжка на услугите на SWIFT Alliance и води до качествено подобряване на ежедневната експлоатация и до значително намаляване на операционния риск при функционирането на SWIFT Alliance като техническа инфраструктура и преносна среда за финансова информация и като основен компонент на системата RINGS.
По отношение на ефективното поддържане, гарантиращо безпроблемното
функциониране на системата RINGS, както и нейното развитие и хармонизиране с европейските изисквания, успешно беше приключен проектът за преход към
SWIFT – Phase2, преход, свързан с инфраструктурно подобрение, водещо до качествено ново ниво на сигурност и ново ниво на управление на свързаността
между участниците в SWIFT. Беше планирано и организирано функциониране на
RINGS на ротационен принцип, което доказа доброто разпределение на капацитета на системата в реално време. Във връзка с одобреното Споразумение за
системно администриране и техническа поддръжка на SWIFT Alliance, ползван в
БНБ беше инсталирана и подготвена за реална експлоатация тестова конфигурация за работа със SWIFT в режим test&training – нов тестов сървър с цел самообучение и тестване на услугите, предоставени от SWIFT, както и тестове във
връзка с проекта по прехода към SWIFTNet Phase2. С цел подобряване комуникацията с разработчиците на системата RINGS беше разработвана процедура за
софтуерни промени, тестване и инсталиране на български и английски език, която се оформи като самостоятелен документ и беше утвърдена от подуправител на БНБ. Във връзка с повишените изисквания към генерираните справки от
системата RINGS специалистите от отдел „Техническа поддръжка на СБСРВ“
разработиха ново междинно хранилище, даващо възможност за генериране на
специални справки. Продължават промените и в мрежовата свързаност за системата RINGS – участващите в системата търговски банки постепенно преминават към по-надеждната връзка през MAN на БТК. По този начин постепенно се
елиминира по-старата, бавна и ненадеждна връзка през интернет.
Други задачи, свързани с разработване и внедряване на приложно програмно осигуряване, включваха развитието и функционалното разширение на някои
от информационните системи: единно хранилище на данни – отчети за банков
надзор; централен кредитен регистър; информационната система за парична
статистика; система за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ. Продължи работата по внедряването на новата Основна
банкова информационна система (SAP).
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XIII.

Управление на човешките ресурси

Политиката за управление на човешките ресурси е насочена към рационалното прилагане на специфичните вътрешни правила и практики, които имат за
цел осигуряването на оптимален подбор на персонала, поддържане и усъвършенстване на образованието и квалификацията на служителите. Подборът на персонал за заемане на свободните места се извършва при условията на конкуренция на базата на конкурси. В резултат на провежданата политика се постигна
подобрение в професионалната структура на персонала, а банката изпълнява
своите функции и задачи, в т.ч. новите задължения, произтичащи от членството на България в ЕС и на БНБ в ЕСЦБ, с 910 души персонал (928 през първата половина на 2006 г.).

Структура на персонала
(брой, процент)

Източник: БНБ.

Повишаването на образованието и квалификацията на служителите продължава да бъде от първостепенно значение в политиката на управление на човешките ресурси. Възможностите за повишаване на образователното и професионалното ниво на служителите на БНБ непрекъснато се разширяват. В различни програми за дистанционно обучение участие са взели 17 служители, в това число по трима души в програмите Сертифицирани финансови аналитици
(Certified Financial Analysts) и Сертифицирани вътрешни одитори (Certified Internal
Auditors). Особено внимание се отделя на усвояването на европейските практики и опит в банковите дейности. През първото полугодие на 2007 г. служителите на БНБ имат 67 участия в различни форми на обучение, организирани от чуждестранни банки и финансови институции. Участие в програми за краткосрочно обучение по теми, засягащи актуалните промени, настъпили в българското
законодателство, са взели 49 служители, като тези курсове бяха водени от доказани в областта на професионалното обучение организации, като Cisco-академия (CCNA и CSS курсове), Съюза на юристите в България, ИК „Труд и право“,
МБИ и др.

63
Управление на човешките ресурси

Продължава тенденцията към поддържане и усъвършенстване владеенето
на чужди езици, като в лицензирани езикови школи се обучават общо 54 души.
Служителите, повишаващи своето образование чрез задочно обучение, са
32, като 9 от тях се подготвят за докторска степен, 10 души за магистърска
степен, 9 за бакалавърска степен и 4 банкови служители се обучават за степента „специалист“.
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XIV.

Управление на собствеността

БНБ ползва предимно собствени сгради и имоти, което осигурява необходимата степен на независимост, сигурност и защита, изискващи се за институция като централната банка. Основните разходи по управление на недвижимите имоти през първата половина на 2007 г. са свързани с изпълнението на инвестиционната програма, като процентът на изпълнението на предвидените в
бюджета разходи е, както следва:
• ремонт на сгради – 30%;
• придобиване на съоръжения и оборудване – 33.00%.
В бюджета на БНБ за 2007 г. са предвидени разходи за ново строителство,
реконструкции и модернизации само по отношение на новия касов център на
БНБ. Към края на юни т.г. не са реализирани плащания по отношение на извършените проектантски работи и дейността на „консултанта“ (независимия строителен надзор), поради което не са усвоени предвидените средства.
Намален бе броят на автомобилите, обслужващи дейността на БНБ – три
автомобила бяха дарени на бюджетни организации.
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XV.

Вътрешен одит

През периода януари – юни 2007 г. бяха одитирани следните дейности на
БНБ: поддържане на банкнотно-монетното обращение, агент на правителството, информационно-аналитична и административна.
При одита на поддържане на банкнотно-монетното обращение се извърши
преглед на регионалните касови подразделения и бяха оценeни състоянието на
контролните системи и готовността на структурните звена за преминаване
към Вътрешни правила за касовата дейност, в сила от 1 юли 2007 г.
Във връзка с преструктурирането на касовата работа в рамките на Стратегията за развитие на БНБ в периода 2004–2009 г. главният одитор и експерти на „Вътрешен одит“ извършваха мониторинг на два основни проекта – „Създаване на Дружество за касови услуги“ и „Изграждане на касов център на БНБ“.
По изпълнението на функцията на БНБ като агент на правителството беше одитирана Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК. Направена беше оценка на постигнатите цели при въвеждането
на модернизирана версия на системата; извършен беше преглед на производителността и качеството; адекватността на механизмите за контрол по отношение на пълнота, точност, сигурност, надеждност и своевременност на
обработваната информация; съответствие със законовата и вътрешната
регулативна база; прилагани мерки за контрол в интерфейсите и мерките за
ИТ-сигурност.
Одитът на основните позиции от финансовия отчет към 30 юни 2007 г.
имаше за цел да оцени точността и пълнотата на информацията, достоверността на оповестяванията и съответствието с промените в счетоводната
политика на банката.
В областта на административната дейност бяха извършени одити на изпълнение и съответствие на Вътрешните правила при избор на изпълнители на
обществени поръчки по приложението на Закона за обществените поръчки и изпълняваните договори за доставки и услуги.

Извършени одити през първото полугодие на 2007 г.
Функции на БНБ

Извършени одити

Поддържане на банкнотно-монетното обращение

Поддържане на банкнотно-монетното обращение
Приемане, предаване и съхраняване на касови
наличности

Агент на правителството

Електронна система за обслужване търговията
с ДЦК – ЕСРОТ

Информационно-аналитична

Финансов отчет на БНБ към 30 юни 2007 г.

Административна

Избор на доставчици
Сключени и изпълнявани договори за доставки

Източник: БНБ.
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XVI.

Изпълнение на бюджета на БНБ

Бюджетът на БНБ за 2007 г. е приет от Управителния съвет на банката с
Решение № 153 от 30 ноември 2006 година.

1. Разходи за издръжка на БНБ
Изпълнението на бюджета за издръжката на БНБ за първото шестмесечие
на 2007 г. е в размер на 31 571 хил. лв., което представлява 43.3% от годишния
бюджет.
За отчетния период БНБ е извършила разходи за паричното обращение в
размер на 9336 хил. лв., което представлява 40.6% от утвърдения годишен бюджет. За нови парични средства (банкноти и монети) са изразходвани 8888 хил.
лв., или 41.3% от предвидените средства в бюджета на БНБ за 2007 година. В
рамките на тези разходи за производство на банкноти са изразходвани 7170 хил.
лв., или 43.7% от предвидените. За производство на нови монети са изразходвани 1718 хил. лв., от които за разменни монети са разходвани 1035 хил. лв. Разходите за възпоменателни монети възлизат на 683 хил. лв. и са във връзка с изпълнението на приетата монетна програма на банката от УС на БНБ.
Направени са разходи за проектиране на нови емисии банкноти и монети,
за унищожаване на банкноти и монети, за консумативи, свързани с обработката
на банкнотите и монетите. За резервни части за машините, ползвани при емисионно-касовата дейност, са извършени разходи в размер на 53 хил. лв.
Разходите за наеми на помещенията, ползвани от служители на банката в
сградите на „Печатница на БНБ“ АД и на „Монетен двор“ ЕООД, са на стойност
256 хил. лв.
Разходите за материали, услуги и амортизации са 11 293 хил. лв., което
представлява 43.2% от годишния бюджет. Разходите за материали са в размер
на 354 хил. лв. Най-голям относителен дял в тази група имат разходите за материални запаси – в размер на 65 хил. лв., разходите за канцеларски материали –
в размер на 126 хил. лв., и разходите за горива и резервни части за транспорта – в размер на 115 хил. лв.
Извършени са разходи за външни услуги в размер на 6024 хил. лв. По-съществени тук са разходите за системите Bloоmberg, Reuters, интернет и други
системи, за които са изплатени 711 хил. лв., за абонаментните такси за ползване на програмни продукти – 1917 хил. лв., за такси за абонаментното поддържане на канцеларската техника – 364 хил. лв. Разходите за пощенски, телефонни и
телексни услуги са в размер на 234 хил. лв., за данък сгради и такса за битови
отпадъци са изплатени 763 хил. лв., за електроенергия – 180 хил. лв. Изплатените суми по договора с МВР за охрана на банката са в размер на 793 хил. лв. За ремонт на основни сгради през годината са изразходвани 216 хил. лв.
През първото полугодие на 2007 г. са изразходвани 19 хил. лв. за консултантски услуги. Тази сума включва средства за данъчни консултации по ЗДДС в
размер на 18 хил. лв. и 1000 лв. за правни услуги.
Банката отчита разходи за амортизации в размер на 4915 хил. лв.
Разходите за персонал, социално и здравно осигуряване на служителите са
в размер на 8750 хил. лв., което представлява 48.6% от годишния разчет. В тези разходи, спазвайки изискванията на МСС-19 „Доходи от наети лица“, банката
отрази по бюджета си настоящата стойност на задълженията си към персонала за пенсиониране в размер на 117 хил. лв. и за неизползван платен годишен отпуск в размер на 1003 хил. лв.
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2. Инвестиционна програма
Средствата по раздел „Инвестиционна програма“ са 26 479 хил. лв., като
от тях са усвоени 9301 хил. лв.
През първите шест месеца на 2007 г. са изразходвани средства в размер
на 561 хил. лв. за придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства
и друго оборудване, като за машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение, са изразходвани 144 хил. лв., за технически средства за безопасността
на БНБ – 111 хил. лв., в т.ч. 13 хил. лв. за разширение на системата за видеонаблюдение, 89 хил. лв. за цветни камери и устройства за запис и 9 хил. лв. за дренажни помпи.
За офис мебели и канцеларско оборудване са изразходвани 306 хил. лв.
Инвестиционните разходи са свързани преди всичко с изпълнението на
стратегията за развитие на информационните и комуникационните технологии
на банката. Разходите за електронизация на банката са 503 хил. лв., от които
29 хил. лв. за оборудване и 474 хил. лв. за софтуер. Разходите за софтуер включват 143 хил. лв. по проекта „Основна банкова информационна система“, 149
хил. лв. за доставка на лицензи за Microsoft, 99 хил. лв. за извършени промени в
системата ЕСРОТ, 36 хил. лв. за разширение на информационната система „Централен кредитен регистър“ и други.
Едновременно с приемането на Република България в Европейския съюз от
1 януари 2007 г. БНБ стана член на ЕСЦБ. Вноската на банката в капитала на
ЕСЦБ е 3 561 868.99 евро, или 6 966 410.22 лв.
Съгласно решение на УС на БНБ банката участва в капитала на новосъздаденото Дружество за касови услуги, като внесеният дялов капитал е в
размер на 1271 хил. лв.
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Разходите, изразходвани за социална дейност, са в размер на 1410 хил. лв.
Другите административни разходи на банката са в размер на 527 хил. лв.
Командировките в страната в размер на 20 хил. лв. са свързани основно със зареждане на регионалните касови служби на БНБ с банкноти и монети и извършване на проверки по регионалните касови служби.
Командировките в чужбина са свързани предимно с участие в семинари и
повишаване на квалификацията на служителите. Средствата за тези командировки са усвоени в размер на 193 хил. лв. Изплатени са такси за обучение на служителите от БНБ в размер на 199 хил. лв., отчетени са представителните и
протоколните разходи на банката в размер на 101 хил. лв., и др.
В съответствие с Програмата за повишаване на образованието и професионалната квалификация на служителите на БНБ обучението през първото полугодие на 2007 г. беше насочено към подготовката на персонала за работа в
централна банка от системата на ЕСЦБ и за присъединяване към еврозоната.
Общо за повишаване на квалификацията и обучение на персонала през първото
полугодие на 2007 г. са изразходвани 199 хил. лв., от които за усвояването на европейските практики и опит в банковите дейности – 107 хил. лв., за краткосрочно обучение по усвояване на актуални промени в българското законодателство –
66 хил. лв., и за чуждоезиково обучение – 26 хил. лв.
През първото полугодие на 2007 г. банката извърши разходи, свързани с
участието в ЕСЦБ, в размер на 255 хил. лв. Представители на банката
участваха в заседанията на комисиите и комитетите към ЕСЦБ, като за тази
цел са изразходвани 235 хил. лв. за командировки. За поддръжка на техника, свързана с участие на БНБ в ЕСЦБ, бяха усвоени 13 хил. лв., а за обучение на служителите във връзка с подготовката за присъединяването на банката към ЕСЦБ –
6 хил. лв.
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Изпълнение на бюджета на БНБ

Показатели

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ
Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение
Разходи за материали, услуги и амортизация
Разходи за персонал
Разходи за социални дейности
Други административни разходи
Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ
Раздел II. Инвестиционна програма
Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
Придобиване на машини, съоръжения,
транспортни средства и друго оборудване
Електронизация на БНБ
Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ
Други инвестиции

Отчет
30.VI.2007 г.
(хил. лв.)

Бюджет
2007 г.
(хил. лв.)

Изпълнение
(%)

31 571
9 336
11 293
8 750
1 410
527
255

72 865
22 984
26 115
18 008
1 852
2 323
1 583

43.3
40.6
43.2
48.6
76.1
22.7
16.1

9 301

26 479

35.1

0

4 483

-

561
503
6 966
1 271

2 796
10 360
7 340
1 500

20.1
4.9
94.9
84.7
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Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка

Законът за Българската народна банка изисква Управителният съвет
на Българската народна банка да изготвя финансов отчет, представящ
финансовото състояние на банката и резултатите от дейността є за периода.
Финансовият отчет на Българската народна банка, одобрен от Управителния съвет, е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, приети от Европейската комисия.
Управителният съвет на Българската народна банка носи отговорност
за воденето на точни регистри, които да отразяват достоверно и по всяко време финансовото състояние на Българската народна банка. Той носи
обща отговорност за предприемането на мерки за опазване активите на
Българската народна банка, за предотвратяването или разкриването на
злоупотреби или други нередности.

Иван Искров
Управител на БНБ
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(хил. лв.)

Приложение

30.VI.2007

30.VI.2006

Приходи от лихви и аналогични приходи

7

274 588

176 956

Разходи за лихви и аналогични разходи

7

(74 820)

(34 935)

199 768

142 021

Нетни приходи от лихви

Приходи от такси и комисиони

4 257

3 769

Разходи за такси и комисиони

(2 524)

(1 421)

1 733

2 348

Нетни приходи от такси и комисиони

Други финансови приходи /(разходи), нето

8

3 187

(34 601)

Други приходи от дейността

9

16 199

13 551

220 887

123 319

10

(41 166)

(35 882)

179 721

87 437

(5 991)

(59 263)

185 712

146 700

Общо приходи от дейността
Административни разходи

Печалба от дейността

Разпределение (във)/от специален резерв

Резултат след разпределение
(във)/от специален резерв

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2007 г.

Консолидиран отчет за доходите
към 30 юни 2007 г. (неодитиран)
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Консолидиран баланс към 30 юни 2007 г. (неодитиран)
(хил. лв.)

Приложение

30.VI.2007

31.XII.2006

АКТИВИ
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута

11

4 613 328

4 206 480

Злато, инструменти в злато и други благородни метали

12

1 224 038

1 226 617

Инвестиции в ценни книжа

13

12 824 026

11 968 687

Капиталови инвестиции и квота в МВФ

15

1 449 423

1 465 753

Вземания от правителството на Република България

14

-

506 326

Дълготрайни материални и нематериални активи

16

164 829

171 466

Други активи

17

42 668

35 688

20 318 312

19 581 017

Общо активи

ПАСИВИ
Банкноти и монети в обращение

22

6 984 266

6 888 576

Задължения към банки и други финансови институции

18

3 122 710

3 593 746

Задължения към държавни институции и други задължения

19

6 639 418

5 105 564

Задължения към МВФ по квотата за участие

20

1 332 288

1 356 364

Кредити от общите фондове на МВФ

21

-

506 326

Начисления и други пасиви

23

120 266

19 108

18 198 948

17 469 684

Общо пасиви
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Капитал

24

20 000

20 000

Резерви

24

2 095 971

2 088 047

Малцинствено участие

25

3 393

3 286

2 119 364

2 111 333

20 318 312

19 581 017

Общо капитал и резерви
Общо пасиви, капитал и резерви

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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(хил. лв.)

Приложение

30.VI.2007

30.VI.2006

179 721

87 437

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

16

Печалба от продажбата на имоти, машини,
съоръжения и оборудване и нематериални активи

(729)

-

7 799

7 098

188

65

Други непарични изменения

(835)

(83)

Печалба от пазарна преоценка на оборотния капитал

5 305

47 693

191 449

142 210

Нетен паричен поток от основна дейност преди
промени в краткосрочни активи и пасиви
Промени в краткосрочни активи
(Увеличение)/намаление на злато и благородни метали

(438)

488

(857 397)

(78 680)

500 783

431 234

(4 366)

(4 698)

(Намаление)/увеличение на задължения към банки
и други финансови институции

(470 904)

884 921

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

1 534 449

76 560

(Намаление) на задълженията към МВФ

(500 783)

(431 234)

95 690

109 855

(Увеличение) на ценни книжа
Намаление на вземания от правителството
(Увеличение) на други активи
Промени в краткосрочни пасиви

Увеличение на банкноти и монети в обращение
Увеличение/(намаление) на начисления и други пасиви

101 194

(3 224)

Нетни парични потоци от оперативна дейност

589 677

1 127 432

(1 575)

(5 648)

Парични потоци от инвестиционна дейност
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и
оборудване и нематериални активи, нето
Постъпления от дивиденти

729

-

Увеличение на дяловото участие на БНБ

(8 739)

-

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

(9 585)

(5 648)

Плащания към правителството

(170 630)

(150 162)

Нетни парични потоци от финансова дейност

(170 630)

(150 162)

Нетно увеличение на пари и парични средства

409 462

971 622

Парични потоци от финансова дейност

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

11, 17

4 230 198

3 448 332

4 639 660

4 419 954

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за изменение в капитала
към 30 юни 2007 г.
(хил. лв.)

Капитал

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

20 000

3 206

105 430

884 221

756

Преоценка на капиталови инвестиции

-

-

(1 355)

-

-

-

(1 355)

Прехвърляне на нереализирана печалба
от преоценка на злато

-

-

-

26 466

-

-

26 466

Прехвърляне на нетна разлика от разлики
във валутни курсове

-

-

-

(1 711)

-

-

(1 711)

Прехвърляне на нетна загуба от
преоценка на финансови инструменти

-

-

-

(1 692)

-

-

(1 692)

Прехвърляне на нетна загуба от
преоценка на ценни книжа

-

-

-

(19 803)

-

-

(19 803)

Други прехвърляния

-

-

(128)

-

(21)

494

345

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

-

-

-

-

-

23 930

23 930

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

-

80

-

-

-

84 109

84 189

Други специални резерви

-

-

-

-

-

65 000

65 000

Салдо към 30 юни 2006 г.

922 351 1 935 964

20 000

3 286

103 947

887 481

735

Прехвърляне на нереализирана нетна
загуба от преоценка на злато

-

-

-

(3 017)

-

-

(3 017)

Прехвърляне на нереализирана нетна
печалба от преоценка на финансови
инструменти

-

-

-

1 286

-

-

1 286

Прехвърляне на нереализирана нетна
загуба от разлики във валутни курсове

-

-

-

(916)

-

-

(916)

Прехвърляне на нереализирана нетна
загуба от преоценка на ценни книжа

-

-

-

(3 344)

-

-

(3 344)

Други прехвърляния

-

-

(225)

-

(15)

(821)

(1 061)

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

-

-

-

-

-

Предвидена вноска в държавния бюджет на
Република България за текущата година

-

-

-

-

-

Салдо към 31 декември 2006 г.

Печалба за годината след предвидената
вноска в държавния бюджет на Република
България и малцинствено участие
Салдо към 30 юни 2007 г.

107
20 000

3 393

103 722

881 490

720

1 095 884 2 111 333

(170 630) (170 630)
137 255

137 255

48 351

48 458

1 110 039 2 119 364

Приложенията, представени на страници 75–94, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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1.

Организация и дейност
Българската народна банка (банката) е 100% собственост на българската държава.
Банката е централна банка на Република България. Дейността є се регулира от
Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), 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 оглед поддържане стабилността на банковата система;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и
осигурява надзор върху тях.
В съответствие с този закон дейностите на банката могат да се обобщят,
както следва:
• банката не може да предоставя кредити на държавата или на държавни институции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ) от Международния валутен фонд (МВФ) съгласно определени от
закона условия;
• банката не може да предоставя кредити на банки освен при възникване на
ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система;
• банката не може да търгува български държавни ценни книжа;
• банката не може да емитира български левове над размера на левовия еквивалент на брутните международни валутни резерви;
• банката изготвя своите отчети съгласно Международните стандарти за
финансова отчетност;
• при договорени с министъра на финансите условия банката действа като
агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата;
• банката е официален депозитар на държавни ценни книжа.
Управителният съвет на БНБ прие на 8 ноември 2007 г. консолидирания финансов отчет, представен на страници 69–94.

2.

Приложими стандарти
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните
стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Европейската комисия.

3.

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

4.

База за консолидиране
Дъщерни предприятия
Дъщерни предприятия са тези, които се контролират от банката. Контрол съществува, когато банката притежава пряка или непряка възможност да управ-
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лява финансовата и оперативната политика на едно дружество, като по този
начин получава печалби от дейността му. Финансовите отчети на дъщерните
дружества се включват в консолидираните финансови отчети от датата на
възникване на контрола върху предприятието до датата на прекратяването
му. Всички вземания и задължения, приходи и разходи, както и вътрешногруповите печалби в резултат от извършени операции между дружества от групата се
елиминират, освен в случаите, в които те са несъществени. Частта от нетните активи на дъщерните предприятия на банката, която отговаря на пропорционалния дял на миноритарните акционери, се представя на отделен ред в капитал и резерви, на реда малцинствено участие.

Асоциирани предприятия
Асоциирани предприятия са тези, в които банката упражнява значително влияние, но които не представляват нито дъщерно предприятие, нито смесено
предприятие. Инвестициите в асоциираните предприятия се представят в консолидирания финансов отчет на банката по метода на собствения капитал като стойност, съответстваща на дела на банката в собствения капитал на асоциираното предприятие към края на отчетния период. Частта на банката от
нетния резултат на асоциираното предприятие след придобиването се представя в отчета за доходите като приход/разход от инвестиции и се прибавя/намалява към балансовата стойност на инвестицията.

5.

Основни елементи на счетоводната политика

a)

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

б)

Финансови инструменти

1)

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

77
Първоначално отчитане
Банката признава финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, финансовите активи, държани до падеж, и финансовите активи на разположение за продажба на датата на уреждане. Всички промени в справедливата стойност на активите се отчитат от банката от датата
на поемане ангажимента за покупка на актива.
Банката управлява валутните резерви в съответствие с разумните инвестиционни принципи и практика съгласно изискванията на ЗБНБ. Инвестира се в
ценни книжа, издадени само от институции с висок кредитен рейтинг.

3)

Последващо отчитане
Първоначално финансовите инструменти се отчитат по себестойност, която
включва разходите по осъществяване на сделката.
След първоначалното им признаване всички финансови инструменти, отчитани
по справедлива стойност в печалбата или загубата, и финансовите активи на
разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, с изключение
на тези, за които няма котировки на пазарна цена на активен пазар и чиято
справедлива стойност не може да бъде надеждно определена, които се отчитат по себестойност, включваща разходите по осъществяване на сделката минус загуби от обезценка, ако има такива.
Всички финансови пасиви, освен финансовите пасиви за търгуване, кредити и
вземания и финансовите активи, държани до падеж, се оценяват по амортизирана стойност минус загубите от обезценка. Амортизираната стойност се изчислява на база метода ефективен лихвен процент. Всички премии или сконто,
включително първоначалните разходи по осъществяване на сделката, се включват в балансовата стойност на съответния инструмент и се амортизират на
база ефективния лихвeн процент на инструмента.

4)

Принципи за оценка и представяне по справедлива стойност
Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя на база котировките на пазарни цени към датата на баланса, без да се включват разходите по осъществяване на сделката. В случай че такива котировки на пазарни цени не съществуват, справедливата стойност на финансовите инструменти се
определя на база математически методи или посредством техники на дисконтиране на паричните потоци.
В случаите на използване на дисконтирани парични потоци прогнозните бъдещи
парични потоци се определят на база най-точната преценка на ръководството,
а като дисконтов фактор се прилага пазарният процент към датата на баланса, приложим за инвестиция със сходни условия и характеристики. При използване на математически методи за определяне на цената данните са базирани на
пазарни измерители, актуални към датата на баланса.
Справедливата стойност на дериватите, които не са търгуеми на пазара, се
определя като сума, която банката би получила или платила за прекратяване на
договора към датата на баланса предвид съществуващите пазарни условия и
платежоспособност на нейните контрагенти.
Фючърсите се оценяват ежедневно по справедлива стойност чрез съотнасяне
към котирани пазарни цени от активни пазари.
В съответствие с МСС 32 банката оповестява справедливата стойност на активи и пасиви, за които се публикува пазарна информация и за които справедливата стойност съществено се различава от стойността им, отчетена в баланса на банката.
Справедливата стойност на паричните средства и предоставените депозити
в чуждестранна валута и други текущи вземания и задължения приблизително
съответства на тяхната балансова стойност поради краткосрочния им характер. Банката променя условията по дължимата лихва по задължения към държавни институции с плаваща лихва в зависимост от пазарните условия, така че
договорените лихвени проценти следват пазарните нива.

5)

Печалби и загуби при последваща оценка
Всички печалби и загуби, възникнали в резултат от промени в справедливата
стойност на финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, се признават в отчета за доходите.
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Приходите и разходите от промените в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба се признават директно в собствения
капитал, докато финансовите активи бъдат отписани или обезценени, като кумулативните приходи и разходи, признати до момента в собствения капитал, се
признават в отчета за доходите.

6)

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

7)

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

8)

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

в)

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

г)

Инвестиции в други предприятия
За целите на оценката при последващо отчитане на инвестициите в предприятия те са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба
и са отчетени по справедлива стойност.
Подробна информация относно притежаваните от банката инвестиции е представена в приложение 15.

д)

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

1)

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

2)

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

2−4
3−20
33.3
6.7−20
8−25
15−33.3

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

3)

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

4)

Реинтегриране на обезценката
Загубите от обезценка на дълготрайни материални активи се реинтегрират в
случай на промяна на прогнозите, използвани за определяне на възстановимата
стойност. Загубите от обезценка се реинтегрират само до размера на балансовата стойност на актива преди признаване на загуби от обезценка.

е)

Чуждестранна валута
Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност по официалния валутен курс в деня на сделката. Монетарните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левове по заключителния обменен курс на банката. Курсовите разлики, възникнали в
резултат на преоценката на монетарните активи и пасиви, се отчитат в отчета за доходите. Немонетарните активи и пасиви във валута са оценени по
курса на датата на придобиване или по последна преоценка по справедлива
стойност.
Неприключените форуърдни договори в чуждестранна валута са оценени по пазарна стойност. Печалбите и загубите от преоценката на неприключените форуърдни договори се отчитат в отчета за доходите.
Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 30 юни 2007 г. и
31 декември 2006 г. са, както следва:

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

30.VI.2007
1 : BGN 1.448230
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.19489
1 тройунция : BGN 941.756

31.XII.2006
1 : BGN 1.48506
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.23412
1 тройунция : BGN 944.198

(ж) Данъчно облагане
Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основната си дейност. Данъкът върху печалбата на дъщерните предприятия за периода включва текущ и отсрочен данък. Текущият данък включва сумата на данъка,
която следва да се плати върху очакваната облагаема печалба за периода, въз
основа на ефективната данъчна ставка или действаща такава в деня на изготвяне на баланса. Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на балансовия
метод за определяне на задълженията на база временните разлики между данъчно признатия размер на активите и пасивите и балансовата стойност на
същите.
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з)

Заеми, отпуснати от Международния валутен фонд
Задълженията към МВФ са деноминирани в специални права на тираж.

и)

Политика за разпределение на печалбата от дейността на банката
Политиката на банката за разпределение на печалбата от дейността є се определя съгласно изискванията на ЗБНБ. По смисъла на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗБНБ
банката отнася в специални резерви нереализираните печалби и загуби, възникнали от преоценката на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута
или злато. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2 от ЗБНБ банката отчислява 25%
от годишното превишение на приходите над разходите във фонд „Резервен“.
Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗБНБ след отчисляване за фонд „Резервен“ банката може
да създава специален резерв за покриване на загуби от пазарен риск и други резерви по решение на Управителния съвет. След заделяне на резерви съгласно
ЗБНБ банката предвижда остатъка за вноска в държавния бюджет.

к)

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

л)

Приложение на публикуваните Международни стандарти за финансова
отчетност, които се отнасят за дейността на банката
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила от 1 януари 2007 г.).
Стандартът изисква допълнително оповестяване на значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството, както и количествени и качествени оповестявания на характера и
степента на рисковете. Банката счита, че необходимите съществени допълнителни оповестявания са свързани с целите, политиката и процесите на управление на финансовия риск.
Промени в 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 изисква допълнително оповестяване по отношение на структурата на капитала на дружеството.
Комитет за разяснения на МСФО 9 (КРМСФО) Преоценка на внедрени деривати
(приложим за годишните периоди, започващи на или след 1 юни 2006 г.).
КРМСФО 9 изисква преглед на договорите с внедрени деривати с промени в срока на основния договор, влияещи върху първоначалните парични потоци.
КРМСФО 9 не е от значение за дейността на банката, тъй като тя не е променяла условията по договорите, които съдържат внедрени деривати.

6.

Оповестяване на политиката по управление на риска
При управлението на брутния международен валутен резерв БНБ има за цел на
първо място да гарантира високата сигурност и ликвидност на активите, след
което да търси максимизиране на доходността в зависимост от условията на
международните пазари. Инвестиционната стратегия зависи предимно от специфичните функции на централната банка, която работи в условията на паричен съвет и при пълно съответствие с изискванията на ЗБНБ.
Основна част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в нискорискови
сконтови и купонни държавни ценни книжа и в краткосрочни депозити във валута
и злато, предоставени при първокласни чуждестранни банки. Останалата част
се поддържа в СПТ и монетарно злато, съхранявано в трезорите на банката.
Рисковете, съпровождащи управлението на валутните резерви, се управляват
от независимо звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратегическото структуриране на активите и определянето на бенчмарка на валутните
резерви, изготвя и предлага за одобрение инвестиционните ограничения по отношение на тяхното управление. На тримесечна база се прави цялостен преглед
на промените в пазарните условия, размера и структурата на валутните резерви и при необходимост се прави актуализация на инвестиционните ограничения и съответстващите бенчмаркове. Ежедневно се следи и контролира спазването на заложените лимити, правила и процедури. Регулярно се изготвят отче-
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а)

Кредитен риск
БНБ е изложена на кредитен риск при осъществяване на търговските операции
и инвестиционната дейност, както и в случаите, при които тя играе ролята на
посредник от името на правителството или други публични институции. Банката поема кредитен риск и при операциите по покупко-продажба на чуждестранна валута с търговски банки. Най-общо кредитният риск е свързан с вероятността за настъпване на неплатежоспособност или фалит на някой от контрагентите на БНБ, както и неплатежоспособност или фалит на някой от емитентите, в чийто дълг банката е инвестирала свои средства. Кредитният риск е
лимитиран посредством строги изисквания за наличие на високи кредитни рейтинги, дадени от международно признати рейтингови агенции.
От гледна точка на кредитния риск понастоящем банката може да инвестира в
следните класове активи:
• Облигации, емитирани от държави, централни банки, наднационални и държавногарантирани институции;
• Срочни депозити във валута или злато, предоставени при централни банки,
наднационални институции и банки;
• Търговски ценни книжа, емитирани от държави, наднационални институции;
агенции – гарантирани и негарантирани от съответната държава; от банки;
от емитенти на европейски обезпечени облигации;
• Европейски обезпечени облигации (ценни книжа, гарантирани с пул от активи), емитирани от банки в редица държави от еврозоната. Понастоящем БНБ
има право да инвестира в германски облигации от типа Jumbo Pfandbriefe,
френски облигации от типа Obligations Foncières и ирландски облигации от
типа Irish Asset Coverеd Securities;
• Облигации, емитирани от агенции, негарантирани от държави;
• Фючърсни контракти (облигационни и лихвени), търгувани на регулираните
пазари;
• Прави и обратни репо-сделки (споразумения за обратно изкупуване);
• Отдаване в заем на ценни книжа от портфейла на БНБ при основния депозитар и/или банка-агент.
За инвестиране в дълг, емитиран от държави, централни банки или държавногарантирани финансови институции, е определен лимит за минимална експозиция.
С него се определя частта от валутните резерви, която да бъде инвестирана
в най-безрисковия и високоликвиден клас активи. За останалите изброени по-горе класове активи са определени лимити за максимална експозиция. Всички лимити са в пряка зависимост от степента на кредитен риск на съответния клас
активи.
Съгласно разработената Политика за контрагентите на БНБ по управление на
брутния международен валутен резерв чуждестранните финансови институции – контрагенти на банката, са обособени в две групи:
• Първа група – финансови институции, към които БНБ може да има кредитна
експозиция. Те трябва 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 едновременно най-малко от две от посочените агенции.
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ти, които са предназначени както за оперативно управление на валутните резерви, така и за актуална информация на ръководството на банката.
Всички разрешени финансови инструменти и класове активи, в които БНБ може
да инвестира, са посочени в документа „Инвестиционни ограничения и бенчмаркове за управление на брутния международен валутен резерв“. В същия документ са дефинирани основните портфейли и съответстващите им моделни
портфейли (бенчмаркове), както и всички лимити за кредитен, лихвен, валутен
и операционен риск. Документът съдържа изчерпателен списък от разрешените емитенти на дългови инструменти, в които БНБ може да инвестира, както
и списък с чуждестранните финансови институции – контрагенти на банката.
Дейността по управление на валутния резерв се ръководи и от правила за поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите на отговорните за процеса структурни звена. Тези правила и процедури се съдържат в
документа „Наръчник с бизнес процедури за управление на валутните резерви“.
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Втора група – 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 равен на А-1 по S&P, F-1 по Fitch Ratings или P-2
по Moody’s, присъден едновременно най-малко от две от посочените агенции.
В инвестиционните ограничения на БНБ е заложена система от лимити за максимална експозиция към отделните контрагенти. Установеният лимит се изчислява на базата на вътрешен кредитен рейтинг и капитал на контрагента. Вътрешният кредитен рейтинг от своя страна е функция от дългосрочните рейтинги, присъдени на институциите от горепосочените три рейтингови агенции. Освен това на база вътрешния кредитен рейтинг се определя лимитът за
максимална срочност на предоставяните при търговски банки депозити във валута или злато, както и на емитираните от тях търговски ценни книжа.

б)

Ликвиден риск
Ликвидният риск възниква при осигуряването на средства за основните дейности на банката и управлението на нейните позиции. Той има две измерения, като
първото е рискът банката да не бъде в състояние да посрещне задълженията си
в момента, когато станат дължими. Второто се изразява в невъзможността
банката да реализира на международните пазари свои активи по справедливи
цени и в нормално установените срокове.
Клиентите на банката са определени в ЗБНБ. Тя привлича средства посредством набор от инструменти – депозитни/инвестиционни сметки, структурирана
индексна сметка (СИС), разплащателни сметки и други привлечени средства,
регламентирани нормативно. БНБ се стреми да поддържа баланс между срочността на привлечения ресурс и тази на активите посредством инвестиции
във финансови инструменти с различна матуритетна структура. Определени
са лимити за обезпечаване на минимална ликвидност по видове валути. Ликвидността се осигурява на ежедневна база и по този начин се обезпечават всички
валутни плащания на БНБ.
Има и лимити за остатъчния срок до падежа на финансовите инструменти от
разрешените за инвестиране класове активи.
Банката оценява текущо ликвидния риск посредством следене на промените в
необходимостта от средства за обезпечаване на целите, залегнали в цялостната є стратегия.
Като част от цялостната стратегия за управление на ликвидния риск са дефинирани изисквания по управлението на ликвиден портфейл в евро и поддържане
на активи в други валути, необходими за посрещане на съответни входящи и изходящи потоци на банката.
Активите и пасивите на банката, анализирани по остатъчен срок от датата на
баланса до дата на последващо договаряне или предвиден падеж, са, както
следва:
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Към 30 юни 2007 г.

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

До 1 От 1 до 3 От 3 месеца
месец месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

Без
падеж

-

Общо

3 908 135

705 193

-

-

-

4 613 328

246 740
1 043 253
72 890

399 464
3 186 237
-

75 510
6 769 367
-

1 820 096
-

5 073
-

-

-

-

-

-

11 344

11 018

19 660

85

-

5 282 362

4 301 912

6 864 537

1 820 181

5 073

-

-

-

-

-

6 984 266

6 984 266

502 324 1 224 038
- 12 824 026
1 376 533 1 449 423
164 829
561

164 829
42 668

2 044 247 20 318 312

Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови
институции
Задължения към държавни институции и
други задължения
Задължения към МВФ по квотата за участие
Кредити от общите фондове на МВФ
Начисления и други задължения

3 122 710

-

-

-

-

-

3 122 710

6 016 044
109 425

601 860
233

21 514
5 845

927

1 171

1 332 288
2 665

6 639 418
1 332 288
120 266

Общо пасиви

9 248 179

602 093

27 359

927

1 171

8 319 219 18 198 948

(3 965 817)

3 699 819

6 837 178

1 819 254

Разлика в срочността на активите и пасивите

3 902 (6 274 972)

2 119 364
(хил. лв.)

Към 31 декември 2006 г.
Активи
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и
други благородни метали
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Вземания от правителството на
Република България
Дълготрайни материални и нематериални активи
Други активи
Общо активи

До 1 От 1 до 3 От 3 месеца
месец месеца
до 1 година

От 1 до 5
години

Над 5
години

Без
падеж

Общо

3 814 409

392 071

-

-

-

-

4 206 480

164 457
3 316 539
74 044

483 265
3 488 840
-

75 464
3 506 981
-

1 598 821
-

19 017
57 506
-

484 414

4 026

38 948
12 286

136 319
18 498

331 059
142

-

7 373 475

4 415 410

3 737 262

1 930 022

76 523

-

-

-

-

-

6 888 576

6 888 576

1 226 617
11 968 687
1 391 709 1 465 753
171 466
736

506 326
171 466
35 688

2 048 325 19 581 017

Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции и
други задължения
Задължения към МВФ по квотата за участие
Кредити от общите фондове на МВФ
Начисления и други задължения

3 593 746

-

-

-

-

-

3 593 746

4 280 887
6 155

802 695
38 948
-

21 982
136 319
4 122

331 059
6 299

-

1 356 364
2 532

5 105 564
1 356 364
506 326
19 108

Общо пасиви

7 880 788

841 643

162 423

337 358

-

8 247 472 17 469 684

Разлика в срочността на активите и пасивите

(507 313)

3 573 767

3 574 839

1 592 664

76 523 (6 199 147)

2 111 333
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в)

Пазарен риск
Пазарен риск
Всички търговски инструменти са обект на пазарен риск, т.е. на риска от обезценка в резултат от настъпване на промени в пазарните условия. Инструментите се оценяват ежедневно по справедлива пазарна стойност, която в максимална степен отразява текущите условия на пазара на съответния вид финансови инструменти. Банката управлява своите портфейли при отчитане на променящите се пазарни условия. Експозицията по отношение на пазарния риск се
поддържа чрез спазване на съответните лимити, определени в „Инвестиционни
ограничения и бенчмаркове за управление на брутния международен валутен резерв“.

Лихвен риск
Банката е изложена на риск от промени в лихвените нива, което оказва отражение върху цените на активите (включително инвестициите) и лихвоносните пасиви. Основна мярка за измерване на лихвения риск е модифицираната дюрация.
Тя дава оценка за това, с колко би се променила пазарната стойност на даден актив (пасив) в проценти, ако лихвените нива се променят с 1 б.т. (една стотна
от процент). Освен това ежедневно се изчисляват и следят допълнителни технически параметри на портфейлите, като конвекситет, дюрация във фиксирана
точка от кривата на доходност и др. За всеки един от портфейлите на БНБ лихвеният риск е ограничен посредством избор на съответен бенчмарк (моделен
портфейл) и установени в инвестиционните ограничения лимити за максимално
отклонение на модифицираната дюрация на портфейла от тази на съответния
бенчмарк.
При активи и пасиви с плаващи лихвени проценти банката е изложена на риск от
промени в базата, служеща за определяне на лихвените проценти.
(хил. лв.)
Към 30 юни 2007 г.

Ефективен
лихвен
процент

Общо

Плаващ
лихвен
процент

Фиксиран лихвен процент
До 1
месец

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

4.13

4 601 263

4 629

3 892 535

704 099

-

0.15
4.12

721 420
12 716 610
72 890

49 952
-

246 737
1 033 479
72 890

399 460
3 168 321
-

75 223
8 464 858
-

26 332
2 179 797

-

8 844
-

10 749
-

6 739
-

20 318 312

54 581

5 254 485

4 282 629

8 546 820

3 122 710

-

3 122 710

-

-

5 398 890
-

146 687
-

4 630 689
-

600 000
-

21 514
-

9 677 348

-

-

-

-

18 198 948

146 687

7 753 399

600 000

21 514

(92 106) (2 498 914)

3 682 629

8 525 306

Общо

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

От 1 до От 3 месеца
3 месеца до 1 година

3.79

2 119 364
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Към 31 декември 2006 г.

Ефективен
лихвен
процент

Общо

Плаващ
лихвен
процент

Фиксиран лихвен процент
До 1
месец

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

3.68

4 193 663

6 314

3 796 183

391 166

-

0.15
3.65

707 551
11 817 460
81 736

-

148 874
3 281 937
74 044

483 259
3 446 814
-

75 418
5 088 709
7 692

506 326
23 891
2 250 390

506 326
-

23 891
-

-

-

19 581 017

512 640

7 324 929

4 321 239

5 171 819

3 593 746

-

3 593 746

-

-

4 771 575
506 326

146 687
506 326

3 803 374
-

800 000
-

21 514
-

8 598 037

-

-

-

-

17 469 684

653 013

7 397 120

800 000

21 514

2 111 333 (140 373)

(72 191)

3 521 239

5 150 305

Общо

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

г)

От 1 до От 3 месеца
3 месеца до 1 година

3.33

Валутен риск
За банката валутен риск е налице в случаите, когато има несъответствие между валутната структура на активите и тази на пасивите. От счетоводна
гледна точка банката е изложена на валутен риск при извършване на сделки с
финансови инструменти, деноминирани в различни от базовата валута (евро)
чуждестранни валути.
С въвеждането на паричния съвет и фиксирането на българския лев към еврото
върху счетоводните отчети, изготвени в национална валута, влияние оказват
промените на валутния курс на лева спрямо валутите, различни от еврото.
С цел минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията
на валутната структура на активите от тази на пасивите. Съгласно чл. 31,
ал. 3 на ЗБНБ общата пазарна стойност на активите във валути, различни от
евро, СПТ и монетарно злато, не могат да се отклоняват с повече от +/-2% от
пазарната стойност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.
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(хил. лв.)

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

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

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

7.

30.VI.2007

31.XII.2006

17 551 914
103 983
88
356
1 435 989
1 220 417
5 565

16 261 368
128 776
68
307
1 960 923
1 223 516
6 059

20 318 312

19 581 017

18 877 686
107 568
1 330 990
2 068

17 592 803
124 018
56
1 861 369
2 771

20 318 312

19 581 017

(1 325 772)
(3 585)
88
356
104 999
1 220 417
3 497

(1 331 435)
4 758
68
251
99 554
1 223 516
3 288

Приходи и разходи от лихви
(хил. лв.)

Приходи от лихви
– от ценни книжа
– от депозити
– други

Разходи за лихви
– по депозити
– други

30.VI.2007

30.VI.2006

204 838
69 329
421

131 855
44 877
224

274 588

176 956

71 868
2 952

31 333
3 602

74 820

34 935

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството към 30 юни 2007 г.
в левове, са в размер на 57 006 хил. лв. и във валута – 11 303 хил. лв. Разходите за
лихви, платени по депозити на други държавни организации в левове към 30 юни
2007 г., са в размер на 1270 хил. лв. и във валута – 2290 хил. лв.
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Други финансови приходи/(разходи), нето
(хил. лв.)

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

9.

30.VI.2007

30.VI.2006

9 094
84
1 286
(3 344)

25 043
105
1 944
(157 598)

(916)

(3 052)

(3 017)

98 957

3 187

(34 601)

Други приходи от дейността
(хил. лв.)

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

30.VI.2007

30.VI.2006

11 094
1 095
729
3 281

80
9 900
363
3 208

16 199

13 551

В други нетни приходи са включени приходи от отписани стари банкноти с неизтекъл срок на обмяна за 2240 хил. лв. (съответно 4450 хил. лв. към 31 декември
2006 г.).

10. Общи административни разходи
(хил. лв.)

Разходи за персонала
Административни разходи
Амортизации
Други разходи

30.VI.2007

30.VI.2006

12 964
17 895
7 807
2 500

12 297
15 272
7 101
1 212

41 166

35 882

Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни
осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 30 юни 2007 г., съответно за БНБ – 10 160 хил. лв., за „Печатница
на БНБ“ АД – 1827 хил. лв., и за „Монетен двор“ ЕООД – 977 хил. лв. Броят на служителите в БНБ и дъщерните є предприятия е 1250 за 2007 г. (2006 г. – 1264), в
т.ч. персоналът на БНБ е 910 за 2007 г. (2006 г. – 928).
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 обезщетение в размер на две брутни заплати. В случай че служителят е
работил в банката през последните десет години, размерът на това дължимо
обезщетение е равен на шест брутни заплати към момента на пенсиониране.
Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към персонала при пенсиониране в размер на 117 хил. лв. и за неизползван платен годишен
отпуск – 1003 хил. лв. (30 юни 2006 г. – 221 хил. лв. и 360 хил. лв.). Задълженията за
пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск към 30 юни 2007 г. за дъщер-
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ните предприятия са 232 хил. лв. и 100 хил. лв. съответно (30 юни 2006 г. – 25 хил.
лв. и 76 хил. лв.).
В административните разходи са включени разходите на банката за паричното
обращение в размер на 9336 хил. лв. към 30 юни 2007 г. (30 юни 2006 г. – 6523 хил. лв.).

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

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

30.VI.2007

31.XII.2006

8 926
4 757
4 599 646

8 001
6 462
4 192 017

4 613 328

4 206 480

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

Резиденти на еврозоната
в евро
в други валути

Нерезиденти на еврозоната
в евро
в други валути

30.VI.2007

31.XII.2006

2 664 866
87

2 191 004
70

2 664 953

2 191 074

1 837 204
111 171

1 948 882
66 524

1 948 375

2 015 406

4 613 328

4 206 480

12. Злато, инструменти в злато и други благородни метали
30.VI.2007
хил.
тройунции
хил. лв.
Кюлчета злато в стандартна форма
Депозити в злато в стандартна форма
Злато в друга форма
Други благородни метали
Други инструменти в злато

513
686
17
80

483 161
646 203
15 830
3 333
75 511
1 224 038

31.XII.2006
хил.
тройунции
хил. лв.
513
686
17
80

484 414
647 722
15 962
3 055
75 464
1 226 617

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се
начислява лихва от 0.01% до 0.04% годишно. Другите инструменти в злато са
инструменти, държани до падеж, и носят лихва 1.31% годишно. Златото в друга форма включва юбилейни и възпоменателни златни монети на стойност
15 830 хил. лв. В други благородни метали са включени сребърни юбилейни възпоменателни монети на стойност 286 хил. лв. и платинени юбилейни възпоменателни монети на стойност 3047 хил. лв.
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(хил. лв.)

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

30.VI.2007

31.XII.2006

Чуждестранни държавни ценни книжа

12 824 026

11 968 687

12 824 026

11 968 687

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро
и в щатски долари. Купонната лихва по ценните книжа, деноминирани в евро,
достига 4.10%.
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с
фючърси, възлиза на 19 623 хил. лв. към 30 юни 2007 г.
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти
с кредитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции – Standard & Poor’s, Fitch Ratings или съответстващата оценка по Moody’s, са
представени, както следва:
(хил. лв.)

Кредитен
рейтинг на
емитента
Ценни книжа по кредитен
рейтинг на емитента

ААА
АА+
АА
AAА+

30.VI.2007

31.XII.2006

8 149 543
2 515 940
1 328 845
423 890
405 808

8 776 027
1 473 739
947 726
771 195
-

12 824 026

11 968 687

14. Вземания от правителството на Република България
Вземанията от правителството на Република България, които съответстват
на правителствените кредити от МВФ, са погасени предсрочно на 24 април
2007 г. в съответствие с правителствената Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2006–2008 г.
(хил. лв.)

Година
2007
2008
2009
2010

30.VI.2007

31.XII.2006

-

175 267
175 267
116 844
38 948

-

506 326

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

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

30.VI.2007

31.XII.2006

1 405 470
29 317
14 635

1 430 540
22 351
12 862

1 449 423

1 465 753
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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
72 890 хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните-членки, които
имат лихвоносна резервна позиция, като средният лихвен процент за периода е
в размер на 4.04%.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиции
в Банката за международни разплащания (БМР), като 25% от съучастието в капитала на БМР са платени. Текущата стойност на 10 000 хил. акции в СПТ възлиза към 30 юни 2007 г. на 22 341 хил. лв., а към 31 декември 2006 г. – на 23 696 хил. лв.
(вж. приложение 29.1).
Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца по решение на Борда на
управителите на БМР.
Инвестициите в международните финансови институции не надвишават 10%
от записания акционерен капитал на съответната институция.
Едновременно с приемането на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. БНБ стана член на ЕСЦБ. В съответствие с действащата нормативна уредба централните банки на държавите, които не са въвели еврото, заплащат ефективно 7% от записаното дялово участие. Вноската на БНБ в капитала на ЕСЦБ е 3 561 868.99 евро, или 6966 хил. лв.
Съгласно решение на УС на БНБ банката участва в капитала на новосъздаденото Дружество за касови услуги с парична вноска и непарична вноска на движими
вещи, като записа 2500 акции от капитала с номинална стойност 1000 лв. всяка.
Банката упражнява значително влияние върху финансовата и оперативната политика на следните асоциирани дружества и капиталовите є инвестиции в
местни предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:

Наименование на институцията

Участие, %

Асоциирани предприятия
Банксервиз АД
БОРИКА АД
Международен банков институт ООД
Централен депозитар АД
Дружество за касови услуги АД

36
36
42
20
25

Основна дейност

Междубанкови разплащания
Картови разплащания
Финансово обучение и научни изследвания
Депозитар на корпоративни ценни книжа
Обработка на ценни пратки от БНБ и ТБ
на български банкноти и монети

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

Земя и Oборудване Транспортни Стопански Разходи за Други Дълготрайни Общо
сгради
общо
средства инвентар придобиване
нематериални
на ДМА
активи
Себестойност или оценка
Към 1 януари 2007 г.
Влезли
Излезли
Прехвърлени

122 768
38
(392)
-

84 625
300
(3 437)
1 128

4 482
(65)
-

4 540
49
(52)
185

7 242
1 188
(10)
(2 273)

304
-

18 165
(154)
960

242 126
1 575
(4 100)
-

Към 30 юни 2007 г.

122 414

82 626

4 417

4 722

6 147

304

18 971

239 601

Амортизация и
загуби от обезценка
Към 1 януари 2007 г.
Начисления за периода
На излезлите

(12 616)
(1 636)
-

(46 151)
(4 304)
3 419

(2 684)
(242)
65

(2 357)
(222)
49

-

(174)
(21)
-

(6 678)
(1 374)
154

(70 660)
(7 799)
3 687

Към 30 юни 2007 г.

(14 252)

(47 036)

(2 861)

(2 530)

-

(195)

(7 898)

(74 772)

Балансова стойност на активите към 30 юни 2007 г.

108 162

35 590

1 556

2 192

6 147

109

11 073

164 829

Балансова стойност на активите към 31 декември
2006 г.

110 152

38 474

1 798

2 183

7 242

130

11 487

171 466
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17. Други активи
(хил. лв.)

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

30.VI.2007

31.XII.2006

26 332
561
8 248
6 936
110
481

23 718
736
7 506
1 089
715
1 924

42 668

35 688

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

Депозити на виждане от банки
и други финансови институции:
– в левове
– в чуждестранна валута

30.VI.2007

31.XII.2006

1 198 645
1 924 065

1 540 437
2 053 309

3 122 710

3 593 746

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови институции. Сумата на депозитите на виждане включва 2874 млн. лв.,
представляващи задължителните резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки в БНБ (31 декември 2006 г. – 3293 млн. лв.).

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

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

30.VI.2007

31.XII.2006

675 256
708 698

106 650
369 109

4 315 734
939 730

3 684 025
945 780

6 639 418

5 105 564

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в банката включват средства, държани от името на бюджетни и други правителствени организации. Банката не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите
на правителството в щатски долари се олихвяват с лихвен процент между
4.82% и 4.98%. Депозитите на правителството в евро се олихвяват с лихвен
процент между 3.22% и 3.76%, а в левове – с лихвен процент между 3.14% и 3.79%.

20. Задължения към МВФ по квотата за участие
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към
30 юни 2007 г. възлизат на 1 322 801 хил. лв. – 605 390 хил. СПТ (31 декември
2006 г. – 1 389 481 хил. лв. – 605 457 хил. СПТ).
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В нематериалните активи на обща стойност 18 971 хил. лв. към 30 юни 2007 г.
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Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с квотата на България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж. В това приложение е включена сметка № 1 на МВФ в левове за административни разходи в
размер на 3523 хил. лв. (31 декември 2006 г. – 3701 хил. лв.).

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

Разширено споразумение с МВФ

30.VI.2007

31.XII.2006

-

506 326

-

506 326

Кредитите, предоставени от общите фондове на МВФ, са погасени предсрочно
на 24 април 2007 г. Кредитите от МВФ съответстват на вземания на банката
от правителството в същия размер и са платими според погасителните планове по отделните споразумения – вж. приложение 14.

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

Банкноти в обращение
Монети в обращение

30.VI.2007

31.XII.2006

6 874 277
109 989

6 781 539
107 037

6 984 266

6 888 576

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

Средства на Европейската комисия
Задължения по заплати и социално осигуряване
Приходи за бъдещи периоди
Други пасиви

30.VI.2007

31.XII.2006

103 718
2 954
3 265
10 329

1 883
6 299
10 926

120 266

19 108

От 1 януари 2007 г. България, като държава – членка на Европейския съюз,
участва във финансирането на бюджета на ЕС. На основание чл. 9 от Регламент № 1150/2000 на Съвета банката е открила сметка в левове и в евро за
средствата на Европейската комисия. Платежните инструкции за операциите
по тези сметки се дават от оторизирани лица на Европейската комисия.
В приходи за бъдещи периоди е включена сумата 2287 хил. лв., която представлява разсрочен приход от отписаните стари банкноти, спрени от обращение и с
неизтекъл срок на обмяна, който приход се признава в отчета за доходите за период от три години (2005 г. – 2007 г.).

24. Капитал и резерви
Капиталът на банката е определен със ЗБНБ и е в размер на 20 000 хил. лв.
Резервите от преоценка на немонетарни активи и възпоменателни монети
включват нетното изменение в справедливата стойност на определени групи
дълготрайни материални активи, капиталови инвестиции и възпоменателни монети.
Съгласно ЗБНБ нереализираните печалби/загуби, възникнали от преоценка на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута или злато, са прехвърлени
в специална резервна сметка. Специалните резерви включват преоценки на монетарните активи.
Другите резерви включват 25% от годишното превишение на приходите над
разходите и резерви, създадени по решение на Управителния съвет на банката.
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„Печатница на БНБ“ АД е акционерно дружество с двама акционери – БНБ и държавата чрез министъра на финансите. Българската народна банка притежава
95.6% от капитала на дружеството. През 2005 г. държавата чрез министъра на
финансите придобива 4.4% от капитала на дружеството – 3093 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка.

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

Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Монетарно злато и други инструменти в злато
Инвестиции в ценни книжа
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
Парични задължения
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции
Други задължения
Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения

30.VI.2007

31.XII.2006

4 613 328
1 204 876
12 824 026
72 890

4 206 480
1 207 600
11 968 687
74 045

18 715 120

17 456 812

6 984 266
3 122 157
6 282 636
461 053

6 888 576
3 593 538
4 981 971
123 800

16 850 112

15 587 885

1 865 008

1 868 927

Вземанията по лихви и задълженията по начислени лихви се отнасят към съответните активи и пасиви.
Монетарно злато и други инструменти в злато се преоценява ежедневно на база фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали.

27. Сделки със свързани лица
1)

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

Банкови сметки на правителството
Бюджетните правителствени организации имат разплащателни сметки и срочни депозити в банката (вж. приложение 19).

Дейности по агентските функции
В съответствие със ЗБНБ и при условия, договорени с министъра на финансите, банката действа като агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата. В тази си роля тя изпълнява депозитарни и агентски функции, свързани с администриране и управление на издадените от Министерството на финансите държавни ценни книжа. Банката получава комисиони,
свързани с изпълнението на тези функции. Тези държавни ценни книжа не са активи или пасиви за банката и не са отразени в консолидирания є баланс. Банката не е изложена на кредитен риск по отношение на държавните ценни книжа,

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2007 г.

25. Малцинствено участие
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тъй като не ги гарантира. Номиналната стойност на държавните ценни книжа,
държани от банката като депозитар, към 30 юни 2007 г. са в размер на 3024 млн.
лв. (31 декември 2006 г. – 2935 млн. лв.).

28. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал

30.VI.2007

31.XII.2006

100
95.6

100
95.6

Монетен двор ЕООД
Печатница на БНБ АД (вж. приложение 25)

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна
печалба в размер на 269 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД (31 декември 2006 г. –
1327 хил. лв.) и 2437 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД (31 декември 2006 г. –
1824 хил. лв.).

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
БМР 25% са платени. Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца
след решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното задължение на
банката към 30 юни 2007 г. е 65 847 хил. лв. (31 декември 2006 г. – 67 024 хил. лв.).

2)

Квота в МВФ
Квотата в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани съвместно от банката и правителството на Република България, на стойност 1 322 801 хил. лв.

3)

Капиталови ангажименти
Към 30 юни 2007 г. банката има поети ангажименти за 3771 хил. лв. за придобиване на дълготрайни активи (31 декември 2006 г. – 1910 хил. лв.).

4)

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

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

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

1 февруари

Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за контрол върху
качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.
Приемат се Вътрешни правила за касовата дейност на БНБ.

15 февруари

Закриват се регионалните представителства на БНБ в градовете Русе и Бургас.
БНБ пуска в обращение, считано от 28 февруари 2007 г., сребърна възпоменателна
трикомпонентна монета „Борис Христов“ от серията „Именити български гласове“.
Приема се Наредба за изменение на Наредба № 26 за финансовите къщи.
Одобрени са актуализирани продажни цени на банкноти и монети, продавани от БНБ
на цена, различна от номиналната им стойност.

1 март

Приема се Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките.
Приема се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централен
кредитен регистър на банките.

15 март

Приема се отчетът за изпълнение на бюджета на БНБ за 2006 година.
БНБ пуска в обращение, считано от 12 април 2007 г., сребърна възпоменателна
монета „Българската планина“ от серията „Национални паркове и резервати“.

27 март

БНБ пуска в обращение, считано от 3 май 2007 г., златна възпоменателна монета
„Св. Георги Победоносец“ от серията „Българска иконография“ с номинална стойност
20 лева и златна възпоменателна монета „Св. Георги Победоносец“ от серията
„Българска иконография“ с номинална стойност 100 лева.

12 април

Дава се съгласие за учредяване на „Дружество за касови услуги“ АД и се утвърждава
неговият устав.

24 април

Приема се Годишният отчет на БНБ за 2006 година.

19 юни

Приема се Политика за управление на оперативния риск на БНБ.
На основание на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти
и платежните системи е издаден лиценз на дружеството „Система за електронни
плащания (СЕП България)“ АД, София, за извършване на дейност на територията на Р
България като системен оператор на платежна система, работеща с електронен
платежен инструмент „мобилно разплащане“.
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