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Юбилейната 130-годишнина от основаването на БНБ* предостави на
банката разнообразни възможности да запознае по-подробно широката об-
щественост с ролята и функциите на БНБ в миналото, с нейните дейности и
задачи днес и с отговорностите є като централна банка на България и като
член на Европейската система на централните банки. БНБ използва публични-
те си изяви, за да разшири осведомеността на гражданите и за значението
на финансовата стабилност, за същността и ролята на паричния съвет в
България, за единната европейска валута – еврото – и за бъдещото му прие-
мане в България. Важна цел на редица инициативи е и изясняването на права-
та на гражданите като потребители на финансови услуги.

В началото на годината БНБ присъди чрез конкурс четири 10-месечни
стипендии на студенти по икономика, които разработват теми с важно зна-
чение за функциите и задачите на централната банка. В рамките на научно-
изследователската програма бе подготвен трудът „Брутни международни
валутни резерви“. БНБ емитира сребърна възпоменателна монета „130 годи-
ни Българска народна банка“ и публикува обновени, допълнени и обогатени
каталози с образци на българските монети и банкноти. Издадени бяха и пос-
ледните четири части от сборника архивни документи на БНБ в периода
1948–1990 година и кратка илюстрована история на банката. Подготвя се и
албум със 130 творби от художествената сбирка на БНБ.

Наред с изданията, посветени на 130-годишнината на БНБ, в пореди-
цата на БНБ История на финансите и банковото дело: Изследвания бе изда-
дена тритомната „История на външния държавен дълг на България (1878–
1990)“ с автори ст.н.с. д-р Мартин Иванов, проф. дин Цветана Тодорова и
ст.н.с. д-р Даниел Вачков.

Най-широка популярност сред празничните събития имаха дните на
отворени врати. На 11 и 12 април повече от четири хиляди души посетиха
централната сграда на БНБ и с помощта на разнообразни информационни и
нагледни материали, програмни продукти и игри научиха повече за миналото
и настоящето на банката, за ролята на ценовата стабилност и за банковото
дело.

На 12 юни в Народния театър „Иван Вазов“ се проведе тържествен праз-
ничен концерт в присъствието на президента на Република България, прези-
дента на Европейската централна банка и представители на български дър-
жавни и финансови институции, на централни банки и международни органи-
зации, който беше предаван пряко по Българската национална телевизия. Съ-
що по БНТ предстои излъчването на документалния филм за БНБ „Златното
доверие“ на режисьора Бойко Илиев по сценарий на Юрий Дачев.

Юбилейните инициативи на БНБ са подчинени на едни от ръководните
принципи в дейността на всяка модерна централна банка: откритост, проз-
рачност и отчетност пред обществото.

* Българската народна банка е основана с устав, утвърден на 25 януари 1879 г. На 4 април е назначен ней-
ният първи управител. На 23 май банката официално е открита. Годишнините на БНБ по традиция се
честват на 6 юни – деня, когато е извършена първата банкова операция.
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БМР Банка за международни разплащания
БНБ Българска народна банка
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Резюме

В условията на влошаваща се международна конюнктура, ускоряване на ин-
флацията и срива на международните финансови пазари българската икономика
запазва относително висок темп на икономически растеж от 7.1% през първата
половина на 2008 г. Поскъпването на международните цени на основните суро-
вини и на горивата допринесе в значителна степен за ускоряване на вътрешна-
та инфлация, която през юни т.г. достигна 14.7% на годишна основа.

Глобалната финансова несигурност имаше ограничено влияние върху паза-
рите у нас през първата половина на 2008 г. Тя оказа пряко въздействие върху
търговията на капиталовия пазар − в рамките на полугодието индексите SOFIX
и BG40 се понижиха съответно с 34.7% и 40.8%, в резултат на което пазарната
капитализация на БФБ-София спадна на 31.1% от БВП (намаление с около 20 пр.п.
спрямо края на 2007 г.). Лихвите по кредитите, предоставяни от местните бан-
ки, започнаха да се повишават поради поскъпването на финансовите ресурси и
затягането на условията на кредитиране от страна на банките. Продължава-
щото напрежение на международните финансови пазари и започналият вече
процес на бързо охлаждане на икономическата активност в глобален мащаб по-
раждат рискове за забавяне на реалния растеж на БВП и на доходите и в Бълга-
рия.

Доверието и положителните нагласи на икономическите агенти по отно-
шение на перспективите за развитие на българската икономика се изграждат
върху здравия фундамент на макроикономическата политика, която се провеж-
да у нас вече над десет години и се характеризира с предвидимост, прозрач-
ност и приемственост  Основополагащ принцип на макроикономическата поли-
тика е паричният съвет, като в Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) е
фиксиран валутният курс на лева към еврото и е въведен прозрачен механизъм
на парично предлагане, който защитава фиксирания курс. Пълната забрана за
финансиране от централната банка на правителството и институциите в пуб-
личния сектор предпазва икономиката от притока на спекулативни капитали.
Консервативната политика на централната банка по отношение на надзора
върху банковия сектор и развитието на платежните системи е важен фактор
за превантивен контрол върху структурата и качеството на балансите на бан-
ките и непрекъсваемостта на платежния процес. Разумната фискална полити-
ка, съобразена с бизнес цикъла, изцяло подкрепя паричния съвет и политиката на
БНБ.

Показател за устойчивостта на развитие на икономиката е високият реа-
лен прираст на инвестициите, финансиран както от вътрешни ресурси, така и
чрез преки чуждестранни инвестиции и външни заеми. Предварителните данни
за притока на преки чуждестранни инвестиции (2.6 млрд. евро за първото полу-
годие на 2008 г.) показват, че дългосрочният инвестиционен интерес към стра-
ната се запазва и е осигурено покритие на дефицита по текущата и капитало-
вата сметка на платежния баланс в размер на 66.2%. Преките чуждестранни
инвестиции заедно с по-големите нетни външни задължения  на частния небан-
ков сектор (1.5 млрд. евро) и привлечените депозити от нерезиденти в местни
банки (1.4 млрд. евро) формират излишък по финансовата сметка на платежния
баланс на стойност 5.6 млрд. евро. В резултат на международните текущи, ка-
питалови и финансови трансакции на местните икономически агенти през пър-
вото полугодие на 2008 г. брутните международни валутни резерви на БНБ на-
раснаха с 1.3 млрд. евро и пазарната им стойност в края на юни т.г. достигна
13.3 млрд. евро.

През първата половина на 2009 г. глобалната икономическа криза продължи
да се задълбочава и разширява. В еврозоната реалният БВП спадна с 4.8%, а в
САЩ с 3.6%. За да противодейства на намаляващата икономическа активност и
при формирането на дефлационни тенденции в края на 2008 г. Федералният ре-
зерв на САЩ понижи лихвата по федералните фондове в коридора от 0 до 0.25%.
От началото на текущата година ЕЦБ понижи на четири стъпки лихвения про-
цент при основните си операции по рефинансиране от 2.5% на 1%. При достига-
нето на изключително ниски стойности на лихвите при основните им операции
по рефинансиране възможностите на двете водещи централни банки за влияние
върху финансовите пазари чрез този инструмент са силно ограничени, което
наложи използването на нестандартни мерки на паричната политика за осигу-
ряване ликвидност на банките.

През първото полугодие на 2009 г. реалният БВП у нас спада с 4.2% на го-
дишна база, а добавената стойност в реално изражение – с 2.3%. Наблюдавани-
те негативни тенденции в икономическата активност в страната са отраже-
ние на рязко свиващото се външно търсене, намаляващото вътрешно търсене,
по-слабия в сравнение с предходната година приток на чуждестранни инвести-
ции и на по-консервативната кредитна политика на банките. Поради срива на
външното търсене износът на български стоки спада с 2.3 млрд. евро (-30.2%)
спрямо съответния период на предходната година. Вътрешното търсене (пре-
димно на стоки за дълготрайна употреба и най-вече на инвестиционни стоки)
бързо се свива и допринася за намаление на стоковия внос с 4.2 млрд. евро
(-34.9%). Отрицателното търговско салдо и дефицитът по текущата сметка
започват да намаляват. По предварителни данни преките чуждестранни инвес-
тиции възлизат за януари – юни 2009 г. на 1534.7 млн. евро и осигуряват покри-
тие на дефицитa общо по текущата и капиталовата сметка в размер на 68%.
Паричните агрегати значително забавят динамиката си поради спада в иконо-
мическата активност и понижението на инфлацията.

Бързата промяна на конюнктурата и свиването на икономическата актив-
ност са съпроводени със засилваща се макроикономическа несигурност и по-го-
лям риск за финансовата система. С цел навременно и прецизно разрешаване на
проблемите, пораждани от въздействието на глобалната икономическа и финан-
сова криза върху българската икономика, БНБ изпълнява своите функции въз ос-
нова на задълбочен анализ на международната конюнктура и развитието на про-
цесите в националното стопанство и участва активно в провежданите на меж-
дународно ниво и в рамките на ЕС дискусии, фокусирани върху мерките на све-
товната общност и международните финансови институции за преодоляване
на глобалната икономическа и финансова криза. В своята дейност БНБ използва
ефективно целия си потенциал и възможности за въздействие с цел поддържа-
не стабилността на банковата система, рационално управление на международ-
ните валутни резерви на страната, гарантиране гладкото функциониране на
платежните системи и паричното обращение и адекватно изпълнение на функ-
циите на фискален агент и официален депозитар на правителството.

Приоритет в политиката на БНБ е поддържането стабилността на банко-
вата система и осигуряването на нормативни условия, подкрепящи усилията на
банките да неутрализират негативните последици от глобалната криза и по-
слабата икономическа активност в страната през първата половина на година-
та. Намалението на нормата на задължителните минимални резерви, които
търговските банки поддържат в БНБ, от 10% на 5% за средствата, привлечени
от чуждестранни банки, и от 10% на 0% за привлечените от държавния и мест-
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ните бюджети средства, в сила от 1 януари т.г., освобождава ресурс в размер
на 1.2 млрд. лв., което им позволява да намалят задълженията си по привлечени
средства от нерезиденти. Динамиката в депозитната база на банките (намале-
ние на задълженията към нерезиденти и спад на депозитите на нефинансови
предприятия) провокира по-агресивна политика на кредитните институции,
водеща до повишаване на лихвените нива по привлечения ресурс. В резултат на
тази политика депозитите на домакинствата в банковата система на-
растват, но по-високите лихви по депозитите повишават цената на някои
кредитни продукти (главно за населението). Вследствие слабото търсене на
кредити, относително високата цена на заемните ресурси и по-строгата кре-
дитна политика на банките темпът на растеж на вземанията от неправител-
ствения сектор се забавя и към края на юни т.г. спада до 11.2%. В номинална
стойност през първото полугодие на 2009 г. вземанията от нефинансови пред-
приятия нарастват с 207.6 млн. лв., отбелязвайки годишен растеж с 9.4% към
края на юни, а при вземанията от домакинства е регистрирано увеличение с
304.5 млн. лв. и годишен прираст от 13% в края на полугодието.

Поради противоположните тенденции в динамиката на източниците на
финансов ресурс за банките БНБ още от началото на 2009 г. им препоръчва да
поддържат по-високо минимално равнище на капитала от първи ред, като капи-
тализират печалбите си. Придържайки се към тази препоръка, през полугодието
емитираният капитал, премийният резерв и преоценъчните резерви на банкова-
та система се увеличават с 0.5 млрд. лв., а печалбата на банките за 2008 г. е ка-
питализирана под формата на резерви. Общо капиталът на банките нараства с
11.4%, а капиталовата им адекватност достига 17.5%.

За първото шестмесечие банковата система реализира печалба в размер
на 498 млн. лв. Постигнатият финансов резултат е с 31.6% по-слаб от този за
същия период на 2008 г., но въпреки това е показателен за капацитета на банко-
вия сектор в страната да генерира приходи и да акумулира средства за финан-
сиране на евентуални бъдещи обезценки, породени от влошаване качеството на
активите. Спрямо края на 2008 г. общата сума на класифицираните активи се
увеличава със 70%, а делът им в общата сума на активите достига в края на
юни 9.92% (при 5.46% в края на 2008 г.). Независимо от проявяването на тези
процеси достигнатите към момента нива се смятат за управляеми.

Съществена отговорност на БНБ е управлението на международните ва-
лутни резерви на страната. Нестабилността на международните финансови
пазари се проявява не само в колебания на цените на финансовите активи и на
рисковите премии, но и в намаляването на кредитните рейтинги на редица во-
дещи транснационални финансови институции и банки. БНБ изключително пре-
цизно структурира инвестиционните си портфейли и подбира контрагентите
си, за да запази качеството на инвестициите си и да минимизира риска. От дру-
га страна, към средата на 2009 г. пазарната стойност на брутните междуна-
родни валутни резерви достига 11 524 млн. евро, което спрямо края на 2008 г.
представлява намаление с 1214 млн. евро, или с 9.53%. Това е резултат преди
всичко на мерките, предприети от правителството (разходване на средства
от депозита на правителството в БНБ) и централната банка (понижение на
нормата на задължителните минимални резерви, които банките поддържат в
БНБ), за увеличаване на ликвидността в икономиката, които позволяват на
местните икономически агенти (и най-вече на банките) да погасяват външни за-
дължения и да увеличават чуждестранните си активи. При неблагоприятна
външна конюнктура и по-ниско ниво на международните валутни резерви през
първата половина на 2009 г. БНБ постига 185.61 млн. евро доход от инвестира-
нето на международните си резерви, което означава 1.65% доходност за пери-
ода. През отчетния период нетният доход от управлението на международни-
те валутни резерви е в размер на 206.86 млн. евро, което представлява 1.30%
нетна доходност за периода.
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еНатрупаният капацитет във всички дейности, които по закон БНБ изпъл-

нява, позволява включването є в различни проекти на ЕС и ЕЦБ за оказване на
техническа помощ на трети страни, като приоритет имат съседните страни,
нечленуващи в ЕС. В началото на 2009 г. БНБ бе избрана от ЕК да управлява про-
ект за техническа помощ за Черна гора на тема „Укрепване на регулаторния и
надзорния капацитет на финансовите регулаторни институции“. Българската
централна банка участва заедно с други 17 централни банки от ЕС в проект, уп-
равляван от ЕЦБ, за оказване на техническа помощ на Националната банка на
Сърбия. Друг важен проект, който се управлява от ЕЦБ и в който БНБ участва
в сътрудничество със седем централни банки от ЕС, е тригодишната програма
за централната банка на Египет в областта на банковия надзор и регулации.
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Икономическо развитие
през първата половина на 2009 г.I.
1. Международна среда

Глобалната икономическа криза продължава да се задълбочава и разширява
през първата половина на 2009 г. След мащабните операции, предприети в края
на 2008 г. от правителствата и централните банки на водещите икономики за
подпомагане на финансовите институции, през първото тримесечие на теку-
щата година финансовите пазари започват да показват признаци на стабилизи-
ране, но достъпът до финансов ресурс остава силно затруднен. Потребител-
ското и инвестиционното търсене в индустриалните икономики се свива, което
довежда до понижаване на международния стокообмен с близо 18% за полугодие-
то спрямо същия период на 2008 г. В Япония и в страните от Централна и Из-
точна Европа спадът във външнотърговския стокооборот е още по-дълбок, дос-
тигайки 28%. Световното промишлено производство се понижава през периода
с около 16%.

Всички развити икономики отбелязват значително намаление на реалния
БВП през първата половина на годината. БВП на еврозоната спада с 4.8% на
годишна база, а на САЩ – с 3.6%. Основен принос за свиването на икономиките
имат ниското частно потребление и съкращаването на обема на инвестициите.
Развиващите се азиатски икономики реализират растеж, по-висок от очаква-
нията.

Основни макроикономически показатели
(средногодишен темп на изменение)

(%)

Растеж        Инфлация     Безработица

2007 2008             2009 2007 2008             2009 2007 2008             2009
I трим. II трим. I трим. II трим. I трим. II трим.

ЕС (27) 2.8 0.8 -4.8 -4.8 2.4 3.7 1.6 0.9 7.1 7.0 8.2 8.8
  Еврозона (16) 2.7 0.6 -4.9 -4.7 2.1 3.3 1.0 0.2 7.5 7.6 8.7 9.3
   Нови държави-
   членки (8) 6.0 3.8 -3.1 -4.2 4.4 6.6 4.3 4.0 7.6 6.4 7.5 8.2
САЩ 2.1 0.4 -3.3 -3.9 2.8 3.8 0.0 -1.2 4.6 5.8 8.1 9.3
Япония 2.3 -0.7 -8.3 -6.5 0.1 1.4 -0.1 -1.0 3.9 4.0 4.4 4.2
Китай 13.0 9.1 6.1 7.9 4.8 5.9 -0.6 -1.5 4.0 4.2 : :

Забележка: Инфлацията в новоприсъединилите се държави е изчислена чрез претеглянето на хармонизираните индек-
си на потребителски цени (ХИПЦ) за отделните страни, като са ползвани теглата на държавите в ХИПЦ на ЕС-27.

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

В глобален мащаб през първата половина на годината инфлацията достига
ретроспективно най-ниското си равнище от средно 2.6%1. В резултат от нама-
ляването на разполагаемия доход на домакинствата търсенето на стоки за
дълготрайна употреба и на горива се свива значително. Съществен спад има и
при цените на храните, повлияни през 2008 г. от високите добиви. През второ-
то тримесечие на текущата година в повечето развити икономики е отчетена
дефлация. В еврозоната средномесечната инфлация през периода е 0.6%, заба-
вяйки се към юни до -0.1% на годишна база, докато в САЩ за периода е отчете-
на дефлация от 0.6%, която на годишна база достига към юни 1.4%.

През второто тримесечие конюнктурните индикатори отчитат промяна
в нагласите, като песимизмът отстъпва място на по-неутрални очаквания за

1 По данни на International Financial Statistics към 31 август 2009 г.
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производството и новите поръчки. По-благоприятните очаквания за перспекти-
вите в развитието на икономиките започва да влияе за повишаване на междуна-
родните цени на основни суровини и енергийни продукти. Суровият петрол тип
„Брент“ се търгува за около 52 щ.д. средно през полугодието, като към края му
се забелязва ясно изразена тенденция към поскъпване, съпроводена с по-големи
колебания на цените. Освен по-добрите очаквания за възстановяването на све-
товната икономика влияние върху цената на суровия петрол оказва и поевтиня-
ването на щатския долар спрямо еврото. Тенденцията и при цените на храните
е към повишаване (14% за периода януари – юни) в резултат от очакваните по-
слаби добиви в някои региони на света, но в сравнение със средните цени от
първата половина на 2008 г. те продължават да бъдат по-ниски (с 24%). Подоб-
на е динамиката и на индекса, отчитащ цените на металите, който от начало-
то на годината нараства с около 6.6%, но на годишна база към юни е с 34% по-
нисък.

Източници: ЕЦБ, Федерален резерв.

Основни лихви на Федералния резерв и на ЕЦБ
(%)

В отговор на свиващата се икономическа активност и на дефлационните
тенденции ЕЦБ понижава през полугодието лихвения процент при основните си
операции по рефинансиране от 2.5% на 1%. Понижението е разпределено на че-
тири стъпки – с по 50 б.т. през януари и март и с по 25 б.т. през април и май. С
достигането на стойност от 1% възможностите на ЕЦБ за по-нататъшно
влияние върху пазарите чрез този инструмент са ограничени, което налага из-
ползването на нестандартни мерки на паричната политика, като въвеждане на
репо-операции с удължен матуритет до 12 месеца, покупка на издадени от евро-
пейски банки обезпечени облигации, удължаване срока на действие на разшире-
ните стандарти за обезпечение до 2010 г., както и приемането на Европейска-
та инвестиционна банка като пълноправна страна в паричната политика на Ев-
росистемата, което се очаква да улесни програмите на банката за финансира-
нето на малки и средни предприятия в размер на около 10 млрд. евро през 2009 г.
В синхрон с действията на ЕЦБ повечето държави-членки от еврозоната прие-
мат под различни форми фискални мерки за стимулиране на икономиките си. За
периода от юни 2008 г. до април 2009 г.2 са одобрени правителствени програми,
възлизащи на 24.6% от БВП на еврозоната, като реално отпуснатите средства
са в размер на 12% от него.

В САЩ в началото на 2009 г. Федералният резерв вече е достигнал миниму-
ма на основния си инструмент при паричната политика – лихвата по федерални-
те фондове, която е понижена до безпрецедентния в историята на САЩ кори-

2 По данни на Европейската комисия.
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дор от 0–0.25% в края на 2008 г. През първите шест месеца на текущата годи-
на Федералният резерв продължава да подпомага ликвидността на финансови-
те пазари чрез въвеждане на нови инструменти и удължаване действието и мо-
дифициране на инструментите, въведени в края на 2008 г.

През първото тримесечие на 2009 г. фондовите пазари продължават да
отчитат значителни загуби, като водещите фондови индекси достигат най-
ниските си нива през март (с около 20–30% под равнищата от декември 2008 г.).
Към края на март по-добрите от очакваното макроикономически данни поста-
вят началото на възвръщане на оптимизма сред пазарните участници. Към юни
индексите Dow Jones EURO STOXX 50 и Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 се пови-
шават съответно с 5.4% и 8.9% спрямо декември 2008 г., а в САЩ индексът
NASDAQ Composite се покачва с 19.7%, докато Dow Jones Industrial възвръща ни-
вото си от декември 2008 г.

Забележка: Индексите са изчислени на база декември 2008 г. = 100.

Източници: Dow Jones, NASDAQ, STOXX.

Основни фондови индекси през първото шестмесечие на 2009 г.

2. Икономиката на България

През първото полугодие на 2009 г. реалният БВП у нас спада с 4.2% на го-
дишна база, а добавената стойност в реално изражение се свива с 2.3%. В
структурата на растежа по компоненти на крайното използване значителен е
негативният принос на брутното образуване на основен капитал (-5 пр.п.) и на
изменението на запасите на предприятията (-5.5 пр.п.) за разлика от последни-
те години, когато инвестициите в основен капитал имат основен положителен
принос за растежа на БВП. Наблюдаваната промяна в динамиката от началото
на 2009 г. се дължи на рязкото свиване на външното и вътрешното търсене,
както и на по-консервативната кредитна политика на банките и по-слабия в
сравнение с предходната година приток на чуждестранни инвестиции. След ин-
тензивната инвестиционна активност през последните години разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи (РПДМА) спадат в номинално
изражение с 4.4% през първите шест месеца на тази година. Отрасловата
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структура на растежа на РПДМА през второто тримесечие се различава зна-
чително от тази през първите три месеца на годината. Основен положителен
принос имат секторите с преобладаващо държавно участие, а влошаването се
дължи на спада в търговията и строителството. Високи остават темповете
на растеж на инвестициите в сектора на недвижимите имоти, но и там се наб-
людава забавяне през второто тримесечие.

Източник: НСИ.

Структура на разходите за придобиване на ДМА
по икономически дейности през първото полугодие на 2009 г.

Източник: НСИ.

Принос по компоненти на крайното използване за растежа на БВП

(%, пр.п. спрямо съответния период на предходната година)

Още в края на 2008 г. физическият обем на износа започва да се свива по-
ради бързия спад на външното търсене вследствие шока върху глобалната ико-
номика през октомври с.г. От началото на 2009 г. вносът у нас също започва да
спада поради намаление на вътрешното търсене на потребителски и инвести-
ционни  стоки и на суровини и материали. Спадът на вноса е по-бърз от намале-
нието на износа, в резултат на което външнотърговското салдо, имащо през
последните години негативен принос за икономическия растеж, през първото
полугодие на текущата година допринася значително, в размер на 10.2 пр.п., за
растежа на БВП и отчасти компенсира реалното намаление при останалите
компоненти.
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Спадът на крайното потребление е с 4.5% спрямо първото полугодие на
2008 г. Въпреки увеличението на правителствените разходи през второто три-
месечие на годината с 4.1% на годишна база по постоянни цени техният положи-
телен принос за растежа на БВП за полугодието е само 0.3 пр.п.

Потреблението на домакинствата спада с 6%, като най-голямо намаление
отбелязва потреблението на нехранителни стоки. Въпреки положителния рас-
теж на текущите номинални доходи на домакинствата влияние върху намале-
нието на потребителското търсене оказват по-голямата несигурност за бъде-
щите доходи, по-ниската заетост и по-строгите условия за потребителско
кредитиране.

Добавената стойност в икономиката през първата половина на годината
спада в реално изражение с 2.3% спрямо същия период на миналата година. Ка-
то експортно ориентиран отрасъл преработващата промишленост започва да
понася негативното въздействие на глобалната икономическа криза още от
средата на миналата година. Търсенето на промишлени стоки остава слабо и
през първото полугодие на 2009 г. Добавената стойност в преработващата
промишленост спада в реално изражение със 17.8% на годишна база през първо-
то тримесечие и с 8.4% през второто тримесечие на 2009 г., т.е. наблюдава се
забавяне в темпа на спад, което вероятно се дължи на преструктурирането на
отрасъла и подобряването на ефективността му. В селското стопанство доба-
вената стойност се свива с 5.8% за полугодието спрямо същия период на мина-
лата година.

За първото шестмесечие на 2009 г. добавената стойност в сектора на ус-
лугите нараства по постоянни цени с 1.9% на годишна база. С най-голям принос
за растежа в услугите са операции с недвижими имоти, наемодателна дейност
и бизнес услуги и финанси, кредит и застраховки съответно с 1.1 пр.п. и 1 пр.п.

Реалният спад на икономиката през първите шест месеца на текущата го-
дина влияе негативно върху пазара на труда. Тенденцията към ускорено нараст-
ване на заетостта, съпътствана от повишаване на коефициента на икономи-
ческа активност, прекъсва от началото на 2009 г. През полугодието броят на

Темп на растеж на реалния БВП по компоненти на крайното използване
(%)

                                         2008 2009
I полугодие II полугодие I полугодие

Изменение Принос Изменение Принос Изменение Принос

БВП 7.1 7.1 5.1 5.1 -4.2 -4.2
   Потребление на домакинствата 6.0 4.3 3.9 2.6 -6.0 -4.3
   Потребителски разходи на правителството 0.8 0.1 2.7 0.2 -1.2 -0.1
   Колективно потребление -2.5 -0.2 -0.6 -0.1 5.0 0.4
   Брутно образуване на основен капитал 22.7 6.5 18.7 5.7 -15.4 -5.0
   Износ на стоки и услуги 6.9 4.6 -0.6 -0.4 -16.5 -10.8
   Внос на стоки и услуги 9.9 -9.0 0.4 -0.3 -22.8 21.0

Източник: НСИ.

Реален темп на растеж на брутната добавена стойност
(%)

                                         2008 2009
I полугодие II полугодие I полугодие

Изменение Принос Изменение Принос Изменение Принос

Селско и горско стопанство 6.5 0.4 38.3 2.4 -5.8 -0.3
Промишленост 7.4 2.5 -0.8 -0.2 -9.7 -3.2
Услуги 7.0 4.2 5.0 3.1 1.9 1.2
Общо по базисни цени 7.1 7.1 5.3 5.3 -2.3 -2.3

Източник: НСИ.
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заетите намалява с 1.1% на годишна база, а коефициентът на икономическа ак-
тивност за възрастовата група 15–64 г. спада незначително до 67.3% (67.4% го-
дина по-рано). Заетостта намалява най-силно в преработващата промишленост
(-5.9%) поради чувствителното свиване на производствената активност в от-
расъла. Коефициентът на безработица в страната остава сравнително нисък –
6.4% (по данни от Наблюдението на работната сила) въпреки свиването на зае-
тостта, защото по-голямата част от съкратените наети лица не започват
веднага активно да търсят работа.

Темпът на номинално нарастване на трудовите възнаграждения в икономи-
ката се забавя до 13% през първото полугодие, но все още остава сравнително
висок. Повишаването на минималната работна заплата с 9% и на минималните
осигурителни прагове с над 20% от началото на 2009 г. допринася за задържа-
не на относително висок годишен темп на растеж на заплатите. В допълнение
брутният опериращ излишък в икономиката се повишава с 3.2% спрямо първите
шест месеца на 2008 г., което показва, че като цяло финансовото състояние на
предприятията остава сравнително добро и не изисква рязко съкращаване на
разходите за труд. В добивната и преработващата промишленост, които са
най-силно засегнати от икономическата криза, производителността на труда
се понижава – съответно със 7% в преработващата и с 21% в добивната про-
мишленост. Намаляването на общите разходи за труд в тези отрасли се осъ-
ществява по линия на предприети съкращения, а компенсацията на наето лице
остава непроменена през първите шест месеца на 2009 г. спрямо съответния
период на 2008 г. В същото време по-ниските спрямо първата половина на
2008 г. цени на продуктите за междинно потребление позволяват на предприя-
тията в преработващата промишленост да поддържат разходната си конку-
рентоспособност, като реалните им разходи за труд на единица продукция на-
маляват с 8%.

Въпреки разнопосочните тенденции в отделните подсектори на услугите
като цяло добавената стойност в сектора продължава да нараства през първа-
та половина на 2009 г. както в реално (с 1.9%), така и в номинално изражение (с
9.8%). Макар и да се отчита забавяне спрямо предходната година, тенденциите
при заетостта и производителността на труда се запазват положителни, ка-
то заетите нарастват с 0.2%, а производителността на труда в сектора се
повишава с 1.6%. Това позволява заплатите в сектора да запазят висок годишен
темп на растеж.

Поради поддържането на положителна динамика на заплатите в условията
на по-слаба икономическа активност разходите за труд на единица продукция

Разходи за труд на единица продукция
(плъзгаща се средна, 2000 г. = 100)

Източници: НСИ, БНБ.

Преработваща промишленостОбщо за икономиката
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Годишен темп на инфлация и принос за нея
на основни групи стоки и услуги

(пр.п.; %)

Източници: НСИ, БНБ.

* Изложената структура съответства на класификация на Евростат, като допълнително са отделени тютюневите
изделия и стоките и услугите с административно определяни цени.

Източници: НСИ, БНБ.

общо за икономиката през първите шест месеца на 2009 г. се повишават в номи-
нално изражение с 15.1%, а в реално – със 7.2%. Сравнително ниският дял на раз-
ходите за труд в добавената стойност и относително стабилното финансово
състояние на фирмите позволяват по-слаба корекция на заплатите вследствие
на икономическата криза.

Забавянето на годишния темп на инфлацията, започнало през втората по-
ловина на 2008 г., се запазва като тенденция през първото полугодие на 2009 г.
и през юни тя достига 2.6%. Повишеното предлагане на селскостопанска про-
дукция в резултат на добрата реколта през предходната година и понижаване-
то на международните цени на храните и горивата продължават да имат най-
съществено значение за ясно изразения низходящ тренд на инфлацията. Тези
фактори є влияят както пряко (чрез цените на храните и горивата), така и
косвено (чрез динамиката на цените на транспортните услуги и общественото

Натрупана инфлация по ХИПЦ от началото на годината и принос за нея*

2008 г. 2009 г.
януари – юни януари – юни

  Инфлация 5.7% 5.7% 1.2% 1.2%

темп на принос, темп на принос,
инфлация пр.п. инфлация пр.п.
по групи по групи

 Храни 3.3% 0.83 -2.2% -0.53
    Преработени храни 5.1% 0.81 -2.1% -0.33
    Непреработени храни 0.2% 0.02 -2.2% -0.20
 Услуги 6.6% 1.91 1.2% 0.37
    Обществено хранене 7.1% 0.76 2.3% 0.27
    Транспортни услуги 14.0% 0.71 -0.9% -0.04
    Телекомуникации -0.9% -0.04 -0.7% -0.03
    Други услуги 5.4% 0.48 1.9% 0.17
 Енергийни продукти 16.0% 1.38 5.5% 0.42
    Транспортни горива 16.5% 1.28 6.9% 0.46
 Промишлени стоки 2.2% 0.38 -0.2% -0.03
 Стоки и услуги с административно
 определяни цени 4.4% 0.72 1.6% 0.25
   Тютюневи изделия 12.6% 0.43 23.3% 0.67
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3 За същия период на 2008 г. данните за преките чуждестранни инвестиции са ревизирани неколкократно
нагоре и текущо техният размер е 3229.9 млн. евро. Практиката от последните няколко години показва сис-
темно ревизиране към увеличение на първоначалните данни за притока на преки чуждестранни инвестиции,
затова е коректно да се сравняват първоначално отчетените данни за съответния период. При сравнение
на данните за януари – юни 2009 г. с първоначално отчетените данни за същия период на 2008 г. е налице
спад от 26% на входящите преки чуждестранни инвестиции.

хранене). Свиването на потребителското търсене главно при стоките за дъл-
готрайна употреба в резултат от влошаването на общата икономическа ситу-
ация, затруднения достъп до кредити и нарасналата несигурност за доходите
е основен фактор за бързото понижаване на инфлацията при нехранителните
стоки. Базов ефект, свързан с ускореното поскъпване на потребителските
стоки през първата половина на 2008 г., също допринася за общото забавяне на
инфлацията. Единствената група, при която е регистрирано повишаване на го-
дишната инфлация, са тютюневите изделия поради увеличаването през 2009 г.
на акциза върху тях. Натрупаната от началото на годината инфлация възлиза
на 1.2% и е с 4.5 пр.п. под равнището от края на първата половина на 2008 г.

Поради значителното свиване на външното търсене през първите шест
месеца на 2009 г. износът на български стоки спада с 2.3 млрд. евро (-30.2%)
спрямо съответния период на предходната година. Всички стокови групи с из-
ключение на продукти от животински и растителен произход, храни, напитки и
тютюни допринасят за намалението на износа, като основен принос има дина-
миката при неблагородни метали (-11.6 пр.п.), минерални продукти и горива
(-7.4 пр.п.) и текстилни материали, дрехи и обувки (-2.4 пр.п.). Вътрешното тър-
сене (на стоки за дълготрайна употреба и най-вече на инвестиционни стоки)
също бързо се свива през първата половина на 2009 г. спрямо съответния пери-
од на предходната година и допринася за спад на вноса на стоки с 4.2 млрд. ев-
ро (-34.9%). С най-голям принос за намалението на вноса са суровините и мате-
риалите (-13.3 пр.п.) и инвестиционните стоки (-9.2 пр.п.).

Намаляването на инвестиционната активност у нас отчасти е свързано с
по-ниския приток на преки чуждестранни инвестиции. По предварителни данни
преките чуждестранни инвестиции възлизат на 1534.7 млн. евро за януари – юни
2009 г. и осигуряват покритие на дефицита по текущата и капиталовата смет-
ка от 68%3. Те са насочени главно към финансово посредничество (33.9%) и тър-
говия (21.2%). Преките чуждестранни инвестиции заедно с по-големите нетни
финансови задължения на сектор държавно управление (219.2 млн. евро) и по-
малките заеми на банки (395.5 млн. евро) формират за полугодието излишък по
финансовата сметка на платежния баланс в размер на 967.5 млн. евро.

Общият дефицит по текущата и капиталовата сметка за първите шест
месеца на 2009 г. се свива до 2248.1 млн. евро при 4199 млн. евро за съответния
период на предходната година. На годишна база дефицитът по текущата и ка-
питаловата сметка към юни 2009 г. възлиза на 17% от отчетения БВП за пос-
ледните четири тримесечия, а година по-рано този дефицит представлява
28.3% от БВП. Реализираното през текущата година подобрение се дължи глав-
но на свиването на търговския дефицит, който достига 2394.5 млн. евро за пър-
вите шест месеца на текущата година – с 1852.7 млн. евро по-малко в сравнение
със същия период на предходната година. За януари – юни 2009 г. подобрение
спрямо съответния период на 2008 г. e отчетено още при салдото по услугите
(със 175.8 млн. евро) и капиталовата сметка (със 102 млн. евро). Салдото по до-
хода и нетните трансфери се влошават съответно с 26.6 млн. евро и с 53 млн.
евро.

Общото салдо на платежния баланс (аналитично представяне) за полуго-
дието е с дефицит от 888.1 млн. евро и се финансира съответно с намаление на
международните резерви (без измененията, дължащи се на курсови разлики). То-
ва намаление е преди всичко резултат на предприетите от правителството и
централната банка мерки, които повишават ликвидността в икономиката и поз-
воляват на местни икономически агенти (преди всичко банките) да погасят вън-
шни задължения и да увеличат чуждестранните си активи.
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При функциониращия в България режим на паричен съвет международните
валутни резерви покриват изцяло паричните задължения на централната банка,
част от които са депозити на банките в БНБ и депозити на правителството и
на бюджетни организации4. Намаляването на нормата на задължителните мини-
мални резерви през последното тримесечие на 2008 г. и в началото на 2009 г. до-
вежда до по-нисък размер на депозитите, които банките поддържат в БНБ, и до
съответстващо понижение на международните валутни резерви. Банките
използват освободения ликвиден ресурс, за да намалят задълженията си към
чужбина, в резултат на което през първите месеци на 2009 г. финансовата
сметка на платежния баланс става отрицателна. През първото тримесечие на
годината намалението на международните валутни резерви на БНБ (по данни
от платежния баланс, т.е. без измененията, дължащи се на курсови разлики) е
1006.8 млн. евро, а през второто тримесечие е отчетен прираст на тези резер-
ви със 118.7 млн. евро5.

Брутният външен дълг на страната се понижи с 316.8 млн. евро за януари –
юни 2009 г. За първите шест месеца са получени кредити и депозити в размер
на 2887.2 млн. евро6, а обслужените задължения по главници са на стойност
2927.4 млн. евро. Към края на юни 2009 г. брутният външен дълг на страната
достигна 36.7 млрд. евро, или 106.1% от отчетения на годишна база БВП. За по-
нижението на дълга най-голям принос имат банките. Намалението на нормата
на задължителните минимални резерви им позволи през периода януари – юни
2009 г. да съкратят брутния си външен дълг с 679.7 млн. евро и съответно де-
лът на банките в брутния външен дълг на страната спадна до 22.9%. Нараства-
не на външния дълг през полугодието се отчита при вътрешнофирмените зае-
ми, съответно с 467.5 млн. евро. През първата половина на 2009 г. публичният и
публичногарантираният външен дълг нарасна със 155.3 млн. евро, като това
увеличение се дължи главно на получен финансов заем от Световната банка.

При режим на паричен съвет поддържането на фискална дисциплина е важ-
но условие за гарантирането на макроикономическата стабилност в страната.
Политиката в областта на публичните финанси, от една страна, допринася за
доверието на инвеститорите в българската икономика. От друга, понастоя-
щем тя е основен инструмент за противодействие на икономическата криза.
Реализирайки се в тези рамки, консолидираната фискална програма приключва
първото полугодие на 2009 г. с касов излишък от 177.9 млн. лв., или 0.3% от
очаквания БВП за годината, а първичното салдо възлиза на 520 млн. лв., което
представлява 0.8% от прогнозния БВП7. Главно поради спад на постъпленията
от данък върху добавената стойност и от корпоративния данък в резултат на
по-слабата икономическа активност общите приходи и помощи намаляват със
7.7% спрямо същия период на 2008 г. и достигат 12 953.2 млн. лв. Същевременно
разходите по консолидираната фискална програма за първото полугодие на
2009 г. възлизат на 12 775.2 млн. лв., отбелязвайки годишен темп на прираст от
24.6%, при най-голям принос на капиталовите разходи, увеличени със 72.6%. От
началото на годината до края на юни фискалният резерв е намалял с 1.4% до
8264.6 млн. лв.

През първата половина на 2009 г. годишният растеж на паричните агрега-
ти се характеризира със значително забавяне, свързано със спада в икономичес-
ката активност и с понижението на инфлацията. Към края на юни 2009 г. широ-
ките пари отбелязват годишен темп на растеж от 3.6% при 8.8% през декември
2008 г. Забавянето на годишния им темп е обусловено главно от динамиката на
паричния агрегат М1, който отбелязва годишен спад от 11.9% към края на пър-
вото полугодие. Парите извън банките намаляват с 4.8%, а овърнайт-депозити-

4 За повече подробности относно структурата на паричния съвет виж тук раздел II.
5 За повече подробности виж тримесечното издание на БНБ Икономически преглед, 2008, кн. 4; 2009, кн. 1 и

кн. 2.
6 Без да се включват револвиращи и търговски кредити.
7 Прогнозната стойност на БВП за 2009 г. е 65 482 млн. лв.
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те – с 15.9% спрямо юни 2008 г. Квазипарите регистрират годишно нарастване
от 16.9% към края на първата половина на 2009 г., като годишният темп на при-
раст на депозитите с договорен матуритет до две години възлиза на 21.6%, а
депозитите до три месеца, договорени за ползване с предизвестие, намаляват
с 5% спрямо юни 2008 г.

Несигурността в макроикономическата среда се отразява неблагоприят-
но върху кредитната активност, като ограничава търсенето на кредити и
действа като фактор за затягане на кредитната политика на банките. През
първата половина на 2009 г. вземанията от неправителствения сектор нараст-
ват със 771.4 млн. лв. при увеличение със 7595.9 млн. лв. за същия период на пред-
ходната година. Вследствие на относително високата цена на заемните ресур-
си и затягането на кредитната политика на банките темпът на растеж на кре-
дита се забавя, като към края на юни годишният прираст на вземанията от
неправителствения сектор се понижава до 11.2%. През първото полугодие на
2009 г. вземанията от нефинансови предприятия нарастват с 207.6 млн. лв., от-
белязвайки годишен растеж от 9.4% към края на юни, а при вземанията от дома-
кинства е регистрирано увеличение с 304.5 млн. лв. и годишен прираст от 13%
в края на полугодието.

Парични агрегати
(годишно изменение)

(%)

Източник: БНБ.

Вземания от неправителствения сектор
(годишно изменение)

(%)

Източник: БНБ.
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Понижената норма на задължителните минимални резерви от 1 януари
2009 г. от 10% на 5% за привлечените средства на банките от чужбина и от
10% на 0% за привлечените средства от държавния и местните бюджети осво-
бождава ресурс на банките в размер на около 1.2 млрд. лв. Това им позволява да
намалят привлечените средства от нерезиденти с 1288.9 млн. лв. през първите
шест месеца на 2009 г. Депозитите на нефинансови предприятия се понижават
с 1215.7 млн. лв. спрямо края на предходната година, а депозитите на домакин-
ства за същия период нарастват с 564.8 млн. лв. Поради несигурността на меж-
дународните финансови пазари през първото полугодие на 2009 г. банките капи-
тализират печалбите си от 2008 г. и в резултат на това капиталът и резерви-
те им нарастват с 831 млн. лв.

През първата половина на 2009 г. общият обем на сделките на междубанко-
вия паричен пазар намалява с 12.9% спрямо същия период на предходната годи-
на. Депозитите формират 92%, а репо-операциите – 8% от оборота. Средният
лихвен процент по междубанковите депозити и по репо-операциите възлиза на
3.09%, но през полугодието се наблюдава понижение на този показател от 3.94%
през януари до 2.46% през юни и постепенното му доближаване до лихвения про-
цент при основните операции на ЕЦБ по рефинансиране.

Среден лихвен процент на междубанковия паричен пазар
(%)

Източник: БНБ.

Общият оборот на валутния пазар през първата половина на 2009 г. дости-
га 264.8 млрд. евро, като отбелязва увеличение с 5% спрямо същия период на
предходната година8. Нарастването на оборота е реализирано по линия на ва-
лутната търговия между БНБ и банките, като същевременно се наблюдава на-
маление в обема на търговията на междубанковия пазар и в търговията между
банките и крайните им клиенти.

През първите шест месеца на 2009 г. общата номинална стойност на одоб-
рените от Министерството на финансите (МФ) емисии се понижава с 1.9%
спрямо първите шест месеца на 2008 г., достигайки 196.2 млн. лв. Деноминира-
ните в левове емисии на МФ включват 3-месечни сконтови съкровищни бонове и
5- и 10-годишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент. В сравнение
с първото полугодие на 2008 г. през първите шест месеца на тази година се за-
пазва честотата на емитиране на 3-месечните и 10-годишните ДЦК (съответ-
но по две и три емисии), докато емисиите на 5-годишните лихвоносни съкровищ-

8 Този оборот обхваща реализираните сделки на банките и БНБ с чуждестранна валута срещу левове с вальор
на плащане „спот“ – до два работни дни, и включва удвоения обем на търговията на БНБ с банките и на тър-
говията между самите банки.
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ни облигации се увеличават (от две на три). Номиналните стойности на одобре-
ните от МФ поръчки за 3-месечните и 10-годишните книжа се понижават съот-
ветно с 5.9% до 28.2 млн. лв. и с 14.3% до 90 млн. лв., докато одобрените поръч-
ки за 5-годишни облигации се увеличават с 20% до 78 млн. лв. Търсенето на ДЦК
продължава да превишава предлагането, въпреки че среднопретегленият кое-
фициент на покритие при провежданите от БНБ аукциони на първичния пазар
през първата половина на годината се понижава до 1.49 (при 2.49 за същия пери-
од на 2008 г.).

На вторичния пазар общата сума на сключените между банките (включи-
телно утвърдените за първични дилъри инвестиционни посредници) окончател-
ни сделки с емитирани в страната ДЦК възлиза на 159.9 млн. лв., което предс-
тавлява над 14-кратен спад в сравнение с първата половина на 2008 г. Основна-
та причина за тази промяна е въведеното през 2008 г. от МФ допълнително
изискване за минимален дял в оборота на вторичния пазар при определянето на
първичните дилъри на ДЦК9. Свиването на вторичния пазар на ДЦК през първо-
то полугодие на 2009 г. е свързано и с по-слаб интерес към този сегмент от
страна на банките, като за шестте месеца обемът на ДЦК в балансите им се
понижава с около 100 млн. лв. Спрямо първото полугодие на предходната година
оборотът на деноминираните в левове облигации спада с 93% до 159.7 млн. лв.
При деноминираните в евро и в долари облигации също има значително нама-
ление на търгуваните обеми до 0.116 млн. лв. (при 16 млн. лв. през първата поло-
вина на 2008 г.).

Деноминираните в евро глобални облигации с падеж 2013 г. приключват по-
лугодието при цена 105.5% от номинала, а деноминираните в щатски долари гло-
бални облигации с падеж 2015 г. – при цена 105.4% от номинала. Повишението на
цената спрямо края на 2008 г., когато те възлизат съответно на 101.2% и
98.8%, вероятно отразява по-голямо търсене, свързано с умерен оптимизъм за
развитието на глобалната икономика. Цената на деноминираните в щатски до-
лари облигации по ЗУНК се колебае около номинала, както и година по-рано.

Търговията на капиталовия пазар изпитва въздействието на кризата на
международните финансови пазари. Индексите SOFIX и BG40 се характеризи-
рат със значителни колебания, като след чувствителен спад в средата на полу-
годието към края на юни се връщат близо до нивата си от края на 2008 г. През
първата половина на годината оборотът на вторичния пазар на акции намалява
до 385.2 млн. лв. и е почти три пъти по-нисък спрямо същия период на 2008 г., а
оборотът на търговията с облигации на фондовата борса е 82.9 млн. лв. (пони-
жение с 37.7% спрямо първото полугодие на 2008 г.). Към средата на годината
пазарната капитализация на БФБ-София възлиза на 10 605.6 млн. лв., или 15.7%
от БВП (при 18.7% от БВП в края на 2008 г.).

9 През март 2008 г. МФ за първи път прилага новото изискване за минимален дял в оборота на вторичния па-
зар при определяне на първичните дилъри на ДЦК за периода 1 април – 31 декември 2008 г. Това води до
отчитане на огромен обем на търговията през първото тримесечие на 2008 г., тъй като периодът за оцен-
ка на изпълнението на изискването е 1 ноември 2007 г. – 14 март 2008 г. включително. При избора на първич-
ни дилъри за периода 1 януари – 31 декември 2009 г., извършен през декември м.г., периодът за оценка по кри-
терия за минимален обем е 1 април – 8 декември 2008 г.
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Брутни международни валутни резервиII.
Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в

съответствие с изискванията и ограниченията на Закона за Българската
народна банка (ЗБНБ) и с възможностите, които предлагат международните
финансови пазари10. Брутни международни валутни резерви на БНБ са активите
в баланса на управление „Емисионно“ и тяхната роля е да осигуряват пълно пок-
ритие на задълженията при фиксирания валутен курс11. Превишението на брут-
ните международни валутни резерви над паричните задължения формира пози-
цията „Депозит на управление „Банково“, или „нетната“ стойност от баланса
на управление „Емисионно“12.

1. Размер и структура на брутните международни
валутни резерви

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към сре-
дата на 2009 г. е 11 524 млн. евро, което спрямо края на 2008 г. представлява
намаление с 1214 млн. евро, или 9.53%. Спадът в размера на международните ре-
зерви се дължи главно на намалението на средствата по сметки на банки при
БНБ13 и на нетни продажби на резервна валута. През втората част на периода
се наблюдава и понижение на дохода от инвестиции поради тенденциите на
международните финансови пазари.

10 През отчетния период няма промяна в ЗБНБ, отнасяща се до нормативната рамка по управление на
брутните международни валутни резерви.

11 Чл. 28 (3) от ЗБНБ определя изчерпателно активите, които се включват в брутните международни валут-
ни 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 чуж-
дестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции или международни финансо-
ви организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно приз-
нати агенции за кредитен рейтинг; ценни книжа, емитирани от чужди държави, централни банки, други чуж-
дестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени
с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг; салдо по
вземания и задължения по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени със или
гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови институции, чиито за-
дължения 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 сво-
бодно конвертируема чуждестранна валута. В съответствие със закона тези активи се оценяват по пазар-
на стойност.

12 В съответствие с чл. 28 (1) от ЗБНБ „общата сума на паричните задължения на БНБ не може да превишава
левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, който се изчислява по фиксирания валутен
курс.

13 Намалението на средствата по сметки на банки в БНБ се дължи на понижението на нормата на задължител-
ните минимални резерви от началото на 2009 г., както следва: от 10% на 5% за привлечените средства на
банките от чужбина и от 10% на 0% за привлечените средства от държавния и от местните бюджети.

По-значими парични потоци
(млн. евро)

 Външни потоци 2009 2008 2008
I полугодие I полугодие общо

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
Покупко-продажби на евро
На каса
С банките, в т.ч.
     покупки от банките
     продажби на банките
Движения по сметки на банки,
Министерство на финансите и др.
Задължителни минимални резерви
Правителство и други

Източник: БНБ.

-1 072 1 089 55
-1 310 1 209 1 222

-22 -22 -54
-1 288 1 231 1 275
59 877 56 998 125 543

-61 165 -55 767 -124 268

238 -120 -1 166
-71 103 -657
310 -223 -509
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Структура на международните резерви по финансови инструменти
(%)

Инструменти Първо полугодие на 2009 г. 2008 г.

Налични средства* 1.42 2.37
Депозити** 15.31 14.24
Ценни книжа** 80.26 81.07
Злато в трезора 3.01 2.32

* Баланси по сметки и плащания.
** Включени са инструменти във валута и злато.
Забележка: Данните са средни за периода.
Източник: БНБ.

Валутна структура на международните резерви
(%)

Активи от баланса на управление „Емисионно“
Валута Първо полугодие на 2009 г. 2008 г.

Евро 91.12 93.05
Щатски долари 1.02 0.86
Злато 7.49 5.78
СПТ 0.36 0.30
Швейцарски франкове 0.01 0.01

Забележка: Данните са средни за периода.
Източник: БНБ.

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

Източник: БНБ.

През периода януари – юни 2009 г. БНБ е възстановила общо 71 млн. евро по
ЗМР-сметки на банки и им е продала нетно 1288 млн. евро, което е свързано до
голяма степен с намалението на депозитите на банките в БНБ поради пониже-
ната норма на задължителните минимални резерви.

През отчетния период валутната структура на международните резерви
на БНБ се запазва приблизително на нивата от 2008 г. Най-значителен дял зае-
мат активите в евро, които средно за периода са 91.12% от брутните между-
народни валутни резерви, а монетарното злато е 7.49% (виж таблицата).

През отчетния период в структурата на активите по финансови инстру-
менти няма големи промени, като относителният дял на инвестициите в ценни
книжа се запазва в почти същия размер – 80% за периода, и незначително се уве-
личава делът на инвестициите в инструменти на паричния пазар, които в ос-
новната си част са краткосрочни депозити и налични средства при първоклас-
ни чуждестранни банки (виж таблицата по-долу). Това произтича главно от за-
силения стремеж към висока ликвидност при операциите на клиентите на БНБ –
банките и правителството.
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Структура по остатъчен срок до падежа на международните резерви
(%)

Матуритетни сектори Първо полугодие на 2009 г. 2008 г.

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

Забележка: Данните са средни за периода.
Източник: БНБ.

2. Риск и доходност на брутните международни
валутни резерви

Първото тримесечие на 2009 г. е белязано с висока колебливост на между-
народните финансови пазари. Негативните последици от продължаващата гло-
бална финансова и икономическа криза доминират инвестиционните решения
през първите два месеца. Към края на февруари и началото на март се проявя-
ват първи признаци за стабилизация на пазарните условия след обявяване на
плановете за укрепване на банките и стимулиране на икономиките в държавите
от еврозоната. Особено силен положителен пазарен отзвук има оповестява-
нето и прилагането в САЩ на плана на президента Барак Обама.

През второто тримесечие на 2009 г. финансовите пазари отбелязват час-
тично стабилизиране. Оценките за инвестиционните очаквания регистрират
подобрение, а колебанията в цените на финансовите активи започват да нама-
ляват, но все още остават над ретроспективно средните нива. Съществена
роля за стабилизирането на пазарите имат положителните ефекти от безпре-
цедентните фискални и монетарни стимули, предприети в държавите от Г-7.

През първото полугодие политиката на централните банки в еврозоната,
САЩ, Обединеното кралство и Япония навлезе в нова фаза, след като кратко-
срочните им лихвени проценти са сведени почти до нулеви равнища. В началото
на март централната банка на Обединеното кралство обявява допълнителни
монетарни стимули чрез покупки на активи, а малко по-късно подобни програми
въвежда и Федералният резерв.

През март Управителният съвет на ЕЦБ взема решение за удължаване до
2010 г. на срока на операциите по рефинансиране с матуритет до шест месеца
и запазва политиката на неограничено изпълнение на поръчките. В отговор на
задълбочаващата се рецесия и низходящата тенденция в инфлацията през ап-
рил и май УС на ЕЦБ последователно понижава репо-лихвата с общо 50 б.т. до
1%. В допълнение през май коридорът на постоянните улеснения е стеснен на
150 б.т. (-50 б.т.), като депозитната и кредитната лихва са установени съот-
ветно на ниво от 0.25% и 1.75%. През май ЕЦБ обявява и мерки за допълнително
увеличаване на паричното предлагане, включително: 12-месечни операции по ре-
финансиране и план за изкупуване на обезпечени облигации на обща стойност
60 млрд. евро. Първата 12-месечна рефинансираща операция, проведена на
24 юни, е с обем 442 млрд. евро (около 5% от БВП). Програмата на ЕЦБ за покуп-
ка на активи стартира в началото на юли и ще се изпълнява в продължение на
една година.

Пазарна
среда

68.24 86.97
18.41 10.19

9.52 1.36
3.47 1.08
0.36 0.40

В структурата на международните валутни резерви по остатъчен срок
до падежа са настъпили промени спрямо средните стойности за предходната
година – с около 18% е намалял делът на краткосрочните инвестиции (с матури-
тет до 1 година) за сметка на увеличение на инвестициите в матуритетните
сектори от 1 до 10 години. Основна причина за това е промяната на бенчмарка
на активите в евро от началото на настоящата година, и най-вече увеличение-
то на неговата дюрация.
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През второто тримесечие централните банки в еврозоната, САЩ, Обеди-
неното кралство и Япония запазват политиката на поддържане на близки до ну-
лата лихвени проценти и на разхлабване на паричното предлагане.

Крива на доходност на ДЦК в еврозоната
През първото тримесечие на 2009 г. кривата на доходност става по-

стръмна, като спредът между 2- и 10-годишните книжа се разширява до
176 б.т. (+56 б.т.). Доходността на 2-годишните ДЦК следва предимно тенден-
ция към понижение за разлика от 10-годишните ДЦК, чиято доходност запазва
равнището си. Влияние за низходящото движение на доходността в матури-
тетния сектор до 2 години оказват както намалението от ЕЦБ на репо-лихвата
(кумулативно със 100 б.т.), така и данните за задълбочаване на спада в икономи-
ката на еврозоната.

През второто тримесечие тенденцията частично се пречупва и доход-
ността в секторите над 3 години започва да се повишава под влияние на два
фактора: първо, на увеличена склонност към пазарен риск след стартирането
на програмите за стабилизация на финансовия сектор, което преустановява
процеса на бягство към качество и довежда до отлив на инвестиционни потоци
от пазара на ДЦК, и второ, на нарастване на обемите предлагани на първичния
пазар ДЦК.

Източник: БНБ.

Доходност до падежа на ДЦК в евро
(%)

Източник: БНБ.

Доходност до падежа на ДЦК в щатски долари
(%)
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С оглед очакванията ЕЦБ да запази референтната лихва на равнище от 1%
за по-продължителен период от време доходността в сегмента 1–3 години ос-
тава стабилна, като се движи в сравнително тесен интервал без ясно изразе-
на тенденция. Временно нарастване е регистрирано в средата на юни, но то се
оказва краткотрайно.

Спредове по ДЦК на държави от еврозоната
От началото на годината премиите за риск на държавните ценни книжа,

емитирани от редица държави от еврозоната, се разширяват съществено
спрямо използваните като бенчмарк германски ценни книжа. Причината е очак-
ваното значително увеличаване на предлагането на държавен дълг вследствие
нарастващите бюджетни дефицити и предоставените гаранции на частни
длъжници (предимно банки) във връзка с изпълнението на програмите за стаби-
лизация на финансовия сектор. Спредовете по ДЦК достигат високи стойности
в края на февруари 2009 г. След като през март става ясно, че няма да се пред-
приема по-нататъшно разширяване на фискалните мерки, рисковете за стабил-
ността на бюджета в страните от еврозоната умерено се понижават.
Формира се продължаваща и през второто тримесечие тенденция към трайно
намаляване на премиите за риск по държави.

Полугодието е белязано с понижение на кредитния рейтинг на редица
страни от еврозоната. S&P редуцира дългосрочния рейтинг на Гърция (до А-),
Испания (до АА+) и Португалия (до А+) през януари, както и на Ирландия (до АА)
в края на юни. За първото тримесечие най-голяма промяна отчитат спредовете
по 5-годишния дълг на Ирландия (+102 б.т.), чийто рейтинг през април е намален
съответно и от Fitch и Moody’s. Особено високи колебания за периода се наблю-
дават при спреда на Австрия – достигнатата висока стойност от 128 б.т.
през март е резултат от засилена несигурност за състоянието на финансовия
сектор в страната главно предвид големите експозиции към страните от
Централна и Източна Европа.

Въпреки чувствителния спад на риска по страни през второто тримесе-
чие на 2009 г. нивата му остават значително по-високи от тези преди кризата,
което най-вероятно отразява същественото влошаване на фискалната устой-
чивост на съответните държави.

Спредове по банкови експозиции
Премиите за кредитен риск на банките, с които БНБ сключва сделки на

международните пазари, се повишават значително през първото тримесечие на
2009 г. През първата половина на март те достигат най-високи стойности от
началото на кризата. Повишението е свързано с очакваното значително на-
растване на загубите на банките от пазарни и кредитни експозиции и поради
съмнения за общата стабилност на сектора. След обявяването на мерките за
финансово стабилизиране от страна на правителствата в Европа и САЩ идва
период на умерено понижение. Тенденцията продължава до цялостното устано-
вяване на показателя на относително постоянни нива към края на полугодието.
Въпреки чувствителния спад на премиите за банков риск през второто триме-
сечие нивата му остават значително по-високи от тези преди кризата.

Злато и валутен курс
През първото тримесечие на 2009 г. цената на златото в щатски долари

нараства (+4%), което се дължи главно на по-голямото му търсене като инвес-
тиционно убежище. През периода се наблюдава поскъпване на долара спрямо
всички останали валути, включително и спрямо еврото (+5%), поради репатри-
ране на американски портфейлни инвестиции. В резултат цената на златото в
евро през периода се увеличава с около 9%. Колебанията в цената му намаляват
значително през периода, макар и да остават над дългосрочното си равнище.
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Цена на щатския долар в евро
(евро)

Източник: БНБ.

Източник: БНБ.

Цена на тройунция злато в щатски долари
(щ.д.)

Цена на тройунция злато в евро
(евро)

Източник: БНБ.
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През второто тримесечие цената на златото в щатски долари отбелязва
незначително покачване. Същественото нарастване на предлагането на държа-
вен дълг в САЩ и опасенията от евентуалната му монетизация се отразяват
негативно върху разменната стойност на долара, който за периода поевтиня-
ва спрямо еврото с 5.9%. Поради това за март – юни цената на златото в евро
спада с около 5.8% на тримесечна база. Дневните є колебания в евро и в щатски
долари през тримесечието продължават да намаляват в резултат от възвръ-
щане на склонността към пазарен риск, като в края на периода те достигат ни-
вата си отпреди септември 2008 г.

През отчетния период международните валутни резерви на БНБ са инвес-
тирани съобразно зададените нива на толеранс на риска. В началото на годи-
ната УС на БНБ потвърждава за 2009 г. дългосрочното му ниво за банката от
VaR = 0% при интервал на доверителност 95%14 по отношение нетната стой-
ност15 в баланса на управление „Емисионно“. В началото на второто тримесечие
на 2009 г. в резултат от нарасналия дял във валутните резерви на активите в
злато, от увеличените до изключително високи нива колебания в цената на зла-
тото вследствие кризата на международните капиталови пазари и от по-висо-
кия ливъридж на баланса на управление „Емисионно“ дългосрочно избраното ниво
на риск от VaR = 0% става недостижимо. Във връзка с това УС на БНБ взема ре-
шение нивото на риск на нетната стойност да бъде временно установено в ин-
тервала -2.5% ≦ VaR ≦ 0% до момента, в който дългосрочното ниво на толеранс
на риска стане отново достижимо.

Лихвеният риск на международните резерви през първите шест месеца на
2009 г., измерен чрез тяхната средна модифицирана дюрация (за целия отчетен
период), е близо 0.85. Той е по-висок от същия показател за 2008 г. (0.50). Отчи-
тайки очакванията за развитието на международните финансови пазари, в т.ч.
и провежданата от страна на централните банки и правителствата на воде-
щите икономики политика на поддържане на краткосрочните лихвени проценти
близо до нула, в началото на 2009 г. БНБ отменя наложеното в края на първото
тримесечие на 2006 г. ограничение на лихвения риск на международните резер-
ви от максимум 0.5 години. Така максималната дюрация на бенчмарка на активи-
те в евро отбелязва известно увеличение от 0.5 до 0.85.

Валутният риск на международните валутни резерви е ограничен от
изискванията на ЗБНБ – сумата от абсолютните стойности на откритите ва-
лутни позиции16 в различните от евро, СПТ и монетарно злато валути да не над-
вишава 2% от пазарната стойност на задълженията в тези валути. През от-
четния период са поддържани минимални открити позиции във валути, различни
от евро, като основният валутен риск за БНБ се поражда от откритата валут-
на позиция в злато.

През първото полугодие на 2009 г. ръководството на БНБ постепенно от-
меня част от предприетите през 2008 г. допълнителни мерки за ограничаване
на кредитния риск при управлението на международните резерви. Причината е
настъпилата относителна стабилизация на пазарите след намесата на редица
правителства от водещите световни икономики за разрешаване на проблеми-
те, свързани с кредитната и ликвидната криза на международните финансови
пазари. Действията на централните банки при провеждането на експанзионис-
тична монетарна политика също започват да дават положителни резултати,
изразяващи се във възстановяване на дълговите пазари и заздравяване на фи-

Основни
видове риск

14 Рискът на нетната стойност, измерен чрез VaR = -X% (X > 0), при интервал на доверителност 95% и допус-
кане за нормално разпределена доходност на международните резерви, означава, че максималната загуба на
нетната стойност в 95% от времето няма да надвишава X%.

15 Под нетна стойност се разбира позицията (статията) депозит на управление „Банково“ в баланса на управ-
ление „Емисионно“.

16 Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и задълженията във всяка валута,
различна от евро.
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Доходност
и ефектив-

ност

Доход и доходност на валутните резерви за първото полугодие на 2009 г.
(млн. евро)

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

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

I трим. 186.35 117.43 77.23 -8.31
II трим. 20.51 68.18 -43.95 -3.72

Общо доход, млн. евро 206.86 185.61 33.28 -12.03
Обща доходност*, % 1.30 1.65 0.13 -0.49

* Посочената в таблицата доходност е за шест месеца, анюализираната доходност ще бъде около два пъти по-
голяма.

Източник: БНБ.

нансовите институции. В началото на отчетния период БНБ разрешава инвес-
тициите в дълг на специално учредени държавногарантирани агенции, както и в
някои емисии държавногарантирани облигации на първокласни британски банки.
През полугодието голям брой водещи финансови институции изпитват сериоз-
ни затруднения при посрещане на краткосрочните си задължения, вследствие
на което претърпяват редица понижения на кредитните си оценки от страна
на рейтинговите агенции. Това е основна причина през периода да бъдат нама-
лени индивидуалните кредитни лимити към повечето от дългогодишните конт-
рагенти на БНБ, като някои от тях отпадат от списъка с контрагенти. Така
средно за отчетния период експозицията към чуждестранни банки е редуцира-
на до около 12% от общата сума на активите, като за сравнение към края на
2008 г. тя е близо 14%. Средно за периода над 51% от средствата са инвести-
рани в активи с най-високия дългосрочен кредитен рейтинг ААА17.

Операционният риск е управляван посредством стриктното съблюдаване и
контрол по отношение на инвестиционните ограничения и съответните бизнес
процедури за управление на международните резерви.

Доходът от инвестиции на международните резерви на БНБ през отчет-
ния период е в размер на 185.61 млн. евро, което се равнява на доходност за
периода от 1.65%. Доходът от валутен дисбаланс18 е в размер на 33.28 млн. ев-
ро и се дължи главно на откритата позиция в монетарно злато. Разходът за
платени лихви по пасива19 на баланса на управление „Емисионно“ е в размер на
12.03 млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният доход от уп-
равлението на международните валутни резерви през отчетния период е в раз-
мер на 206.86 млн. евро, което представлява 1.30% нетна доходност за периода.

17 Съгласно инвестиционните ограничения най-ниският възможен рейтинг за финансовите инструменти, в
които банката инвестира, или за контрагентите, при които краткосрочно се предоставят средства, е АА-
по Standard & Poor’s и Fitch Ratings или Аа3 по Moody’s. Всички финансови инструменти или контрагенти при-
тежават една от посочените рейтингови оценки от най-малко две международно признати агенции за кре-
дитен рейтинг.

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

19 Данни за пасивите на управление „Емисионно“ не се водят директно в информационната система за управ-
ление на международните валутни резерви, а постъпват в нея чрез интерфейс от счетоводната система.

За целите на оперативното управление международните валутни резерви
са обособени в отделни портфейли в зависимост от валутата и преследваните
инвестиционни цели. Всеки портфейл има зададен бенчмарк, инвестиционни це-
ли и лимити. В следващата таблица са представени основните портфейли на
БНБ и резултатите от тяхното управление.
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* Положителната относителна доходност за  даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доход-
ността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като пропусна-
та 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. Рискът е на годишна база.

*** Показателят „информационен коефициент“ е съотношението на очакваната относителна доходност на
портфейла към относителния му риск (на годишна база).

Източник: БНБ.

Портфейл
Базова
валута

на порт-
фейла

Доходност Риск  (колебливост)

Информационен
коефициент***Абсолютна

(%)
Относителна

(б.т.)*

Инвестиционен 1 евро
Инвестиционен 2 евро
Ликвиден евро
Ликвиден щ.д.
Външен мениджър А евро
Външен мениджър Б евро

Абсолютен
(б.т.)

Относителен
(б.т.)**

Доходност и риск на портфейлите през първото полугодие на 2009 г.

1.62 40 62 25 6.39
1.98 76 64 25 12.09
0.45 -2 3 1 -5.34
0.24 12 19 19 2.50
2.43 5 147 15 0.63
2.78 -5 142 50 -0.19

Към 30 юни 2009 г. известна част от международните резерви (около 6.2%)
се управляват от външни мениджъри – международни финансови институции.
Освен постигането на допълнителна диверсификация ползването на външни ме-
ниджъри допринася за обмен на знания и опит в областта на управлението на
инвестиции на международните пазари. Ликвидните портфейли са формирани
за посрещане на непосредствените нужди за извършване на плащания. С цел ди-
версификация на стиловете на управление и ограничаване на операционния риск
е запазено статуквото основната част от активите в евро да бъдат обособе-
ни в два инвестиционни портфейла с еднакви бенчмарк и инвестиционни ограни-
чения, управлявани от различни екипи в БНБ.
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Национална платежна системаIII.
БНБ отговаря за организирането, поддържането и развитието на платеж-

ните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането
на ефективни платежни механизми и осъществява надзор върху тях.20 Главните
цели са свързани с намаляване на системния риск и създаване на условия за ин-
тегриране на националните платежни системи с платежната инфраструктура
на еврозоната.

Платежните системи в страната са:
• Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС, оперирана от

БНБ;
• спомагателните системи:
 БИСЕРА – система за обслужване на клиентски плащания, предназначени

за изпълнение в определен момент, оперирана от „Банксервиз“ АД;
 БОРИКА – система за обслужване на плащания по операции с банкови кар-

ти на територията на страната, оперирана от „БОРИКА“ АД, която е и
обслужваща организация (Member Service Provider – MSP) на MasterCard Eu-
rope и организация процесор (Processor Company) на Visa International;

 СЕП – система за обслужване на плащания, инициирани чрез мобилен те-
лефон, оперирана от „СЕП България“ АД.

Системите за сетълмент на ценни книжа в страната са:
• организираната от БНБ система за регистрация и обслужване на търго-

вията с безналични държавни ценни книжа;
• организираната от Централния депозитар система за регистрация и обс-

лужване на сделки с безналични ценни книжа.

Източник: БНБ.

Разпределение на плащанията в страната
по отделни платежни системи, януари – юни 2009 г.

Сума на плащанията по системиБрой на плащанията по системи

През първите шест месеца на 2009 г. системата РИНГС е обработила над
87% от стойността на извършените в страната плащания. (За работата на
системите за брутен сетълмент в реално време за оптимални се приемат
стойности около 80%.) От общия брой на безналичните плащания, подадени към

20 Съгласно чл. 2 (4) от ЗБНБ.
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системите в страната, делът на РИНГС e 0.6%. Този показател отбелязва нез-
начително намаление в сравнение с първото полугодие на 2008 г.

Обработените от БОРИКА плащания нарастват спрямо първото полуго-
дие на 2008 г. съответно с 5.7% при броя и 9.2% при стойността, в резултат на
което средната стойност на едно плащане се увеличава с 3.3% в сравнение с
първите шест месеца на 2008 г. Нарастването в броя на обработените от сис-
темата плащания отразява готовността на потребителите на платежни услу-
ги да използват банковите платежни карти като удобен инструмент за отда-
лечен достъп до банковата сметка, предлагащ лесен начин за извършване на
плащане или за теглене на пари. Запазва се тенденцията към нарастване на
трансакциите, извършени през терминални ПОС-устройства – с 20.8% при броя
им и с 3.8% при стойността, тъй като картодържателите все повече използ-
ват банковите карти като алтернативно средство за извършване на плащания
за закупени стоки и ползвани услуги.

Обработените трансакции в системата БИСЕРА намаляват съответно с
5.1% по стойност и с 1.3% по брой в сравнение с първото полугодие на 2008 г.
Спадът в търгуваните обеми на капиталовия пазар, повлиян от глобалната фи-
нансова криза, води до значително намаление спрямо първите шест месеца на
2008 г. на стойността (с 40.6%) и на броя (с 57.1%) на трансакциите, подадени
към Централния депозитар.

Делът на системата СЕП в общия обем на плащанията в страната е значи-
телно по-малък. Това се дължи на факта, че тя започва работа в средата на де-
кември 2008 г. и към момента само няколко банки, опериращи в България, участ-
ват в нея. Мобилните плащания са нова форма на безналичен превод в страна-
та, които допълват традиционните форми и позволяват на банките да разши-
рят кръга на предлаганите от тях платежни услуги на крайните потребители.
Това, в съчетание с предвиденото високо ниво на сигурност при иницииране на
плащанията, е добра предпоставка за популяризирането на мобилните плащания
и за разширяването на техния дял в общия обем на плащанията в страната.

1. Система за брутен сетълмент в реално време
РИНГС

През първото полугодие на 2009 г. броят на участващите в РИНГС банки
остава непроменен – 30. Обработването на по-голяма част от стойността на
плащанията в страната от Системата за брутен сетълмент в реално време
през първото шестмесечие на 2009 г. води до намаляване на рисковете в пла-
тежната система, което е и една от главните цели на всяка централна банка.
През отчетния период през РИНГС са извършени 486 313 плащания на обща
стойност 367 583 млн. лв. Спрямо първото полугодие на 2008 г. среднодневният
брой на плащанията през системата отбелязва незначителен спад от 4.5%, а
при среднодневната стойност се отчита растеж с 3.2%, който се дължи на на-
растването на среднодневната стойност на междубанковите трансакции. Уве-
личението в стойността на обработените от РИНГС плащания показва при-
раст при средната стойност на едно плащане (8.1%).

През първата половина на 2009 г. 32.6% от стойността на плащанията се
обработват до 12:00 часа, а до 14:30 часа се обработват 72%. От гледна точка
на системната натовареност до 14:30 часа се обработват 85.8% от броя на
плащанията през системата, като стойността при този показател отбелязва
слабо повишение спрямо първото полугодие на 2008 г.

В резултат на доброто управление на ликвидността от страна на банки-
те през първите шест месеца на 2009 г. няма отхвърлени в края на системния
ден плащания поради недостиг на средства по сетълмент-сметката на участ-
ник. Не се налага ползването на крайни мерки за осигуряване на ликвидност от
централната банка по отношение на участниците. През отчетния период не е
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използван Резервният обезпечителен фонд, създаден като взаимен осигурите-
лен механизъм между банките в страната за гарантиране на сетълмента на за-
явките на оператори на платежни системи и системи за сетълмент на ценни
книжа.

За първите шест месеца на 2009 г. коефициентът на наличност21 на РИНГС
е 99.99%. Неговата стойност отбелязва прираст спрямо същия период на
2008 г. Възникналите проблеми са разрешени според предварително разработе-
ните правила за действие при извънредни ситуации.

2. Промени в нормативната уредба

През март 2009 г. е обнародван Законът за платежните услуги и платеж-
ните системи, който въвежда в българското законодателство изискванията на
новата Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
платежните услуги във вътрешния пазар22. С влизането му в сила от 1 ноември
2009 г. ще се отмени сега действащият Закон за паричните преводи, електрон-
ните платежни инструменти и платежните системи. Изготвени са нови наред-
би на БНБ: Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции
и за използване на платежни инструменти, Наредба № 13 за прилагането на
международен номер на банкова сметка и за банковите кодове и Наредба № 16 за
лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи.
Те влизат в сила от 1 ноември 2009 г. и отразяват промените в нормативната
уредба на платежните услуги и съществуващите бизнес практики в областта
на плащанията, наложени от Закона за платежните услуги и платежните сис-
теми.

3. Развитие на платежните системи

На 6 февруари 2009 г. се провежда заседание на Националния съвет по пла-
тежни системи, консултативен орган, включващ представители на БНБ, Минис-
терството на финансите, Асоциацията на банките в България и системните
оператори, създаден да организира и координира процеса на финансова интег-
рация на България с еврозоната в областта на платежните системи и изпълне-
нието на проекта „Единна зона за плащания в евро (СЕПА)“. На заседанието на
Съвета са обсъдени предстоящите действия по изпълнението на приоритетни-
те задачи, възможната времева рамка за развитието на платежните системи
и платежните инструменти в България и свързаната с тях нормативна рамка.
Националният съвет по платежни системи препоръчва да продължи съвместна-
та дейност на БНБ, Министерството на финансите, банките и операторите на
платежни системи във връзка с подготовката за промяна в националния стан-
дарт и платежните инструменти за извършване на клиентски плащания в лево-
ве съгласно изискванията на Европейския платежен съвет, като се запазят нас-
тоящите обем и ниво на сигурност на информацията за нуждите на бюджета.

БНБ съвместно с банките активно работи за успешното реализиране на
проекта за присъединяване на БНБ и на националната банкова общност към сис-
темата за брутен сетълмент в реално време на плащания в евро ТАРГЕТ2 от
1 февруари 2010 г. Проектът обхваща изграждане, внедряване и опериране на
национален системен компонент на ТАРГЕТ2 (ТАРГЕТ2-БНБ) и свързаните с това
дейности в правен, бизнес и технически аспект, както и с осигуряване на среда
на осведоменост сред участниците и потребителите на платежни услуги.

21 Коефициент на наличност = брой часове, през които системата реално е работила / брой часове, през кои-
то тя е трябвало да работи според графика.

22 Законът за платежните услуги и платежните системи е публикуван в „Държавен вестник“, бр. 23 от
27 март 2009 г., и влиза в сила от 1 ноември 2009 г.
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4. Надзор върху  платежните системи

Основна задача на надзора върху платежните системи е ограничаването
на системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на пла-
тежните системи в Република България. Това се осъществява посредством наб-
людаване изпълнението на стандартите и препоръките, формулирани от Банка-
та за международни разплащания, Международната организация на комисиите
по ценни книжа, Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската система
на централните банки (ЕСЦБ).

В периода ноември 2008 г. – май 2009 г. БНБ извършва надзорна проверка в
„Обединена българска банка“ АД за установяване на обстоятелства относно из-
даването на карта по продукт „Отворен кредит“ и приемането на небанкови
платежни карти, издадени от „Транскарт“ АД, на терминални устройства на
ОББ АД. БНБ отправя препоръки за осигуряване заплащането на търговеца по
банкова сметка, открита на името на търговеца в търговска банка, при акцеп-
тиране на банкови платежни карти на терминални ПОС-устройства на „Транс-
карт“ АД.

В периода май – юни 2009 г. БНБ извършва надзорна проверка в „Търговска
банка Инвестбанк“ АД за установяване на обстоятелства относно издаването
на банкови платежни карти и приемането на небанкови кредитни карти, издаде-
ни от „Транскарт“ АД, на терминални устройства на банката. БНБ отправя
препоръки за актуализиране на общите условия на банката за издаване на елек-
тронни платежни инструменти.

На 23 април 2009 г. УС на БНБ разглежда заявлението за издаване на лиценз
за извършване на дейност като системен оператор на платежна система на
„СОККРАТ“ ЕАД, подадено до БНБ по реда на чл. 61 и 62 от Закона за паричните
преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, и след
като установява, че не е налице изпълнение на всички необходими условия за из-
даване на заявителя на лиценз за извършване на дейност като системен опера-
тор на платежна система, УС на БНБ отказва издаването на посочения лиценз
на „СОККРАТ“ ЕАД.
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Резерви на банките в БНБIV.
Променящата се икономическа среда и измененията в нормативната база,

приети от БНБ в края на 2008 г., оказват силно влияние върху обема и динамика-
та на задължителните минимални резерви (ЗМР) на банките през първото полу-
годие на 2009 г. Следвайки неотклонно антицикличната си политика, централна-
та банка предприема в края на 2008 г. мерки за улесняване на банките при управ-
ление на ликвидността им, като приема промени в Наредба № 21 за задължител-
ните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, както следва:

1. Признаване на 50% от касовите наличности на банките за резервен
актив и улесняване на достъпа им до техните резерви в БНБ (в сила от 1 октом-
ври 2008 г.).

2. Намаляване от 1 декември 2008 г. на нормата на ЗМР върху всички прив-
лечени средства на банките от 12% на 10%.

3. Намаляване на нормата на ЗМР върху привлечените от банките средст-
ва от чужбина от 10% на 5% и премахване от 1 януари 2009 г. на ЗМР върху прив-
лечените средства от държавния и от местните бюджети.

През първото полугодие на 2009 г. въпреки неблагоприятната конюнктура
привлечените средства на банките нарастват спрямо средния им размер за
предходната година с близо 1% (при спад на пасивите в левове със 7.34% и на-
растване на тези в чуждестранна валута с 6.61%). Същевременно дължимите
върху тях резерви спадат с 32.5% спрямо съответния период на предходната
година в резултат на изброените по-горе изменения в Наредба № 21.

Поддържаните от банките резервни активи в левове остават на нивата
от 2008 г., като абсолютната им сума надвишава двукратно необходимите
средства за осигуряване на разплащанията. Резервните активи във валута на-
маляват до 46.22% спрямо предходната година, като относителният им дял в
общо поддържаните резерви през различните месеци варира между 42.45% и
47.94%. Основни инструменти за управление на краткосрочната ликвидност на
банките отново са продажбата на БНБ на валута с вальор същия ден при еднов-
ременна спот-покупка и овърнайт-сделките на междубанковия пазар.

С цел да се улесни достъпът на банките до ресурсите им в БНБ през пос-
ледното тримесечие на 2008 г. са направени промени в методиката за изчисля-
ване на наказателните лихви при неизпълнение на разпоредбите на Наред-
ба № 21, изразяващи се във:

• премахване на наказателната лихва по чл. 11.4 за ползване на над 50% от
резервните активи в определен ден. Прието е в тези случаи банките да
заплащат на БНБ лихва, равна на ЛЕОНИА за съответния ден;

• премахване на санкциониращата лихва по чл. 13 за общо неизпълнение на
ЗМР в размер до 1/12 от изискуемия им размер. Върху тази сума банките
заплащат на БНБ лихва, равна на средната стойност на ЛЕОНИА за перио-
да на поддържане.
През първото полугодие на 2009 г. банките се възползват от предоставе-

ния им „ликвиден коридор“ и съгласно изискванията на Наредба № 21 заплащат
на БНБ цената на освободения им ресурс в общ размер на 382 147.45 лв. Свръх-
резервите във всеки отделен месец запазват дела си в рамките на около 1% от
общите резерви.
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Банкноти
и монети

в обращение
(извън касите

на БНБ)

Банкноти и монети в обращение
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

Наличнопарично обращениеV.
БНБ има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети в

страната23. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платеж-
но 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.

Към 30 юни 2009 г. парите в обращение24 достигат 7809.8 млн. лв. От нача-
лото на годината стойността им е намаляла с 1369.6 млн. лв., или с 14.92%. За
едногодишен период (спрямо края на юни 2008 г.) парите в обращение са намале-
ли с 314.7 млн. лв., или с 3.87%. За сравнение в периода юни 2007 г. – юни 2008 г.
при стойностния размер на парите в обращение е отчетено нарастване с
16.33%.

В края на юни 2009 г. банкнотите в обращение са 296.4 млн. броя на стой-
ност 7660.1 млн. лв. От началото на 2009 г. те са намалели с 61.8 млн. бр., или
със 17.25%, а стойността им е понижена с 1372.0 млн. лв., или с 15.19%. За едно-
годишен период броят им е намалял с 21.8 млн., или с 6.86%, а стойността им –
с 329.5 млн. лв., или с 4.12%.

Делът на банкнотите в общата стойност на банкнотите и монетите из-
вън касите на БНБ към 30 юни 2009 г. е 98.08%. Средната стойност на банкнота-
та в обращение към 30 юни 2009 г. е 25.84 лв. От началото на 2009 г. тя е нарас-
нала с 0.74 лв., или с 2.95%, което е резултат от увеличаващия се дял на банкно-
тите от най-високата купюра – 100 лева, в общия брой на банкнотите в обраще-
ние.

23 Чл. 2 (5) от ЗБНБ.
24 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение на УС на БНБ № 110 от

6 октомври 2005 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в ка-
сите на БНБ, са приспаднати от парите в обращение. С цел съпоставимост на данните левовата им стой-
ност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.
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Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(към 30 юни на съответната година) (дял от общата стойност)

Източник: БНБ.

В структурата по стойност на купюрите в обращение с най-голям дял са
банкнотите от 50 лева. В края на юни 2009 г. в обращение са 53.7 млн. бр. такива
банкноти с обща номинална стойност 2684.5 млн. лв. (35.05% от стойността на
всички банкноти в обращение), следвана от купюрите от 100 лева и 20 лева с дя-
лове съответно от 29.09% и 24.83%.

По отношение на броя с най-голям дял са банкнотите от 20 лева. В края на
отчетния период тези купюри са 95.1 млн. бр., или 32.08% от общия брой на банк-
нотите в обращение. Купюрите от 100, 50 и 10 лева имат съответно дялове от
7.52%, 18.11% и 22.44%.

През първото полугодие на 2009 г. е отчетено намаление на броя на банкно-
тите в обращение от всички купюри, като най-голямо е понижението при
банкнотите от 20 лева – от началото на годината броят им е намалял с
23.1 млн., или с 19.51%. Броят на банкнотите в обращение от купюри 100, 50 и
10 лева отбелязва намаление с темп от 4.55% до 22.83%, а при купюрите от 2 и
5 лева броят им намалява с темп съответно от 5.96% и 16.20%.

Разменните монети в обращение в края на юни 2009 г. са 1072.0 млн. бр. на
стойност 145.2 млн. лв. От началото на 2009 г. разменните монети извън каси-
те на БНБ са нараснали с 44.7 млн. бр., или с 4.35%, а стойността им се е увели-
чила с 2.3 млн. лв., или с 1.58%. За едногодишен период разменните монети са се

Структура по номинална стойност на разменните монети в обращение
(към 30 юни на съответната година) (дял от общата стойност)

Източник: БНБ.
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Емисионно-
касова

дейност
на БНБ

увеличили със 131.1 млн. бр., или с 13.94%, а стойността им е нараснала с
14.4 млн. лв., или с 11.05%. Към 30 юни 2009 г. тяхната стойност възлиза на
1.86% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ. В
края на първото полугодие на 2009 г. стойността на средната разменна моне-
та в обращение остава на нивото от началото на годината и е 0.14 лв.

В общия брой на разменните монети в обращение делът на монетите с
ниска номинална стойност от 1 и 2 стотинки е съответно 28.42% и 22.22%.

Възпоменателните монети извън касите на БНБ са на стойност
4.6 млн. лв., като техният дял възлиза на 0.06% от стойностния размер на пари-
те в обращение.

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
постъпилите български и чуждестранни банкноти и монети, задържани и изпра-
тени от финансовите институции и от органите на Министерството на вът-
решните работи със съмнение, че са неистински или преправени.

За първото полугодие на 2009 г. в НЦА са задържани общо 7555 бр. неистин-
ски български банкноти, циркулирали в паричното обращение. От общия брой не-
истински банкноти, регистрирани през първото полугодие на 2009 г., най-голям
е делът на задържаните купюри от 20 лева (96.41%). Неистинските банкноти от
10 и 50 лева имат съответно дялове от 1.60% и 1.50% в общия брой регистрира-
ни и задържани неистински банкноти. Неистинските банкноти от купюри 2, 5 и
100 лева са общо 37 броя с дял от 0.49%.

През първото полугодие на 2009 г. в БНБ са задържани 390 бр. неистински
български разменни монети, като 376 бр. от тях са от 50 стотинки и 14 бр. са
от 1 лев.

В изпълнение на функциите по извършването на експертна оценка на чуж-
дестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, както
и въз основа на тясното сътрудничество на БНБ с ЕЦБ, Европейската служба
за борба с измамите (ОЛАФ) и с други заинтересовани институции през първо-
то полугодие на 2009 г. в НЦА са регистрирани и задържани неистински чуждес-
транни банкноти, както следва: 1360 бр. евро, 911 бр. щатски долари и 127 бр.
банкноти от други чуждестранни валути.

БНБ осигурява навременна информация за обществеността и институции-
те, работещи на професионална основа с банкноти и монети, относно разпозна-
ването на неистинските банкноти и монети; редовно извършва професионално
обучение на служителите от кредитните институции и доставчиците на фи-
нансови услуги за разпознаване и работа с неистински и преправени банкноти и
монети.

БНБ осъществява касова дейност, като извършва операции по предаване,
приемане, изплащане, обработка, проверка за истинност и относно физически-
те качества на постъпващите в БНБ банкноти и монети, съхраняване на бъл-
гарски банкноти и монети и чуждестранна валута, замяна на повредени българ-
ски банкноти и монети, както и унищожаване на негодни български банкноти и
монети. В Касова служба – София, се обслужват клиенти на дребно в левове и в
резервна валута, осъществява се обслужване в левове и в чуждестранна валу-
та на първостепенните разпоредители с бюджетни средства, както и продаж-
ба на каса на възпоменателни монети. През отчетния период в съответствие с
планираните срокове от графика за строителство продължават дейностите
по изграждане на нов, съвременен касов център на БНБ в София във връзка със
стратегията на банката за модернизация и технологично обновяване на емиси-
онно-касовите дейности. Центърът ще бъде напълно комплектован до края на
годината и се очаква да започне да предлага услуги на клиентите на банката
през първото тримесечие на следващата година.

Неистински
банкноти и

разменни
монети
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През първата половина на 2009 г. по договори с производители са доставе-

ни 105.2 млн. бр. новопроизведени банкноти и 71.9 млн. бр. новопроизведени раз-
менни монети със съвкупна номинална стойност 1629.4 млн. лв.

В изпълнение на монетната си програма за 2009 г. и на основание на чл. 25,
ал. 1 от ЗБНБ през първото полугодие БНБ емитира 2 нови възпоменателни мо-
нети25.

От 1 юни 2009 г. БНБ пуска в обращение като законно платежно средство
нова банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2009 г., с подобрени защит-
ни елементи в сравнение със същата купюра, емисия 1999 г., която продължава
да бъде законно платежно средство.

Общата стойност на внесените във и изтеглени от БНБ банкноти и
разменни монети за периода януари – юни 2009 г. е в размер на 12 420.6 млн. лв.
Внесените в БНБ български банкноти и разменни монети са на стойност
6895.2 млн. лв., което е с 1668.5 млн. лв., или с 31.92% повече в сравнение със
същия период на 2008 г. Изтеглените през първите шест месеца на 2009 г. от
БНБ български банкноти и разменни монети са на обща стойност 5525.4 млн. лв.
За едногодишен период в сравнение с края на юни 2008 г. те са нараснали с
517.03 млн. лв., или с 10.32%. Тенденцията към увеличаване на внесените и изтег-
лените банкноти и монети се дължи на въведената нова организация за дистри-
буция на банкноти и монети при извършването на дейността от създаденото
от БНБ и няколко банки Дружество за касови услуги (ДКУ) за целите на обслуж-
ване на паричното обращение. С нарастването на броя на внесените банкноти
продължава и тенденцията към увеличаване на обращаемостта им за повторно
обращение след проверка за истинност и годност с банкнотосортиращи маши-
ни. Относно честотата на връщане на банкнотите в обращение (юни 2008 г. –
юни 2009 г.) най-съществено е увеличението при купюрите от 10 и 20 лева, съ-
ответно от 2.83 на 3.76 пъти и от 2.23 на 3.08 пъти.

За периода януари – юни 2009 г. със сортиращи машини са обработени
376.1 млн. бр. банкноти на обща стойност 6874.6 млн. лв. и 54.9 млн. бр. размен-
ни монети на обща стойност 20.6 млн. лв. Броят на обработените през отчет-
ния период банкноти е по-голям с 52.0 млн. (16.06%) в сравнение със същия пери-
од на миналата година, а на разменните монети – с 36.2 млн. бр. (192.59%). В
структурата по номинална стойност на обработените от БНБ банкноти и раз-
менни монети при банкнотите с най-висок дял са купюрите от 10 и 20 лева, а
при разменните монети – от 1 лев, 10 и 20 стотинки.

За отчетния период в резултат на машинна обработка и проверка за
годност в БНБ и ДКУ като негодни за паричното обращение са отделени
51.8 млн. бр. банкноти. Те са с 4.03 млн. бр., или със 7.21% по-малко от броя на
банкнотите, отделени като негодни през същия период на 2008 г. Съвкупната
им номинална стойност е 675.4 млн. лв. През първото полугодие на 2009 г. с най-
голям дял от отделените като негодни за паричното обращение банкноти са ку-
пюрите от 2 и 5 лева, съответно 27.12% и 21.80%.

25 Информация за пуснатите в обращение възпоменателни монети се публикува на интернет страницата на
БНБ. Виж също тук „По-важни решения на УС на БНБ“.
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VI. Поддържане стабилността
на банковата система

1. Оценка на състоянието на банковата система

През първото полугодие банковата система осъществяваше дейността си
в рамките на регулаторните изисквания. Запазването на финансовата стабил-
ност в страната и на доверието в банковата ни система се дължи както на
провежданата от БНБ през последните години антициклична политика, така и
на промяната в поведението на кредитните институции. По-строгите регула-
торни изисквания към банките и ограниченията върху кредитния растеж са съп-
роводени с разумно управление на банковия бизнес, с ограничаване на разходите
и оптимизация на персонала на кредитните институции.

Регистрираното през 2008 г. забавяне в темповете на кредитиране и в
растежа на банковите активи продължава да се проявява по-отчетливо през
първата половина на 2009 г. В същото време динамиката на източниците на фи-
нансиране провокира по-агресивна депозитна политика на кредитните инсти-
туции, водеща до повишаване на лихвените нива по привлечения ресурс, до за-
силване на приноса на депозитите от граждани и до оскъпяване на някои кре-
дитни продукти (най-вече за населението).

През полугодието структурата на баланса на системата не претърпя съ-
ществени промени. Към 30 юни 2009 г. общата сума на активите на системата
е 69.5 млрд. лв. и спрямо юни 2008 г. е нараснала с 3.7 млрд. лв. (5.7%). Въпреки ус-
ложнените пазарни условия и намаляването на икономическата активност бан-
ковият сектор запазва пазарната си позиция, като спрямо края на 2008 г. отчи-
та свиване на балансовото число с едва 0.1%. Най-голямо абсолютно и процент-
но намаление е налице при паричните средства, дължащо се главно на влезлите
в сила в края на миналата и началото на тази година регулаторни облекчения за
размера на ЗМР, които банките поддържат при БНБ. Освободеният ресурс е ин-
вестиран предимно във високоликвидни пласменти. В същото време обаче спад-
налото търсене на кредитен ресурс и наличието на достатъчен обем свободни
фондове обуславя тенденцията към намаляване на средствата, предоставени
от компании-майки на дъщерните дружества.

В рамките на полугодието практически не настъпва промяна в дела на цен-
ните книжа в активите на системата, който в края на юни е 7.3%. Въпреки уве-
личените през шестмесечието нискорискови дългови инструменти на чуждест-
ранни емитенти в портфейлите на банките преобладават български ДЦК.

В края на юни петте най-големи кредитни институции леко засилват па-
зарната си позиция до 57.4% за сметка на незначителното є редуциране при
банките от втора група и при клоновете на чуждестранни банки, които имат
съответно дялове от 37.3% и 5.3% в активите на банковата система.

През полугодието не са регистрирани промени в собствеността на кре-
дитните институции. Лицензионната политика на БНБ запазва консервативния
си характер. Общият пазарен дял на дъщерните банки и на клоновете на кре-
дитни институции от ЕС слабо намалява и в края на юни те притежават 80.7%
от активите на системата. В същото време делът на местните кредитни ин-
ституции нараства до 16.5% поради засилената пазарна позиция на няколко ин-
ституции и най-вече на Българската банка за развитие.

Структурни
промени в
баланса на

системата
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Пазарен дял на местните и на чуждестранните банки

(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

В отговор както на икономическия спад и по-слабото търсене на заемен ре-
сурс, така и на затягането на кредитните правила и процедури периодът януа-
ри – юни 2009 г. се характеризира с твърде слаба кредитна активност спрямо
първото полугодие на 2008 г. За шестте месеца на 2009 г. брутните кредити и
аванси се увеличават с 1.9%, най-голям принос за което имат средните и малки-
те банки. Увеличеният размер на кредитния портфейл се дължи на растежа на
всички негови сегменти, но най-вече на жилищните ипотечни кредити. Кредити-
те за предприятия и експозициите на дребно се увеличават през полугодието с
1.5%, като корпоративният сегмент нараства с активното участие на няколко
банки (главно местни кредитни институции). Увеличението при жилищните ипо-
течни кредити и потребителските заеми е концентрирано в групата на петте
най-големи кредитни институции и е повлияно от обратно изкупени кредитни
портфейли.

Кредитна
дейност

Динамика на избрани балансови показатели
(%)

* Одитирани годишни данни.
Източник: БНБ.
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Не се забелязват съществени промени във валутната структура на креди-
тите и авансите. Изпреварващият прираст на деноминираните в евро кредити
е предпоставка за увеличаването на техния дял в кредитите до 56.7% в края на
юни и до паралелно намаляване на тежестта на експозициите в левове и в дру-
ги валути съответно до 39.9% и 3.4%. Анализът по сегменти показва, че докато
кредитирането на предприятията е главно в евро (близо 70% от обемите), то
в експозициите на дребно преобладават левовите кредити (69.2%).

Спрямо края на 2008 г. привлечените средства в системата регистрират
спад с 1.5%, но спрямо юни 2008 г. нарастват с 3.4%. През полугодието се наб-
людава известно преструктуриране в източниците на финансиране – намаление
при средствата от нерезиденти и от предприятия и същевременно увеличение
на депозитите от граждани и домакинства. Определящ фактор за субститу-
цията на ресурса е намалението на средствата от нерезиденти (главно от
банките-майки за техните дъщерни дружества). Процесът обаче не води до съ-
ществени промени в резидентната структура – в края на юни външният ресурс
представлява 28.8% от общата сума на фондовете, с което се доближава до ни-
вото от средата на миналата година (28.4%). Търсенето на вътрешен ресурс
през 2009 г. изостря междубанковата конкуренция и предизвиква повишение на
лихвените нива по някои нови депозитни продукти, а делът на ресурса от граж-
дани достига 38.2% в общата за системата сума на привлечените средства. В
същото време нараства ролята на ресурса в евро за сметка на този в левове и
в други валути. В края на юни компонентът в евро е 55.4% от привлечените
средства, в левове – 38.5%, а в други валути – 6%. Депозитите от граждани са
предимно в евро (48.4%), а привлеченият ресурс от предприятия е главно в
национална валута (51.5%).

В края на юни 2009 г. приносът на привлечените средства от нерезиденти
при финансирането на кредитите е малко над 1/3, като в рамките на първата
половина на тази година относителният дял на външното финансиране леко на-
малява.

Привлечени
средства

Дял на привлечените средства от нерезиденти в брутните кредити
(без кредитни институции)

(%)

* Одитирани годишни данни.
Източник: БНБ.

През шестмесечието продължава положителната тенденция в динамиката
на балансовия капитал, който нараства с 11.4%, а на годишна база е отчетен
растеж с 27%.

Шестмесечният прираст на позицията покрива изцяло намалението в прив-
лечените средства на системата, увеличава нейния капиталов излишък и засил-

Балансов
капитал



47

П
о

д
д

ъ
р

ж
а
н
е

 с
т

а
б

и
лн

о
с
т

т
а
 н

а
 б

а
н
ко

в
а
т

а
 с

и
с
т

е
м

а

Рисков
профил на

системата

Качество на
активите

ва капацитета на кредитните институции за поемане на негативните ефекти
от външната среда. Съществена роля оказват препоръките на БНБ към банките
за поддържане на по-високо минимално равнище на капитала от първи ред, за до-
пълнително укрепване на капитала (чрез капитализиране на печалбата), както и
за изработване на стратегия за неговото управление. В резултат през полуго-
дието емитираният капитал, премийният резерв и преоценъчните резерви се
увеличават с 0.5 млрд. лв., а печалбата на банките за 2008 г. е капитализирана
под формата на резерви.

За първото полугодие на 2009 г. банковата система реализира печалба в
размер на 498 млн. лв. Постигнатият финансов резултат е с 31.6% по-нисък от
този за същия период на 2008 г., но въпреки това е показателен за капацитета
на нашия банков сектор да генерира добри приходи на фона на отчетените за-
губи от други банкови системи.

• Динамиката на процесите показва изостряне на кредитния риск. Процесът
няма ясно изразена отраслова обвързаност и локализиране в отделни бан-
ки. Банките не заемат пасивна позиция, като през полугодието активизи-
рат усилията си в областта на предоговарянето на условията при някои
кредитни сделки, като по този начин се гарантира адекватност на входя-
щите парични потоци.

• Антицикличните действия на БНБ по отношение на провизионната полити-
ка дават възможност динамиката на кредитния риск да бъде посрещната
посредством по-активно управление на буферите, акумулирани в предкри-
зисния период.

• Независимо от засилването на негативните ефекти върху банковия сек-
тор банките укрепват капиталовата си позиция. През полугодието систе-
мата успява да локализира значителен ресурс в резултат от действията,
предприети както от БНБ, така и от мениджмънта на кредитните инсти-
туции. Достигнатите капиталови нива са най-високи за последните някол-
ко години, като средната стойност на общата капиталова адекватност
за системата в края на юни е 17.60%.

• Въпреки свиването на доходността лихвеният марж и нетният лихвен до-
ход покриват ефектите от влошаване на портфейлите. Приходите от ос-
новна дейност компенсират напълно увеличението на разходите за обез-
ценка. Банките успяват да активират и други центрове на доходност пос-
редством нарастването на доходите от финансово посредничество.

• Ликвидната позиция на системата и на отделните кредитни институции
остава стабилна и адекватна на привлечения ресурс. Запазването на дове-
рието в българската банкова система се илюстрира с продължаващия
тренд на нарастване на привлечените средства от граждани и домакин-
ства.

Със задълбочаването на негативните процеси в икономиката нарастват и
затрудненията, свързани с обслужването на кредити. През шестмесечието
продължава тенденцията към влошаване на качеството на активите. Спрямо
края на 2008 г. общата сума на класифицираните активи се увеличава със 70%
при растеж от 139% за периода юни 2008 г. – юни 2009 г. Изпреварващият рас-
теж на класифицираните експозиции по отношение на прираста на кредитите
намира отражение и в нарастването на техния дял до 9.22% в края на юни (при
5.52% в края на 2008 г.). В рамките на първото полугодие на 2009 г. делът на кре-
дитите с просрочие над 90 дни в сумата на кредитния портфейл достига
4.27%. Независимо от проявата на тези процеси рискът, съдържащ се във фор-
мираната класификационна структура, е управляем.
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Динамика на класифицираните кредити
(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

През периода не настъпват съществени промени в разпределението на
класифицираните експозиции по сегменти. Класифицираната част от кредити-
те, предоставени на предприятия, е 34%, от заемите, обезпечени с недвижимо
имущество – 38%, а от кредитите на дребно – 28%.

Промените при класифицираните експозиции се съпътстват и от увелича-
ване на разходите за обезценка. Акумулираните в системата провизии, включва-
щи обезценки и специфични провизии за кредитен риск, покриват 146.6% от екс-
позициите в „загуба“ (над 180 дни) и 89% от сумата на активите, при които
просрочието е над 90 дни.

Въпреки влошаването на състоянието на реалната икономика банковата
система отчита печалба от 498 млн. лв. за първите шест месеца на годината.
Макар и с 31.6% по-нисък спрямо същия период на 2008 г., този резултат сам по
себе си е индикатор за капацитета на българската банкова система да генерира
ресурс за акумулиране на евентуални бъдещи обезценки, породени от промяната
на качеството на активите. Намалението на печалбата се отразява върху кое-
фициентите на възвръщаемост на активите (ROA) и на собствения капитал
(ROE), които от 2.12% (ROA) и 20.26% (ROE) в края на 2008 г. спадат съответно до

Доходност

Избрани показатели за доходност
(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.
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1.44% и 12.21% за първото полугодие на 2009 г. От гледна точка на приходите не
се забелязват структурни промени в центровете на доходност на кредитните
институции. Приходите от лихви, генерирани основно от кредитните портфей-
ли на банките, продължават да са основният източник на финансовите и опера-
тивните приходи. От гледна точка на разходите най-голямо влияние оказва вло-
шаването на качеството на активите, което води до нарастване на разходите
за обезценка до 232% спрямо същия период на 2008 г., като в края на юни 2009 г.
те достигат 402 млн. лв. Независимо от промените в структурата на привлече-
ните средства цената на лихвоносните пасиви се е повишила само с 11 базисни
точки през първите шест месеца на годината до 3.86%. Нетните приходи от
такси и комисиони бележат лек спад от 5%, достигайки 356 млн. лв., като прино-
сът им в структурата на приходите остава непроменен.

През първите шест месеца на годината капиталовата позиция на кредит-
ните институции е подкрепена посредством действия, свързани с капитализа-
ция на печалбата за 2008 г., увеличение на внесения капитал и на капитала от
втори ред. Положителен ефект оказва и забавянето в темповете на растеж на
рисковия компонент на активите, най-вече в резултат от спада в кредитиране-
то. Тези процеси рефлектират в най-доброто за последните две години пози-
циониране на банките от гледна точка на капиталовия им капацитет за абсор-
биране на шокове.

Изпреварващият растеж на собствения капитал (19.9% за първите шест
месеца) спрямо този на активите (-0.1%) води до нарастване на капиталовата
адекватност до 17.60% в края на юни (14.93% в края на 2008 г.). Показателят, из-
мерващ адекватността на капитала от първи ред, който е обект на внимание
от страна на регулаторните органи и банките във и извън ЕС, се увеличава до
13.86% през първите шест месеца. Това оказва влияние и върху коефициента, из-
мерващ композицията на капиталовата база (капитал от първи ред към капита-
лова база), който към юни е 78.75% (75.04% за 2008 г.). Подобрява се и нивото на
задлъжнялост (ливъридж), като към юни единица капитал от първи ред подкрепя
8.8 единици активи (в края на 2008 г. – 11 единици активи).

Предприетите от БНБ мерки за капитализиране на печалбата за 2008 г.
допринасят за увеличаването на регулаторния капитал до 9.5 млрд. лв. в края на
полугодието. Формираният капиталов излишък над 12% капиталова адекват-
ност е 3 млрд. лв., който покрива 93% от нетните класифицирани експозиции. В
края на юни 2009 г. няма банки с капиталова адекватност под 13%.

Избрани капиталови показатели
(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Капитал
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Избрани показатели за ликвидност
(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

През шестте месеца на 2009 г. нивата на ликвидност на банковия сектор
гарантират достатъчно покритие на привлечения ресурс. Коефициентът на
ликвидни активи в края на юни е 21.26% (с 0.39 пр.п. по-малко в сравнение с края
на 2008 г.). Предвид липсата на признаци за отлив на депозити това ниво се смя-
та за благоприятно. Стойността на съотношението за ликвидни активи като
процент от общите фондове към юни е 22.17% и отразява висока степен на пок-
ритие с ликвидни активи при нормално функциониране на бизнес средата.

В края на юни ликвидните активи са 12.8 млрд. лв., което представлява на-
маление с 3.4% спрямо края на 2008 г. и се дължи на спад в паричните средства.
Свиването на паричните средства е в резултат от промените в обхвата и нор-
мата на ЗМР, които довеждат до значително намаление на изискуемите
резерви. Банките пренасочват освободения ресурс в доходоносни нискорискови
активи.

Спрямо края на 2008 г. съотношението кредити/привлечени средства ос-
тава без съществена промяна, като за юни стойността е 83.27% (80.86% към
декември 2008 г.).

2. Спазване на изискванията за разумна банкова
дейност

В съответствие с провежданата динамична надзорна политика, както и с
принципите, заложени в плана на ЕС за ограничаване на негативните ефекти от
кризата, в началото на годината БНБ отправи препоръки за допълнителни пре-
вантивни мерки за засилване на капитала и на ликвидността, както и за по-кон-
сервативно управление на разходите. Анализът на състоянието на кредитните
институции, основан на текущата отчетност и инспекциите на място, показ-
ва отделни случаи на отклонение от надзорните регулации и от препоръките на
БНБ. За отстраняването им са предприети своевременни надзорни действия.

Всички банки отчитат стойности на отношението на обща капиталова
адекватност над регулаторния минимум. При някои банки в рамките на полуго-
дието от гледна точка на рисковия им профил са регистрирани незадоволител-
ни нива на показателя и са предприети действия за засилване на капиталовата
им позиция.

Адекватност
на капитала

Ликвидност
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Почти всички кредитни институции спазват изискванията на чл. 44 от За-

кона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 7 на БНБ. Констатирани са
няколко случая на нарушения на регулациите за единични големи експозиции и за
кредитиране на отделни икономически свързани лица, като са приложени необхо-
димите надзорни мерки.

Въпреки прираста на просрочените кредити банките не са пристъпили към
придобиване на обезпечения под формата на дълготрайни материални активи.
Поради това не са регистрирани и отклонения от лимитите, регламентирани в
ЗКИ и в Наредба № 17 на БНБ.

3. Дейност на банковия надзор

Надзорна политика
През първата половина на 2009 г. продължават усилията по усъвършенст-

ване на националната регулаторна рамка чрез разработване на антициклични
мерки за гарантиране на гъвкав и стабилен банков пазар.

• През февруари 2009 г. УС на БНБ прие изменения и допълнения в Наред-
ба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за
установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и в Наред-
ба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции. Чрез
тях при пълно съответствие с МСФО се създават по-благоприятни усло-
вия за предоговаряне на условията и облекчаване на провизиите по банко-
вите кредити.
 С промените е регламентиран облекчен режим по предоговаряне на кре-

дитите на длъжници, които разполагат с капацитет да обслужват за-
дълженията си към банките. Договореното удължаване на срока за пла-
щане на главницата и/или лихвите е до 2 години, без да се намалява нет-
ната настояща стойност на паричните потоци по условията на допълни-
телните споразумения. Корекция претърпяват и изискванията за свръх-
консервативното провизиране, въведени в периода преди кризата и насо-
чени към намаляване темповете на растеж на кредитите.

 Измененията в обхвата на обезпеченията осигуряват съответствие с
видовете кредитна защита, обхванати от Наредба № 8 на БНБ. Така на
банките е предоставена допълнителна възможност да проявяват гъвка-
вост към клиентите си, изпитващи временни затруднения в условията
на утежнена икономическа ситуация.

• Във връзка с указанията на Комитета на европейските банкови надзорни-
ци (КЕБН)  относно принципите за възнагражденията на ръководния състав
в кредитните институции и в инвестиционните компании са приети адап-
тирани указания на БНБ за въвеждане на тези принципи във вътрешната
политика на банките. Наред с това са направени изменения в ЗКИ, като е
създадена правна възможност с разпореждане на БНБ под формата на при-
нудителна надзорна мярка да се забрани на банка изплащането на бонуси,
премии, тантиеми и други форми на допълнително възнаграждение на ней-
ни администратори.

• В началото на 2009 г. БНБ отправи препоръки към банките по отношение на
капитала им от първи ред, а именно:
 поддържане на минимално равнище от 10%,
 забрана за изплащане на дивиденти на акционерите, като натрупаните

печалби за 2008 г. и 2009 г. бъдат отнесени в първичния капитал.
• От банките се изисква също да поддържат по всяко време минимално съот-

ношение от 15% на ликвидните активи към привлечените средства от ин-
ституции, различни от кредитни, и от граждани и домакинства.

Отговорът
на надзора на

задълбоча-
ващата се

криза

Вложения
в ДМА

Големи
експозиции
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• В края на юни БНБ отправи писмено искане към компаниите-майки за по-
тясното им ангажиране с подкрепата на активността на техните дъщер-
ни дружества в България.

• Във връзка със засилената международна дейност от началото на година-
та е обособена и нова функция на управление „Банков надзор“ в сферата на
международното надзорно сътрудничество, чиято основна задача е да ко-
ординира оперативната надзорна дейност на управлението на междуна-
родно ниво. Засилени са съвместните действия в областта на финансова-
та стабилност по линия на европейското сътрудничество и са проведени
множество срещи и надзорни колегии.

• През отчетния период с участието на БНБ стартира и проектът по прог-
рамата за техническо сътрудничество между централната банка на Еги-
пет и ЕЦБ. Цел на проекта е въвеждането на международната рамка за ка-
питаловите изисквания Базел II.

• Започва и подготовката на туининг-проект на централната банка на Чер-
на гора, от една страна, и на централната банка на Нидерландия и БНБ при
участието на Комисията за финансов надзор, от друга. Проектът има за
цел въвеждането на европейски стандарти за банков надзор; в рамките му
е предвидено и обучение на експерти от централната банка на Черна гора.

Надзорни макроанализи и стратегии
Приоритетна цел в областта на надзорните макроанализи и стратегии е

превенцията на стабилността на финансовата система и на основната є
част – банковия сектор. В рамките на първото полугодие на 2009 г. е засилен мо-
ниторингът на процесите, които биха могли да породят нестабилност за от-
делни институции или за банковата система като цяло.

Предизвикателствата на усложнената икономическа среда обуславят усъ-
вършенстването на прилаганите стрес-тестове, измерващи чувствителност-
та на банките и на системата към променените рискове в дейността им. В съ-
щото време засилващото се външно влияние върху системата провокира разра-
ботването на методики и провеждането на специализирани проучвания на раз-
лични процеси, които оказват влияние върху тенденциите в развитието є, зони-
те на риск, както и върху практическите решения, предприемани от банките.
Оценката на резултатите от стрес-тестовете и извършените проучвания са
използвани за формулирането на предложения за мерки на БНБ, които насочват
вниманието на мениджмънта на кредитните институции към проблемните зони.

Активно е и участието на БНБ в различните форми на сътрудничество с
ЕЦБ, с други международни финансови институции и с надзорни органи по линия
на двустранни и многостранни меморандуми за разбирателство. Паралелно с
това продължава редовното участие в дейността на Комитета по банков над-
зор към ЕЦБ, както и в работата на групите по макроанализи, банково развитие,
управление при кризи и др. Една от целите е да бъдат обхванати макроанали-
тичните аспекти на дейността на банковите групи и свързаното с това отра-
жение върху стабилността на банковата система у нас.

През полугодието продължава работата по изграждането на „Единно хра-
нилище на данни (ЕХД) – отчети за банков надзор“, което ще подпомага процеса
по осигуряването на своевременна и качествена надзорна информация.

Надзорно наблюдение на кредитните институции
През първото полугодие на 2009 г. надзорното наблюдение се извършва в

условията на направените структурни и функционални промени, чиято цел е на-
сочена към постигане на по-голям интегритет на двата основни метода на бан-
ков надзор (дистанционен мониторинг и инспекции на място) като предпостав-
ка за увеличаване на честотата и интензитета на надзора върху дейността на
банките в рамките на съществуващите ресурси. Посредством анализа на със-
тоянието на кредитните институции на база на регулярната отчетност и ин-
спекции на място се формира картината на рисковия профил и качеството на
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управление на риска във всяка от действащите в страната кредитни институ-
ции. Ежемесечният анализ на редовната отчетност, основан на количествени
финансови коефициенти и показатели, осигурява нужната информация за адек-
ватна оценка и служи като индикатор за оценка на промените във финансовото
състояние, рисковия профил и платежоспособността на банките. Резултатите
от надзорния преглед и оценка, извършвани със средствата на текущия конт-
рол, в голяма степен са и предпоставка за иницииране на инспекции на място,
които да установят нивото и качеството на управление на риска, както и да
алармират за недооценени рискове и за наличието на по-силен риск за платежо-
способността.

Ударението на проведените 18 надзорни инспекции е поставено върху със-
тоянието и управлението на кредитния и ликвидния риск, както и върху оценка-
та за нивото на капиталова адекватност. Данните от регулярната отчетност
и резултатите от проведените инспекции на място показват, че банките под-
държат адекватно на регулаторните изисквания равнище на платежоспособ-
ност, приемливи нива на ликвидност и разумно управление на кредитния риск. В
резултат на упражнения надзорен преглед и оценка са констатирани близо 35
формални нарушения на регулаторната рамка и са отправени около 80 препоръ-
ки към органите за управление и контрол върху кредитните институции. През
отчетния период е извършен преглед на представените от кредитните инсти-
туции собствени концепции за вътрешен анализ на адекватността на капита-
ла (ВААК). Резултатите от прегледа се оценяват като задоволителни.

Активно е и участието в работата на надзорните колегии при трансгра-
ничните банкови групи, опериращи на територията на страната. Обменът на
надзорна информация с тях е редовен и съответства на подписаните меморан-
думи за разбирателство и сътрудничество.

Специален надзор
Основен приоритет на специалния надзор е неутрализирането на рискове-

те и на други неблагоприятни въздействия, свързани с капиталовата структу-
ра на банките. Целта е гарантирането на стабилна и прозрачна акционерна
структура, своевременна и обективна преценка на финансовото състояние на
акционерите и съответствието му на акционерното им участие и на възмож-
ностите на отделните акционери при необходимост да подкрепят капитала.
През периода не са допуснати отклонения от добрата банкова практика за яс-
на акционерна структура и доказан произход на средствата.

Един от приоритетите през периода е реализирането на последователни
действия по отношение на мерките срещу изпирането на пари, финансирането
на тероризма и финансовите измами. Общата констатация на база на извърше-
ните прегледи в банките и финансовите къщи е, че институциите спазват
стандартите за противодействие срещу изпирането на пари, като прилагат
процедури и политики, минимизиращи рисковете през банковата система да
преминат средства с неясен и/или криминален характер. Продължава процесът
на диалог с институциите, ангажирани в борбата срещу финансовите измами и
прането на пари, в съответствие с насоките, отразени в докладите на Евро-
пейската комисия. Действията на БНБ по предпазването на банковата система
от финансови измами и изпиране на пари са оценени положително от Комитета
на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към
Съвета на Европа в междинния доклад след третия кръг на оценяване.

Засиленото предлагане на финансови услуги извън банковия сектор наложи
промяна в Закона за кредитните институции, с която се регламентира режи-
мът на регистрация на лицата, извършващи дейност като финансова институ-
ция. Приетите промени въвеждат по-строг режим за лицата, извършващи фи-
нансови услуги, и нови изисквания за отчетност и наблюдение върху дейността
им. С промените се регламентира и предоставянето на информация за Цент-
ралния кредитен регистър, като по този начин се разширява информационната
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база данни за задлъжнялостта и се създават още по-добри предпоставки за
адекватни кредитни решения.

Предприети са действия за сближаване и усъвършенстване на надзорната
практика по подобряване на корпоративното управление и усъвършенстване на
функцията в съответствие със законовите изисквания и тенденциите в тази
област. Оказана е експертна помощ на регулаторните и надзорните институ-
ции на трети страни (Индонезия и Китай), както и по линия на Звеното за тех-
ническа помощ и обмен на информация (TAIEX) към генерална дирекция „Разширя-
ване“ на Европейската комисия.

Плодотворно е сътрудничеството с Комисията за финансов надзор и пра-
воохранителните органи в области от взаимен интерес.

Надзорна администрация, лицензиране и разрешения
Издадени са първите одобрения по променената процедура за преценка на

надеждността и пригодността на лицата, участващи в управлението на банки
или клонове на чуждестранни банки извън Европейския съюз. През полугодието в
БНБ постъпват 13 нотификации за намерение на кредитни институции от Ев-
ропейския съюз да осъществяват дейност в Република България пряко, като об-
щият им брой достига 161.

Банките не допускат съществени отклонения от регулациите, поради кое-
то не се налага прилагането на сериозни корективни надзорни мерки. Основни-
те аспекти на това направление на надзора са насочени към постигане на по-ви-
соко капиталово покритие на поетите рискове в проверяваните при надзорните
инспекции банки, а също и по-прецизно обследване и наблюдение на свързаните
групи от кредитополучатели за подобряване на контрола върху формиращите
се по този начин концентрации на риск.

Въз основа на резултатите от проведени стрес-тестове на няколко кре-
дитни институции са дадени препоръки за усъвършенстване на тяхната дей-
ност.
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Централен кредитен регистърVII.
Информационната система на Централния кредитен регистър (ЦКР), из-

градена и поддържана от БНБ, има за цел да предоставя на банките и на техни-
те дъщерни финансови институции информация за кредитната задлъжнялост
на клиентите им към цялата банкова система. В регистъра се отчитат всички
кредити независимо от техния размер, с изключение на овърдрафти по дебит-
ни карти до 1000 лева (при условие че са класифицирани в категория „редовни“
експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ), кредити за правителството,
кредити на БНБ и междубанкови кредити.

Банките и техните дъщерни финансови институции обменят данни с ре-
гистъра в реално време. Системата осигурява надеждно подаване и съхранява-
не на данните. Информация за общата кредитна задлъжнялост на даден креди-
тополучател може да бъде получена от упълномощен кредитен инспектор или
друг служител посредством цифров сертификат за работа с информационната
система на ЦКР, което гарантира сигурен и защитен достъп до регистъра.

През първото полугодие на 2009 г. се наблюдава намаление на регистрира-
ните кредити и на извършваните от банките проверки. Показателни за това са
данните за отчетените в регистъра кредити, чийто брой е 3 059 154 в края на
юни 2009 г. при 3 149 843 в края на 2008 г. Балансовата експозиция на кредити-
те отчита растеж, макар и неголям, който възлиза на 50 289 млн. лв. към 30 юни
2009 г. при 49 716 млн. лв. в края на 2008 г.

Към 30 юни 2009 г. броят на регистрираните в ЦКР кредитополучатели е
1 765 317, в т.ч. 1 661 811 физически лица, 8758 лица, упражняващи свободни про-
фесии или занаятчийска дейност, 92 197 юридически и 2551 чуждестранни лица.

През първото полугодие на 2009 г. банките са извършили 1513 хиляди про-
верки в информационната система на ЦКР посредством цифрови сертификати.
Общият брой на проверените в системата на ЦКР физически лица е 1102 хиля-
ди, а на юридическите – 411 хиляди (с близо 1045 хиляди по-малко, отколкото при
направените проверки в периода януари – юни 2008 г., които са 2558 хиляди).
Средномесечният брой на издадените удостоверения през първото полугодие
на 2009 г. е 252 хиляди, което представлява около 13 хиляди удостоверения за
един работен ден.

С влезлите в сила промени в ЗКИ през март 2009 г. освен досегашните
участници – банки, клонове на чуждестранни банки и дъщерните на банки финан-
сови институции, в обхвата на чл. 56 от закона се включват и финансовите ин-
ституции – недъщерни на банки лизингови дружества, и други финансови инсти-
туции, които имат основна дейност отпускане на заеми със средства, които не
са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими сред-
ства. Новите изисквания на разпоредбата на чл. 56 от ЗКИ ще намерят отраже-
ние с приемането на нова Наредба № 22 за Централния кредитен регистър. Раз-
ширяването на обхвата на ЦКР ще позволи на банките и на небанковите финан-
сови институции да извършват по-бърз и по-прецизен анализ и оценка на кредит-
ната задлъжнялост и кредитния риск на кредитополучателите. Във връзка с
това ще се разшири и функционалността на системата и ще се подобри инфор-
мационното осигуряване на банките и на небанковите финансови институции.
Това ще бъде една изключително важна стъпка към подобряване на информира-
ността при вземане на кредитни решения, която в бъдеще ще допринесе за по-
добряване качеството на активите в българската финансова система.
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VIII. Фискален агент и официален депозитар
на държавата

Българската народна банка е фискален агент и 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 бю-
джетните предприятия в банки в страната и действа като агент по държавни
дългове.

За изпълнение на поетите ангажименти БНБ поддържа и непрекъснато усъ-
вършенства изградения набор от системи: Система за провеждане на аукциони
на ДЦК (АДЦК); Електронна система за регистриране и обслужване на търговия-
та с ДЦК (ЕСРОТ); Система за сетълмент на ДЦК (СДЦК); Регистър на особени-
те залози (РОЗ); Автоматизирана система за регистриране и обслужване на
външния дълг (АС РОУД) и Система за информационно обслужване на бюджета и
фискалния резерв (ИОБФР).

Във връзка с посочените дейности през първото полугодие на 2009 г. БНБ
събира общо такси и комисиони в размер на 677.7 хил. лв., от които 405.0 хил. лв.
от МФ. За сравнение общият размер на таксите и комисионите, събрани през
първото полугодие на 2008 г., е 659.7 хил. лв., в т.ч. 393.0 хил. лв. от МФ. Увели-
чението на таксите от МФ през 2009 г. е договорено между страните в съот-
ветствие с чл. 43 от ЗБНБ предвид обема и характера на предоставяните от
централната банка услуги, в т.ч. нейните ангажименти по поддържането и раз-
витието на електронните системи, чрез които те се осъществяват.

В изпълнение на своите задължения по сключения с МФ договор за услуги-
те, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, централна-
та банка чрез системата ИОБФР събира, обработва и предоставя на МФ
ежедневна и друга периодична информация за операциите и наличностите по
всички сметки (бюджетни, извънбюджетни, депозитни, сметки за чужди средс-
тва и акредитивни сметки) в левове и валута на бюджетните предприятия (вкл.
общините) в БНБ и в други банки в страната. Освен това тя ежедневно наблю-
дава от името на МФ размера на осигуреното обезпечение от всяка обслужва-
ща бюджета банка и го сравнява с отчетените от нея наличности.

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗДБРБ за 2009 г.
редът и начинът, по които банките следва да изготвят периодичната информа-
ция и да обезпечават наличните парични средства по обслужваните от тях
сметки на бюджетните предприятия, се определят със съвместни указания на
министъра на финансите и управителя на БНБ.

Във връзка с предвидената в § 25 на ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. възможност за
разширяване обхвата на активите26, които могат да се ползват като обезпече-
ние на наличните парични средства по сметките на бюджетните предприятия,
през отчетния период е разработен проект на нови указания за обезпечението,
който след съгласуване между БНБ и МФ е изпратен за становище на Асоциа-
цията на банките в България (АББ). Успоредно с това в БНБ са предприети
действия за извършване на необходимите промени в системите, свързани с
обезпечението, с цел разширяване на тяхната функционалност и пълно автома-
тизиране на процесите. След задълбочено обсъждане на постъпилите от АББ
предложения и предвид икономическата ситуация в момента МФ решава до края

Информа-
ционно

обслужване

26 Съгласно ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. като обезпечение могат да се ползват както ДЦК по вътрешния и външ-
ния дълг на Р България (каквато е регламентираната възможност през предходните години), така и деноми-
нирани в евро дългови ценни книжа на Европейската банка за възстановяване и развитие, деноминирани в ле-
вове или в евро дългови ценни книжа на Европейската инвестиционна банка и вземания по сметки на банки-
те, обслужвани от БНБ.
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на 2009 г. да се запази досегашният ред за обезпечаване само с ДЦК по вътреш-
ния и външния дълг на Република България, тъй като този ред е относително ба-
лансиран от гледна точка интересите на банките и на бюджета.

Освен това в началото на 2009 г. по предложение на МФ са разработени и
утвърдени нови указания, свързани с информационното обслужване на бюджета.
С тях детайлно са регламентирани всички изисквания на МФ по отношение обх-
вата, сроковете и начините за изготвяне на различните видове информация. На
практика те обединяват издадените до момента разпоредби в тази област, ка-
то по същество не променят обхвата и честотата на събиране на редовната
информация. По решение на МФ с новите указания се дава право на обслужващи-
те банки при договореност с първостепенни разпоредители да не извършват
заверка на самостоятелните отчети на тези разпоредители и техните подве-
домствени структури, а да им предоставят информация за салдата по техни-
те сметки. В същото време остава задължително извършването от БНБ на за-
верка на обобщените тримесечни отчети, изготвяни от първостепенните раз-
поредители за тяхната система.

По данни от редовно събираната от БНБ информация общият размер на
наличностите по сметките на бюджетните предприятия към 30 юни 2009 г. е
9444.0 млн. лв., от които 8107.4 млн. лв.27 – по сметки, включени във фискалния
резерв. За сравнение към 30 юни 2008 г. общият размер на наличностите по те-
зи сметки е 11 652.3 млн. лв., от които 9943.9 млн. лв. – по сметки, включени във
фискалния резерв. В съответствие с поетите ангажименти към МФ и действа-
щите съвместни указания на министъра на финансите и управителя на БНБ
през отчетния период са изготвени 364 броя обобщени типови форми за видове-
те плащания по сметките на администраторите на публични вземания и за сал-
дата по сметките на бюджетните предприятия, в т.ч. 148 – за фискалния ре-
зерв. Успоредно с това са заверени общо 106 отчета на първостепенни и при-
равнени към тях разпоредители с бюджетни кредити.

През първото полугодие на 2009 г. по нареждане на МФ в системата
АС РОУД са регистрирани две нови заемни споразумения със Световната банка
в размер на 251 млн. евро, с които се допълва списъкът на външните финансови
задължения на правителството на България, по които БНБ е агент по изчисле-
нията и плащанията. По водените в системата външни финансови задължения
са извършени редовни плащания с общ размер 131.3 млн. евро28, в т.ч. 15.7 млн.
евро погашения и 115.6 млн. евро лихви. Към 30 юни 2009 г. в АС РОУД е отразе-
на получената от МФ информация относно намалението на дълга по емитира-
ните на международните капиталови пазари глобални облигации в резултат от
извършеното обратно изкупуване на част от тези книжа. В резултат от всич-
ки вписвания, извършени през първото шестмесечие на 2009 г., към 30 юни 2009
г. общият размер на водения в АС РОУД дълг възлиза на 2464.9 млн. евро29, при
2381.0 млн. евро в края на 2008 г.

В съответствие с обявения от МФ календар през първото полугодие на
2009 г. чрез системата АДЦК БНБ провежда аукциони за продажба на 3-месечни,
5- и 10-годишни емисии ДЦК със съвкупна номинална стойност 196.2 млн. лв., от
които 90.0 млн. лв. 10-годишни облигации. Освен това е проведен и аукцион за
продажба на 5-годишни ДЦК, емитирани през 2007 г., с остатъчен срок до паде-
жа 2 години и 8 месеца. Търсенето на ДЦК продължава да превишава предлагане-
то, като средният коефициент на покритие през отчетния период е 1.49. Сред-
ният брой на заявените от първичните дилъри поръчки за участие в един аук-

Обслужване
на търго-

вията с
държавни

ценни книжа

27 Наличностите по валутните сметки, включени във фискалния резерв, са преизчислени в левове по официал-
ния курс на БНБ за съответната валута, валиден за 30 юни 2009 г.

28 Общият размер на плащанията е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута, ва-
лиден за 30 юни 2009 г.

29 Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден
за 30 юни 2009 г.
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цион е 55, а на одобрените поръчки – 33. Най-голям е интересът към 10-годишни-
те емисии ДЦК, за които средният брой на подадените и одобрените поръчки е
съответно 71 и 42, а средният коефициент на покритие – 1.66. Преобладаваща
част (около 74%) от поръчките са получени чрез Системата за приемане на за-
явки (интернет базиран интерфейс) към АДЦК при прилагане на универсален
електронен подпис, а останалите – чрез СУИФТ. Средната годишна доходност,
достигната на аукционите, е, както следва: 4.49% за 3-месечните; 6.16% за 5-го-
дишните; 7.24% за 10-годишните емисии ДЦК. При провеждането на аукциони ня-
ма констатирани прекъсвания в работата на системата АДЦК и коефициентът
на наличност за нея е 100%.

През първото полугодие на 2009 г. общият размер на регистрираните в
ЕСРОТ операции с ДЦК, свързани с първоначално придобиване, изплащане на
главници и лихви по ДЦК с настъпил падеж и обратно изкупуване на ДЦК пряко
от физически лица, възлиза на 725.4 млн. лв.30 (при 553.6 млн. лв. за същия период
на миналата година). По-голямата част от тях (450.2 млн. лв.) са плащания по
главници на ДЦК с настъпил падеж (при 270.2 млн. лв. за първото шестмесечие
на 2008 г.), в резултат на което нетното финансиране с ДЦК през отчетния пе-
риод е отрицателно.

Общият обем на регистрираните на вторичния пазар сделки с ДЦК по но-
минална стойност през първото полугодие на 2009 г. възлиза на 20 851.0 млн. лв.
С най-голям дял са репо-сделките (65.8%), следвани от сделките по блокиране и
деблокиране на ДЦК (27.6%), сделките със и между клиенти (5.6%) и окончател-
ните покупко-продажби (1.0%). През шестмесечието в ЕСРОТ постъпват общо
4940 броя искания/уведомления за регистриране на сделки с ДЦК, от които 1320
чрез СУИФТ (при използване на международния стандарт ISO 15022) и 3620 чрез
интернет базирания интерфейс на ЕСРОТ с прилагане на универсален електро-
нен подпис. При тяхното изпълнение няма направен отказ поради недостиг на
средства по разплащателните сметки на участниците. Коефициентът на на-
личност31 на ЕСРОТ за шестмесечието е 99.5%. За разрешаване на възникнали
проблеми са прилагани мерките, предвидени в действащите правила за взаимо-
действие на оперираните от БНБ системи при извънредни ситуации.

Преобладаващата част от операциите по блокиране и деблокиране на ДЦК,
регистрирани в ЕСРОТ (ДЦК по вътрешния дълг), е свързана с обезпечаване на
наличните парични средства по сметките на бюджетните предприятия в бан-
ките съгласно § 2532 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. Среднодневният размер на бло-
кираните за тази цел ДЦК по номинална стойност е съответно: 952.8 млн. лв.,
115.8 млн. евро и 48.2 млн. щ.д. Същевременно за обезпечаване на бюджетни на-
личности обслужващите банки блокират и ДЦК, които не са регистрирани в
ЕСРОТ (ДЦК по външния дълг), чрез прехвърлянето им по специално открити тех-
ни сметки в БНБ. Среднодневният размер на блокираните по този ред ДЦК по но-
минална стойност е съответно 377.5 млн. лв., 85.4 млн. евро и 262.8 млн. щ.д.

През първото полугодие на 2009 г. в РОЗ са извършени 18 вписвания на обс-
тоятелства по учредяване и заличаване на залози върху ДЦК, като за целта в
ЕСРОТ са блокирани ДЦК в размер на 70.2 млн. лв. и съответно деблокирани ДЦК
за 49.2 млн. лв.33 Към 30 юни 2009 г. общият размер на блокираните в ЕСРОТ ДЦК
по учредени особени залози възлиза на 110.2 млн. лв., което е с 63.7% повече от
общия размер на блокираните ДЦК по този ред към 30 юни 2008 г.

30 Левовата равностойност на плащанията по ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по официалния курс
на БНБ за съответната валута, валиден за деня на плащането.

31 Виж тук бел. 21.
32 Съгласно § 25, ал. 2 и ал. 5 наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и

валута на бюджетните предприятия, вкл. на общините, в банките могат да се обезпечават от обслужващи-
те банки в полза на МФ чрез блокиране на: ДЦК по външния и вътрешния дълг на Р България; деноминирани в
евро дългови ценни книжа на ЕБВР и деноминирани в левове или в евро дългови ценни книжа на ЕИБ; вземания
по сметки на банките, обслужвани от БНБ. Блокирането на ДЦК се извършва при БНБ и има действие на за-
конен особен залог върху тях в полза на МФ. Блокират се ДЦК, свободни от всякакви тежести и обезпечения.

33 Левовата равностойност на блокираните/деблокираните ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по офи-
циалния курс на БНБ за съответната валута, валиден за деня на сделката.
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Към края на юни 2009 г. съгласно разпоредбите на Наредба № 31 на БНБ за

сетълмент на ДЦК в СДЦК се водят общо 1921 броя сметки, от които 50 смет-
ки за ДЦК на емитента (МФ), 753 сметки, отчитащи собствения портфейл от
ДЦК на участниците, 665 сметки за ДЦК – собственост общо на клиенти на
участниците, и 453 сметки за ДЦК с наложена тежест. Общият размер на ДЦК
по номинална стойност, регистрирани по тези сметки, е 2818.9 млн. лв.

Развитието на системите през отчетния период продължава да се осъ-
ществява в контекста на текущите европейски инициативи, свързани с пости-
гането на интегрирана и стабилна инфраструктура на европейските финансо-
ви пазари.

В съответствие с постигнатите с МФ договорености започва работата
по разширяване функционалността на АДЦК с цел техническо обезпечаване на
допълнително поставените от емитента изисквания, свързани с механизма на
одобряване на допуснатите до участие в аукциона поръчки, както и с изготвя-
нето на нови справки за участие на първичните дилъри в аукционите на ДЦК.

Започват да се провеждат тестове за изпълнение на новата функционал-
ност на ЕСРОТ, която е възложена за реализация в съответствие с изисквания-
та на една от т.нар. бариери Джованини пред трансграничния клиринг и сетъл-
мент на ценни книжа – за хармонизиране на процедурата по приключване и фина-
лизиране на сделките между участниците в съответствие с европейските рег-
ламенти (Harmonization of Corporate Actions Processing in Europe). Тази функционал-
ност на ЕСРОТ ще позволи автоматичното уведомяване на участниците в сис-
темата за параметрите на предстоящите плащания на главници и лихви по ДЦК
с настъпващ падеж посредством стандартните СУИФТ съобщения, използвани
за тази цел – MT564 Corporate Action Notification и MT566 Corporate Action Confirma-
tion.

По предложение на АББ е възложено разработването в ЕСРОТ на ежеднев-
ни справки за стойността на обезпечението с ДЦК, емитирани по реда на На-
редба № 5 на МФ и БНБ, блокирани от обслужващите бюджета банки за обезпе-
чаване на наличните парични средства по обслужваните от тях сметки на бю-
джетните предприятия за съответния ден.

С цел по-пълно да се удовлетворяват изискванията на участниците в паза-
ра на ДЦК и по-ясно да се илюстрира динамиката на регистрираните в ЕСРОТ
сделки от началото на 2009 г. са променени обхватът и структурата на изда-
вания от управление „Фискални услуги“ тримесечен бюлетин „Пазар на държав-
ни ценни книжа“.

В рамките на утвърдения План-график за оценка на оперативните рискове
в БНБ за 2009 г. продължава дефинирането на основните функции, процеси, под-
процеси и дейности, свързани с осъществяваните от БНБ агентски функции, и
определянето критичността на процесите. На тази основа са идентифицирани
вътрешно присъщите оперативни рискове за процесите с оценка 4 или 5 по ска-
лата за критичност и е извършен задълбочен анализ на прилаганите контролни
механизми. Направена е също оценка на контролите и на остатъчните рискове.

Развитие на
системите
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Интензивната международна дейност на БНБ от началото на 2009 г. е
насочена главно към преодоляване на глобалната финансово-икономическа криза.
Банката участва активно в провежданите дискусии и в определянето на поли-
тиката на Европейския съюз в рамките на ЕСЦБ, Съвета Екофин, Икономическия
и финансов комитет и други комитети и работни групи към Съвета и Европейс-
ката комисия.

Акцентът в политиката на ЕС през изминалите шест месеца е бъдещето
на Европейската надзорна рамка, и по-специално – постигането на консенсус
относно изграждането на по-ефективна финансова регулаторна и надзорна ар-
хитектура, общоприемлива за всички страни-членки, и относно необходимите
действия за усъвършенстване на рамката за финансова стабилност. Ключов
момент в този процес е публикуването на 25 февруари 2009 г. на доклада на гру-
па финансови експерти34, ръководена от Жак дьо Ларозиер.

Документът е централна тема на дискусии във всички последвали важни
форуми, включително на неформалната среща на държавните и правителстве-
ните ръководители на 1 март 2009 г., на заседанията на Икономическия и финан-
сов комитет, Комитета на европейските банкови надзорници, Европейския бан-
ков комитет, неформалното заседание на Съвета Екофин, Европейския парла-
мент и срещата на лидерите от Г-20 на 4–5 април в Лондон. Докладът съдържа
констатации и 31 подробни препоръки, които обхващат широк кръг въпроси в об-
ластта на регулирането, надзора и управлението при кризи, разработване на
общи правила за инвестиционните фондове във всички държави – членки на ЕС,
ограничаване на бонусите на ръководните кадри в съответствие с интересите
на акционерите. От изключителна важност са предложенията за преструкту-
риране на съществуващата надзорна рамка в ЕС, и по-специално – за създаване-
то на Европейски съвет за системен риск (ЕССР) и Европейска система за фи-
нансов надзор (ЕСФН).

На 4 март 2009 г. в съобщението си до Европейския съвет „Движеща сила за
възстановяването на Европа“ (Driving European Recovery) Европейската комисия
дава първата си предварителна оценка по препоръките в доклада и предлага да се
предприемат бързи действия за мащабна реформа на финансовата система на
базата на заключенията в документа. Препоръките на Комисията са обсъдени и
одобрени на официалната пролетна среща на Европейския съвет. Като резултат
в съобщението си „Европейски финансов надзор“ от 27 май Европейската комисия
прави конкретни предложения за реформи и очертава основните характеристи-
ки на новата европейска финансовонадзорна рамка. Предложенията на Комисията
са обсъдени на последвалите заседания на Съвета Екофин и Европейския съвет на
18–19 юни 2009 г., като е постигнат консенсус по основните насоки на предстоя-
щата реформа на европейската надзорна рамка.

БНБ не само участва в процеса по формиране на политиката на ЕС, но и ак-
тивно работи по хармонизиране на възможно най-ранен етап на националното
законодателство с европейските изисквания. Ключова роля за това има учас-
тието на представителите на БНБ в процеса на сближаване на надзорните
практики (разработване на нови надзорни практики, указания и форми) в дей-
ността на Комитета на европейските банкови надзорници (КЕБН), както и в ра-
ботните групи към него. Освен това представители на БНБ редовно участват
в работните групи към Съвета и Европейската комисия, което допринася за ак-

IX. Международни отношения и участие в ЕСЦБ

34 Групата е създадена от Европейската комисия през октомври 2008 г. с цел изготвянето на препоръки за ре-
форми във финансовите регулации и надзор в ЕС.
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тивното включване на БНБ в дискусиите по директивата за капиталовите изис-
квания, директивата за институциите за електронни пари, директивата за га-
рантиране на влоговете в банките, регламента за трансграничните плащания и
регламента за агенциите за кредитен рейтинг.

В процеса на подготовка на измененията в националната правна рамка БНБ
провежда широки консултации с банковата общност с цел своевременно осведо-
мяване на бизнеса за предстоящите промени в законодателството. През първо-
то шестмесечие на 2009 г. Народното събрание прие Закон за платежните ус-
луги и платежните системи, Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за
кредитните институции и ЗИД на Закона за гарантиране на влоговете в банки-
те, като приетите национални мерки напълно прилагат изискванията на съот-
ветните европейски директиви.

Управителят на БНБ участва като пълноправен член в заседанията на Гене-
ралния съвет на ЕЦБ, включващ президента и вицепрезидента на ЕЦБ и управите-
лите на националните централни банки на всички държави – членки на ЕС. Генерал-
ният съвет на ЕЦБ обсъжда въпроси, свързани с макроикономическото развитие
и динамиката на паричната политика, участието на държавите във Валутен ме-
ханизъм II, спазването от страните на разпоредбите на чл.101 и 102 от Догово-
ра за създаване на Европейската общност  и др.

Представители на БНБ членуват в 12 комитета към ЕСЦБ и 31 работни
групи към тях, както и в Конференцията за човешките ресурси. Чрез предста-
вителите си в органите, комитетите и работните групи на ЕСЦБ БНБ участ-
ва в процеса на координация на паричната политика, допринася за изготвянето
на правни актове на ЕЦБ, за формирането и развитието на паричната и банко-
вата инфраструктура, платежните и сетълмент-системи, развитието на ста-
тистическата отчетност и при обсъждането на други въпроси в сферата на
компетентност на централните банки.

Държавите – членки на ЕС, са задължени да провеждат писмени консулта-
ции с ЕЦБ по всеки проект на нормативен акт в областите от нейна компе-
тентност. Това задължение се прилага както за БНБ, така и за други държавни
институции в България. Във връзка с това Министерството на правосъдието
на Република България провежда консултация с ЕЦБ относно законопроект за
допълнение на Закона за администрацията и за изменение inter alia на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и на ЗБНБ.

Дискусиите на проведената през април 2009 г. в Прага неформална среща
на Екофин са фокусирани върху въпросите, свързани с оценката на икономичес-
кото положение и рисковете за финансовата стабилност в ЕС, бъдещето на Ев-
ропейската надзорна рамка и необходимите действия за усъвършенстване на
рамката за финансова стабилност и подобряване координацията при надзора на
финансовия сектор и големите финансови групи.

БНБ е представена в Икономическия и финансов комитет (ИФК), като по
този начин участва активно при формирането на политиката на ЕС по въпроси,
свързани с оценките за икономическата ситуация в Общността, в инициативи-
те на равнище ЕС и в международен план по разширяване и засилване на рамка-
та за финансова стабилност, по реформиране на цялостната международна
финансова архитектура, както и в провеждането на ежегодната оценка и под-
готовката на заключения на Екофин по програмите за стабилност и за
сближаване на държавите – членки на ЕС. В началото на 2009 г. на заседание на
ИФК са обсъдени оценката и заключенията на Съвета Екофин по Конвергентна-
та програма на Република България за 2008–2011 г.

Чрез представителството си в комитетите и работните групи към Съве-
та на ЕС и към Европейската комисия БНБ е част от процесите на реформиране
на политиката във финансовия сектор, започнати от ЕС през 2008 г., които до
голяма степен са продиктувани от финансовата криза.

Участие в
Европейската

система на
централните

банки

Участие в
заседания на

Съвета Екофин
и в комитети и
работни групи
към Съвета на
ЕС и Европей-

ската комисия
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Отношения
с между-
народни

финансови
институции

Поради важността на доклада на групата на Дьо Ларозиер и неговата
ключова роля за очертаване на промените в надзорната рамка и в политиката
на ЕС БНБ, Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор из-
готвят съвместна позиция по предложената в доклада рамка за бъдещото раз-
витие на регулирането и надзора на финансовия пазар в ЕС.

Активното участие на БНБ в комитетите и структурите към Съвета на
ЕС и към Европейската комисия, като Комитета по финансови услуги, Комите-
та на европейските банкови надзорници и работните групи към него, Европей-
ския банков комитет, работните групи към ЕК в областта на финансовите ус-
луги, е от решаващо значение за формулирането на национални позиции по въп-
роси в сферата на финансовите услуги и на мерките в отговор на финансовата
криза.

БНБ е представена в Съвета по европейски въпроси и активно участва във
формирането на националните позиция и политика в областите от компетент-
ност на централната банка – платежните системи, банковите и финансовите
услуги, процеса на сближаване на надзорните практики, както и в дискусиите по
отношение на новата финансова архитектура и др.

БНБ провежда активна политика на прозрачност и разширяване на инфор-
мираността за участието си в процеса на формиране на политиката на ЕС,
като периодично се подготвят обзори на новите моменти в европейските поли-
тика и регулации в банковия и финансовия сектор, които се предоставят на за-
интересованите ведомства и организации. БНБ редовно съвместно с други ин-
ституции организира семинари за представителите на банковия, финансовия и
публичния сектор.

През март БНБ извърши актуализация на 60-ото издание на Годишния док-
лад на МВФ „Валутни споразумения и валутни ограничения“. В доклада са отра-
зени промените в българското законодателство и той е съгласуван с Минис-
терството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите и
Комисията за финансов надзор.

От 14 до 22 април на посещение в България е редовна мисия на МВФ за
преглед на икономическата ситуация. Темите, които са дискутирани с експер-
ти от БНБ, обхващат преглед на финансовия сектор, перспективите за иконо-
мически растеж през 2009 г., рисковете в средносрочен план и прогнозите за
състоянието на платежния баланс. Заключенията на мисията за България са
отразени в изготвения доклад, в който е посочено, че благодарение на разумна-
та политика и създадените фискални резерви страната не е засегната от све-
товната финансова криза в такава степен, както другите страни в региона.
Положителна оценка е дадена и за стабилността на банковата система.

Управителят на БНБ участва в редовните двумесечни срещи в Банката за
международни разплащания (БМР) на управителите на централните банки. Тези
срещи представляват основен механизъм за продължаване на международното
сътрудничество между централните банки-акционери и за дискусия по икономи-
ческото развитие и перспективите пред световната икономика, финансовите
пазари и за свързаните с финансовата глобализация предизвикателства пред
централните банки.

В края на юни 2009 г. е проведено годишното Общо събрание на акционери-
те на БМР, на което присъства и управителят на БНБ. В рамките на заседа-
нието е взето решение за разпределението на нетната печалба на институци-
ята, като 144.7 млн. СПТ (по 265 СПТ на акция) се изплащат на акционерите под
формата на дивидент. Дивидентът върху притежаваните от БНБ 8000 акции в
размер на 2 120 000.00 СПТ (еквивалент на 2.3 млн. евро) е получен на 2 юли
2009 г.

Подуправителят, ръководещ управление „Банково“, участва начело на бъл-
гарската делегация на Годишната среща на ЕБВР на 13–16 май 2009 г. в Лондон.

Участие в
националния

координацио-
нен механизъм
по европейски-

те въпроси
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В рамките на форума подуправителят на БНБ се изказва пред Борда на гувер-
ньорите на ЕБВР за политиката на БНБ относно мерките в отговор на светов-
ната финансова и икономическа криза, дейността на ЕБВР в България и перспек-
тивите за бъдещо сътрудничество.

В изпълнение на поетия през 2008 г. ангажимент за участие за период от
три години във финансирането на Фондацията на Комитета по международни
счетоводни стандарти (ФКМСС) през февруари БНБ прави втората си годиш-
на вноска в размер на 8500 щ.д. Участието на централните банки в осигуряване-
то на дългосрочно финансиране на дейността на ФКМСС е доказателство за
значимостта на въпросите, свързани с международните счетоводни стандар-
ти и тяхното прилагане.

БНБ активно участва в проекти за техническо сътрудничество с нацио-
нални централни банки.

На 1 април 2009 г. Европейската комисия официално информира, че БНБ е
избрана да управлява проект „Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет
на финансовите регулаторни институции“ в полза на Черна гора на обща стой-
ност 1.2 млн. евро. Партньори по проекта са централната банка на Нидерландия
в областта на застрахователния и банковия надзор, борбата срещу изпирането
на пари и финансирането на тероризма, както и Комисията за финансов надзор,
която ще работи в областта на капиталовия пазар. Целта на проекта е създа-
ване на условия за дългосрочна икономическа стабилност и растеж чрез укреп-
ване на регулаторната и надзорната рамка на капиталовите и финансовите па-
зари и привеждането им в съответствие с изискванията на европейското зако-
нодателство. Важен приоритет на проекта, чиято продължителност е 18 месе-
ца, е осъществяването на дейности за предотвратяване на изпирането на па-
ри и финансирането на тероризма. Сътрудничеството със страните от реги-
она е приоритет за БНБ, която поема безусловен ангажимент за изпълнението
на проекта. Географско-икономическата и културната близост със страните
от Балканския регион, както и засилването на икономическите връзки и транс-
граничните финансови услуги правят опита на БНБ особено подходящ за стра-
ните от Югоизточна Европа.

В края на май успешно приключва деветмесечната програма за техническа
помощ за Националната банка на Сърбия, чиято цел е изготвянето на анализ на
потребностите на регулаторната и оперативната рамка. Програмата се из-
пълнява под ръководството на ЕЦБ с участието на 17 централни банки от ЕС.
БНБ предоставя експертна помощ в областта на защита на потребителите на
финансови услуги, като е направен анализ на правната и институционалната
рамка на защитата на потребителите в банковия сектор.

На 1 януари 2009 г. започва изпълнението на тригодишна програма за цен-
тралната банка на Египет, финансирана от ЕС, в сферата на банковия надзор и
привеждането му в съответствие с изискванията на принципите на Базел II.
Програмата се изпълнява под ръководството на ЕЦБ в сътрудничество със
7 национални централни банки от ЕС. БНБ участва в три основни стратегичес-
ки направления по програмата – собствени средства, стандартизиран подход
за кредитен риск и отчетност.

Успешно приключват дейностите по обмена на опит в рамките на дву-
странното сътрудничество с централната банка на Германия при анализа на
неистински банкноти и борбата срещу фалшифицирането на пари, като БНБ
продължава да поддържа редовни контакти с централната банка на Германия.

През юни в рамките на финансиран от ЕС проект за техническа помощ за
Министерството на икономическото развитие на Република Азербайджан е
осъществено посещение в БНБ на представители от тяхното Министерство
на финансите. По време на проведената среща с експерти на БНБ е направен
преглед на задачите и отговорностите на централната банка, макроикономи-
ческата и фискалната политика, прогнозирането и др.

Техническа
помощ
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Статистическа дейностX.
БНБ събира, съставя и разпространява статистическа информация в съ-

ответствие с чл. 42 от ЗБНБ и като член на ЕСЦБ в изпълнение на ангажимен-
тите си по чл. 5 от Протокола за Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ.

Във връзка с приложението на изискванията на Регламент (ЕО) № 25/2009
на ЕЦБ от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови
институции“ (преработен) (ЕЦБ/2008/32) започва разработването на методоло-
гически указания и отчетни форми, в съответствие с които парично-финансо-
вите институции ще предоставят информация на БНБ. Посредством разширя-
ването на обхвата на паричната статистика, в т.ч. чрез събирането на инфор-
мация за нови показатели, от средата на 2010 г. БНБ ще предоставя на потре-
бителите допълнителна статистическа информация.

След разширяването на Регистъра на институциите и базата данни за ак-
тивите на ЕЦБ (RIAD) БНБ участва в тестването на базата данни и започва
редовното предоставяне на списъците на инвестиционните фондове и дру-
жествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизаци-
онни трансакции.

Продължава работата по статистическото обхващане на небанковия фи-
нансов сектор и започва публикуването на редовна тримесечна информация за
дружествата, специализирани в кредитиране, и за застрахователните, пре-
застрахователните и здравноосигурителните дружества в България.

През отчетния период продължава процесът по преминаване към Класифи-
кацията на икономическите дейности (КИД-2008, осигуряваща приложението на
NACE Rev.2), като завършва работата по тримесечната статистика на депози-
тите и кредитите по количествени категории и икономически дейности.

В началото на годината започва предоставянето на ЕЦБ на тримесечни
данни за международната инвестиционна позиция с разбивка по географски
региони, с което БНБ изпълнява изискване, валидно за държавите-членки на ев-
розоната.

На основание Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съ-
вета относно статистиката на Общността за структурата и дейността на
предприятията с чуждестранен контрол БНБ започва редовно събиране на дан-
ни за дейността на предприятията, намиращи се в държави извън ЕС и  контро-
лирани от български предприятия.

В заключителен етап е подготовката за разширяване обхвата на прякото
отчитане в БНБ на информация за статистиката на платежния баланс и меж-
дународната инвестиционна позиция на страната. Разработени са отчетните
форми за вноса и износа на услуги и продължава разработването и поддържане-
то на регистър за целите на статистиката на платежния баланс. Подготвено
е пилотно проучване сред статистическите единици, които имат най-същест-
вен принос за постъпленията и плащанията по текущата сметка на платежния
баланс, което предстои да бъде проведено през втората половина на годината.

Продължава активната работа с ЕСЦБ по проекта „Централизирана база
данни за ценни книжа“, както и създаването на база данни на българските ценни
книжа.

Редовно се съставят и предоставят на ЕЦБ и Евростат данни за триме-
сечните финансови сметки за сектор държавно управление в съответствие с
Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета35. През полу-

35 Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно тримесечни-
те финансови сметки на сектора на публичната администрация.
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годието на интернет страницата на БНБ за първи път са публикувани данни за
тази статистика. Продължава регулярното предоставяне на ЕЦБ на данни за
държавната финансова статистика, подготвяни съвместно с Националния ста-
тистически институт и Министерството на финансите.

Със съдействието на НСИ продължава предоставянето на информация на
ЕЦБ и БМР за показателите по общоикономическа статистика. Редовно се из-
вършва актуализиране на данни и сертифициране на метаданни по Специалния
стандарт за разпространение на данни (ССРД) в съответствие с методологи-
ческите изисквания на МВФ и предварителния календар за разпространение на
данни. В изпълнение решението на МВФ е извършена необходимата работа,
свързана с изменението на процедурата по редовното актуализиране и серти-
фициране на метаданните за ССРД, подготвяни от БНБ, НСИ и МФ.

През първото шестмесечие на 2009 г. продължава работата по проекта за
интегрирана статистическа информационна система. Основната є цел е да ав-
томатизира в максимална степен дейностите по получаване, контрол, обработ-
ка и разпространение на статистическа информация. Съвместно с фирмата-
разработчик е направен детайлен анализ на бизнес процесите.

Приключва проект, който ще предостави възможност на отчетните еди-
ници – небанки, да предоставят по електронен път отчетни форми за статис-
тиката на платежния баланс.

Спазвайки принципа за достъпност и яснота от Кодекса за дейността на
европейската статистика, продължава работата, насочена към увеличаване
обхвата на информацията, предоставяна на потребителите, както и към
улесняване на нейната достъпност.
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Икономическите изследвания, анализът на процесите в българската иконо-
мика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководст-
вото на банката при вземането на решения, както и при формирането на пози-
ции по въпросите на икономическата политика. Изследователската дейност
през първата половина на 2009 г. продължава да обслужва приоритета на БНБ за
успешно участие в ЕСЦБ. Работата е фокусирана върху изследване поведение-
то на икономическите агенти въз основа на микроданни, моделиране на финансо-
вия сектор и развитие на прогностичните макроикономически модели.

Специализираните проучвания, провеждани в съответствие с Плана за из-
следователската дейност на БНБ за 2009–2010 г., подпомагат дейността на
БНБ, като предлагат анализи на конкретни икономически процеси и проблеми, а
също допринасят за усъвършенстване на наличния инструментариум за прогно-
зиране и моделиране. В изпълнение на Плана за изследователската дейност през
първото шестмесечие на 2009 г. се работи по теми, свързани с гъвкавостта на
пазара на труда и механизмите на определяне на цените и заплатите; фактори-
те, определящи инфлационната динамика; емпиричен секторен анализ на ценооб-
разуването на българския износ според пазара; конкурентоспособност на бъл-
гарската икономика и разработване на динамичен стохастичен модел на
общото равновесие с финансов сектор. През първата половина на годината про-
дължава и усъвършенстването на новия базисен макроиконометричен прогнос-
тичен модел, подготвен с цел подобряване на макроикономическите прогнози,
изготвяни в БНБ. Завършените изследвания по Плана за изследователската дей-
ност се описват в технически доклади и се представят на семинари, организи-
рани от БНБ, в които участват експерти в съответната област от други инс-
титуции, научни и неправителствени организации.

Програмата за гост-изследователи подпомага изследователската дей-
ност 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 2009 г. по тази програма работят двама участ-
ници, а изследванията са в областта на моделиране на средно- и дългосрочния
тренд на инфлацията в България и систематизация и анализ на българската
икономическа мисъл до 1944 г. Със свои представители БНБ участва в проведе-
ната на 27 март 2009 г. в Белград Четвърта годишна конференция на Мрежата
за изследване на паричната история на Югоизточна Европа.

Чрез своята изследователска поредица Дискусионни материали през
2009 г. БНБ продължава да съдейства за развитието на изследователския
потенциал на българската икономическа наука и практика в областите макро-
икономика, финанси и стопанска история. През полугодието са публикувани пет
разработки в изследователската поредица на БНБ (четири от тях в раздел
Макроикономика и финанси и една – в Стопанска история).

Изследователска дейностXI.



67

И
н
ф

о
р

м
а
ц

и
о

н
н
а
 и

н
ф

р
а
с
т

р
у
кт

у
р

а

В изпълнение на дългосрочните си програми за внедряване на нови инфор-
мационни технологии и за текущо осигуряване безотказното и надеждно
функциониране на системите през първата половина на 2009 г. са реализирани
редица проекти в областта на развитието на информационната инфраструк-
тура. В областта на информационната сигурност и мрежи през отчетния пери-
од продължават дейностите по поетапното осигуряване достъпа на потреби-
тели от БНБ към информационни системи на ЕСЦБ. Продължава работата по
тестване и внедряване на новата система за обмен на информация EXDI, която
ще замени и обедини наличните системи и технологии в тази област.

Осъвременена е комуникационната и информационната инфраструктура
на БНБ. Завършен е проект за изготвяне на концепция за работа на основните
системи на банката в повече от една физическа локация и се подготвя осигуря-
ването на резервен капацитет за работа на критично важните системи на
БНБ. Освен това продължава работата по осъвременяване на системата за гла-
сови комуникации на БНБ, като се подготвя извеждането и на последната ста-
ра телефонна централа и преминаване изцяло към VoIP-технология. В ход е под-
мяната на оборудването за СУИФТ и подготовката за участие на БНБ в ТАР-
ГЕТ2. Изградена е нова структурна кабелна система в Регионалното касово
подразделение – Варна.

Продължава работата и по проекта за Касов център на БНБ, като са за-
вършени основните дейности по изграждане на комуникационната инфраструк-
тура на обекта. Подготвени са и вече се осъществяват необходимите достав-
ки на ИТ-оборудване.

По отношение на базите данни и приложните системи през първото шест-
месечие на 2009 г. дирекция „Информационни системи“ работи главно по разви-
тието на съществуващите информационни приложения с цел привеждането им
в съответствие с нормативните изисквания и разширяване на функционал-
ността им. Такива проекти са:

• Системата за отчитане, контрол и управление на движението на налич-
ните пари в БНБ (Касова система).

• „Централен кредитен регистър“ с информационната система „Единно
хранилище на данни – отчети за банков надзор“ и Електронната система
за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК (ЕСРОТ).

В етап на разработване са: Система за обработка на информацията от
системните оператори на платежни системи, участниците в тях, издателите
на банкови платежни карти, акцептиращите банки и издателите на електронни
пари и Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС).

Продължава работата по стабилизиране на системата SAP, внедрена на
2 юни 2009 г.

Извършват се изменения и развитие на функционалности в информацион-
ните системи SAP, СОФИ и TurboSwift във връзка с проекта за включване на БНБ
в платежната система ТАРГЕТ2, а във връзка с текущото развитие на система-
та СЕБРА се разширява функционалността на СОФИ. Усъвършенствана е и сис-
темата за управление на персонала и работната заплата и към нея е разра-
ботен и включен модул за регистриране и избор на стажанти.

Подготвят се системите TurboSwift и Stematch за преход към нови версии
(база данни и приложение).

Поддържането на информационните системи при крайните потребители
през първото полугодие включва оборудването на Касовия център чрез осигу-
ряването на всички необходими компютри и монитори и провеждането на кон-

Информационна инфраструктураXII.
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курс за доставка на принтери. Въведен е в експлоатация нов сървър за елект-
ронна поща, успешно е завършено внедряването на информационната система
DARWIN за връзката към ЕСЦБ на Управителния съвет и всички комитети и
работни групи в БНБ.

Текущо се извършват дейностите по подмяна на остаряла компютърна
техника, която се бракува или дарява, за всички компютърни системи са осигу-
рени актуални версии на защитните им механизми против зловреден код и про-
биви в сигурността. Извършени са необходимите доработки на новата интер-
нет страница за работа по стандарта SDMX.

Редовно се актуализират финансовите и правно-информационните систе-
ми с цел БНБ винаги да разполага с надеждна информация за правната рамка и
финансовите новини. Навреме са извършени редица текущи ремонти на дефек-
тирала техника, като не е допуснато прекъсване на бизнес процесите.
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Източник: БНБ.

Структура на персонала
(към 30 юни на съответната година) (брой, процент)

XIII. Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е важна част от управлението на
централната банка. То е непрекъснат процес, основаващ се на разбирането, че
в основата на всеки успех и постижение стои човешкият фактор. Следвайки
провежданата политика и в изпълнение на Стратегията на БНБ за 2004–2009 г.
през отчетния период продължават усилията за подобряване и прилагане на ме-
ханизми и правила с цел повишаване ефективността на работата на персонала
в съответствие  с европейските стандарти и практика. Основните дейности
са свързани главно с усъвършенстване подбора на служителите, мотивиране-
то, развитието и обучението на специалистите като гаранция за изпълнението
на целите и задачите на БНБ. От една страна, тези дейности се изразяват в
привличането на подготвени и квалифицирани млади хора, готови да поемат съ-
ответните отговорности, а от друга – в прилагането на различни механизми за
създаване на благоприятни условия за професионално и кариерно развитие на
служителите.

Подборът и наемането на компетентни и амбициозни специалисти са
традиционни приоритети в управлението на човешките ресурси. Използват се
разнообразни форми с цел популяризиране на възможностите за работа в банка-
та и осигуряване на широк достъп до информацията за свободните работни
места. За втора поредна година БНБ участва във Форума за студентски стаж
и кариера „КАРИЕРИ 2009“. Щандът на банката е посетен от много млади хора,
които проявяват интерес към възможностите за реализация в БНБ.

През първото полугодие на 2009 г. в банката са постъпили 35 нови специа-
листи. Броят на напусналите през същия период е 23 спрямо 70 през първото
шестмесечие на 2008 г. Числата ясно показват намаляване на текучеството,
което е резултат от променената външна среда и създадените добри условия
за работа в банката.
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През първата половина на 2009 г. нараства делът на служителите на въз-
раст до 30 години в сравнение със същия период на предходната година, като
броят им се увеличава от 90 на 126. Това съответства на политиката на БНБ за
наемане на млади, квалифицирани и амбициозни служители. Нарастването на
броя на служителите с висше образование е трайна тенденция, която отгова-
ря на професионалната структура на персонала на банката, изискваща по-голям
брой аналитични специалисти.

През първото полугодие служителите участват активно в разнообразни
форми за повишаване на професионалната квалификация, като наред с добре
познатите и утвърдени програми се реализират и някои нови.

Повишава се интересът към семинари и обучение във връзка с работата на
комитетите на ЕСЦБ. Заедно с това нараства броят на участниците в семина-
рите от програмата на ЕСЦБ и на националните централни банки от система-
та, като осем служители са посетили различни курсове. Освен това 82 души са
участвали в курсове и семинари, организирани от чуждестранни банки и между-
народни финансови институции. За първи път служител на банката се включва
в програмата за обмен на City of London Corporation, стимулираща международно-
то партньорство на британските институции, работещи в сферата на дър-
жавната финансова политика и финансовото регулиране, както и в частния фи-
нансов сектор.

Броят на служителите, които без откъсване от работа продължават обу-
чението си за повишаване на образованието или за придобиване на научна сте-
пен, достига 23 (при 15 за същия период на 2008 г.). Запазва се високата актив-
ност в различни дистанционни форми на обучение – 14 служители участват в
програми на Международния банков институт – София, 5 в програмата Серти-
фицирани финансови аналитици (Chartered Financial Analyst към Chartered Financial
Analysts Institute), по двама в програмите Сертифицирани вътрешни одитори
(Certified Internal Auditor към Institute of Internal Auditors) и Сертифицирани счетово-
дители (Chartered Certified Accountant на Association of Chartered Certified  Accoun-
tants).

За персонала от съответните структурни звена са проведени много-
бройни видове специализирано обучение, свързано с развитието на използва-
ните информационни системи, както и по внедряване на нови приложения. Мени-
джърите по управление на риска са присъствали на еднодневно обучение във
връзка с внедряването на системата за управление на оперативните рискове.
Продължава повишаването на езиковата подготовка на персонала, като в курсо-
ве по английски, френски и испански език са участвали общо 58 служители.

Репутацията на банката като надежден работодател се затвърждава на
фона на бързо променящите се условия на пазара на труда и след редицата ме-
дийни прояви при честването на 130-годишнината от основаването є. Още в на-
чалото на 2009 г. са обявени имената на четиримата участници, спечелили ор-
ганизирания по случай юбилея конкурс за стипендианти, които се обучават в
утвърдени български университети за придобиване на степените „бакалавър“ и
„магистър“.
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БНБ ползва предимно собствени сгради и имоти, което є осигурява необхо-
димата степен на независимост, сигурност и защита, необходими за институ-
ция като централната банка. През първата половина на 2009 г. не са придобива-
ни нови, нито са освобождавани имоти – собственост на БНБ.

Основните разходи по управлението на собствеността на банката са
свързани с изпълнението на инвестиционната програма съгласно бюджета за
съответната година и се отнасят до ново строителство, реконструкция, мо-
дернизация, доставки и обзавеждане, ремонти, автотранспорт, организация на
снабдяването с дълготрайни и краткотрайни материални активи и основни кон-
сумативи за извършване на емисионно-касовата дейност, съхранението и
използването на консумативи и канцеларски материали в структурните звена
на БНБ, оптималното разходване на електро-, топлоенергия и вода в обектите
на БНБ на територията на София. През първото шестмесечие изпълнението на
бюджета на БНБ за 2009 г. относно инвестиционните разходи е 31.6%, от тях
изпълнението по отделните пера е, както следва: за ново строителство, рекон-
струкция и модернизация – 48.2%; за придобиване на машини, съоръжения, тран-
спортни средства и друго оборудване – 18.1%. Разходите за ново строителст-
во, реконструкция и модернизация са главно за новия Касов център на БНБ.

Управление на собственосттаXIV.
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Вътрешен одитXV.
През периода януари – юни 2009 г. са приключени четири одита – три от го-

дишната програма на „Вътрешен одит“ на БНБ и един от програмата на Коми-
тета на вътрешните одитори към ЕСЦБ.

 В областта на емисионно-касовата дейност на БНБ е извършен одит на
съхранението, обработката и унищожаването на парични наличности в отдел
„Резервна каса“ при дирекция „Касова“ с цел да се извърши преглед за съответ-
ствие на дейността с приложимите нормативни актове, да се оценят ефектив-
ността и ефикасността на касовите операции, защитата и сигурността на ак-
тивите и адекватността на контролите при съхранението, обработката и уни-
щожаването на парични наличности в съответния отдел.

„Вътрешен одит“ продължава мониторинга по изпълнението на проект „Из-
граждане на Касов център на БНБ“, чието строителство е заложено в Страте-
гията за развитие на БНБ в периода 2004–2009 г. Целта на извършения през пър-
вата половина на 2009 г. одит е да се проследи изпълнението на препоръките от
предходния, да се оцени ефективността на системите за контрол в етапа на
изграждането на касовия център, сроковете за изпълнение на проекта и придър-
жането към стратегическите цели на банката в областта на емисионно-касови-
те операции.

През отчетния период е извършен одит на дейността на отдел „Надзор на
платежните системи“. Основните му цели са: а) да се оцени ефективното пос-
тигане на целите и задачите на функцията надзор на платежните системи, как-
то и нейният принос за ефективното, надеждно и стабилно функциониране на
платежните системи; б) да се оцени съответствието на функцията надзор на
платежните системи с приложимите вътрешни и външни нормативни актове,
европейските директиви, международните регулации и стандарти в съответ-
ната област; в) да се оцени надеждността и целостта на значимата информа-
ция, свързана с функцията надзор на платежните системи.

В рамките на утвърдената от Генералния съвет на ЕЦБ годишна програма
на Комитета на вътрешните одитори на ЕСЦБ за 2009 г. и произтичащите от
нея ангажименти на звеното за вътрешен одит на БНБ е проведен одит на те-
ма „Управление на информационнотехнологичните процеси“ (IT Governance) с фо-
кус върху процесите по управлението на портфейли от ИТ-проекти в Евросис-
темата/ЕСЦБ.
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Изпълнение на бюджета на БНБXVI.
Бюджетът на БНБ за 2009 г. е приет от Управителния съвет на банката с

Решение № 104 от 6 ноември 2008 г.
Отчетът по бюджета на банката е изготвен в два раздела съгласно прие-

тите от УС на БНБ Вътрешни правила за съставяне, изпълнение и отчитане на
бюджета на БНБ.

1. Разходи за издръжка на БНБ

Разходите за издръжката на БНБ за първото шестмесечие на 2009 г. са в
размер на 41 604 хил. лв., което представлява 44.6% от годишния бюджет.

За отчетния период БНБ е извършила разходи за паричното обращение в
размер на 12 624 хил. лв., което представлява 81.2% от полугодишния разчет и
45.0% от утвърдения годишен бюджет. За отпечатване на нови банкноти и от-
сичане на нови монети са изразходвани 12 275 хил. лв., или 46.0% от предвидени-
те средства в бюджета на БНБ за 2009 г. В рамките на тези разходи за произ-
водството на банкноти са изразходвани 9679 хил. лв., или 50.6% от предвидени-
те за годината. За производството на нови монети са изразходвани 2596 хил.
лв., от които за разменни монети – 2456 хил. лв. Разходите за отсичане на въз-
поменателни монети възлизат на 140 хил. лв., или 12.2%, и са във връзка с изпъл-
нението на приетата от УС на БНБ Монетна програма на банката.

Разходите за проектиране на нови емисии банкноти и монети са 7 хил. лв.,
или 10.6% от предвидените средства в годишния бюджет на банката. За ре-
монт на машините, ползвани при емисионно-касовата дейност, са вложени ре-
зервни части на стойност 21 хил. лв., или 10.7% от годишния бюджет.

Разходите за наеми на помещенията, ползвани от служители на банката в
сградите на „Печатница на БНБ“ АД , в „Монетен двор“ ЕООД и в „Дружество за
касови услуги“ АД, са на стойност 256 хил. лв., или 49.2% от предвидените за го-
дината средства.

Разходите за материали, услуги и амортизация са 15 369 хил. лв., което
представлява 41.3% от годишния бюджет. Разходите за материали са 402 хил.
лв. Най-голям относителен дял в тази група заемат разходите за канцеларски
материали (150 хил. лв.), за горива и резервни части за транспорта (121 хил. лв.),
за материални запаси (78 хил. лв.) и др.

Извършени са разходи за външни услуги в размер на 7429 хил. лв., което е
73.9% от полугодишния разчет. Съществени в тази група са разходите за сис-
темите „Блумбърг“, „Ройтерс“, интернет и други, за които са изплатени
866 хил. лв., за абонаментните такси за ползване на програмни продукти –
2176 хил. лв., и за такси за абонаментното поддържане на канцеларската техни-
ка – 641 хил. лв. Разходите за пощенски, телефонни и телексни услуги са 144 хил.
лв., за данък сгради и такса за битови отпадъци са изплатени 728 хил. лв. и за
електроенергия – 199 хил. лв. Банката е изплатила суми по договора с МВР и с
други охранителни организации в размер на 1294 хил. лв. За ремонт на основни
сгради от началото на годината са изразходвани 401 хил. лв.

За консултантски услуги са изплатени 45 хил. лв., което е 9.3% от полуго-
дишния бюджет. От тях 36 хил. лв. са изразходвани за изготвяне на европейска
комуникационна стратегия на БНБ и 9 хил. лв. във връзка с изследвания и публи-
кации по история на финансите и банковото дело.

За първото полугодие банката отчита разходи за амортизация в размер на
7538 хил. лв., което е 98.0% от полугодишния разчет.
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Разходите за персонал, социално и здравно осигуряване на служителите са
11 681 хил. лв., което представлява 55.1% от предвидените за годината. В тези
разходи, спазвайки изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица“, банката
отразява по бюджета си настоящата стойност на задълженията си към
персонала за пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск в размер на
1245 хил. лв.

Разходите, изразходвани за социална дейност, са 418 хил. лв., което е 40.2%
от полугодишния бюджет.

Другите административни разходи на банката са 997 хил. лв. и представ-
ляват 69.3% от полугодишния разчет. Командировките в страната в размер на
26 хил. лв. са свързани с логистиката на паричните средства в касовите под-
разделения на банката и с извършване на проверки в тези структурни звена.

Командировките в чужбина са свързани предимно с участие в семинари и
повишаване квалификацията на служителите. Средствата, усвоени за тези ко-
мандировки, са в размер на 164 хил. лв., което е 49.8% от полугодишния разчет.

През първото полугодие са изплатени средства и такси за обучение на слу-
жители от БНБ с цел повишаване на професионалната им квалификация  на
стойност 355 хил. лв.

За покриване на разходите, свързани с представителни и протоколни цели,
банката е изразходвала 439 хил. лв., в т.ч. 352 хил. лв. във връзка с честването
на 130-годишнината от основаването си.

Във връзка с участието в ЕСЦБ са извършени 515 хил. лв. разходи. Предс-
тавители на банката участват в заседанията на комисиите и комитетите към
ЕСЦБ, като за тази цел са изразходвани 301 хил. лв. за командировки. За наем на
телекомуникационни линии са изплатени 1 хил. лв., а за обучение на служители-
те – 21 хил. лв. Банката е изразходвала 174 хил. лв. за годишната такса за учас-
тие в ЕСЦБ.

2. Инвестиционна програма

В бюджета на банката за 2009 г. по раздел „Инвестиционна програма“ са
утвърдени 68 437 хил. лв., като от тях са усвоени 21 604 хил. лв., или 31.6% от
годишния разчет.

За шестте месеца на 2009 г. са изразходвани 17 871 хил. лв. за обект „Касов
център на БНБ“, в т.ч. за строително-монтажни работи 15 897 хил. лв., за стро-
ително-ремонтни работи и за доставка на хидравлични устройства за трезор-
ни врати 588 хил. лв., 846 хил. лв. за доставка и монтаж на системи за физичес-
ка защита и 477 хил. лв. за доставка и монтаж на алармени системи.

За придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване са изразходвани 2318 хил. лв., от които 1351 хил. лв. са за оборудва-
не с машини и съоръжения на обект „Касов център на БНБ“, за специално оборуд-
ване във връзка с пропускателния режим в размер на 60 хил. лв. и 545 хил. лв. за
опаковъчна линия за банкноти.

Разходите за информационни технологии на банката са 1383 хил. лв., от
които 872 хил. лв. за оборудване и 511 хил. лв. за софтуер.

Инвестиционните разходи са свързани преди всичко с изпълнението на
стратегията за развитие на информационните и комуникационните технологии
в банката с цел осигуряване на модерна технологична инфраструктура.

Разходите за хардуер в размер на 787 хил. лв. са за закупуване на компю-
търно оборудване, в т.ч. 269 хил. лв. за 100 броя компютри и 100 броя монитори
за обект „Касов център на БНБ“ и 85 хил. лв. за комуникационна техника.

Към 30 юни са закупени лицензи за софтуер в размер на 8 хил. лв. За нови
програмни продукти за интернет страницата на БНБ са изразходвани
59 хил. лв. и за програмния продукт „СОПС-БК-ЕП“ – 68 хил. лв. За разширяване
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Изпълнение на бюджета на БНБ към 30 юни 2009 г.

Отчет Бюджет Изпъл-
Показатели 30.VI.2009 г. 2009 г. нение

(хил. лв.) (хил. лв.) (%)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБРаздел I. Разходи за издръжка на БНБРаздел I. Разходи за издръжка на БНБРаздел I. Разходи за издръжка на БНБРаздел I. Разходи за издръжка на БНБ 41 60441 60441 60441 60441 604 93 22693 22693 22693 22693 226 44.644.644.644.644.6
Разходи, свързани с издръжка на паричното обращение 12 624 28 080 45.0
Разходи за материали, услуги и амортизация 15 369 37 224 41.3
Разходи за персонал и социално осигуряване 11 681 21 195 55.1
Разходи за социална дейност 418 2 048 20.4
Други административни разходи 997 2 430 41.0
Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ 515 2 249 22.9

Раздел II. Инвестиционна програмаРаздел II. Инвестиционна програмаРаздел II. Инвестиционна програмаРаздел II. Инвестиционна програмаРаздел II. Инвестиционна програма 21 60421 60421 60421 60421 604 68 43768 43768 43768 43768 437 31.631.631.631.631.6
Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация 17 871 37 080 48.2
Придобиване на машини, съоръжения, транспортни
средства и друго оборудване 2 318 12 829 18.1
Информационни системи на БНБ 1 383 15 795 8.8
Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ 0 196 0.0
Други инвестиции 32 2 537 1.2

функционалността на съществуващите програмни системи са изразходвани
376 хил. лв.

Към 30 юни 2009 г. банката няма извършени разходи за инвестиции, свърза-
ни с участието на БНБ в ЕСЦБ.
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Консолидиран финансов отчет на БНБ
към 30 юни 2009 г.XVII.
Изложение за отговорностите

на Управителния съвет на Българската народна банка ____________ 78

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

към 30 юни 2009 г. (неодитиран) _________________________________ 79

Консолидиран отчет за финансовото състояние

kъм 30 юни 2009 г. (неодитиран) _________________________________ 80

Консолидиран отчет за паричните потоци

към 30 юни 2009 г. (неодитиран) _________________________________ 81

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

към 30 юни 2009 г.______________________________________________ 82

Приложения към консолидирания финансов отчет _________________ 83
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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 пе-
риода.

Финансовият отчет на Българската народна банка, одобрен от Упра-
вителния съвет, е изготвен в съответствие с изискванията на Междуна-
родните стандарти за финансова отчетност, приети от Европейската ко-
мисия.

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

Иван Искров

Управител на БНБ

Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка
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Консолидиран отчет за всеобхватния доход
към 30 юни 2009 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложение 30.VI.2009 30.VI.2008

Приходи от лихви 7 369 188 460 893

Разходи за лихви 7 (64 154) (133 920)

Нетни приходи от лихви 305 034 326 973

Приходи от такси и комисиони 4 115 4 516

Разходи за такси и комисиони (1 767) (1 543)

Нетни приходи от такси и комисиони 2 348 2 973

Нетни печалби/(загуби) от финансови активи и
пасиви, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата 8 93 975 42 793

Други оперативни приходи 9 18 613 12 839

Общо приходи от дейността 419 970 385 578

Административни разходи 10 (51 565) (44 120)

Печалба за периода 368 405 341 458

Други всеобхватни доходи

Други всеобхватни доходи 55 143

Общо други всеобхватни доходи 55 143

Общо всеобхватни доходи за периода 368 460 341 315

Печалба, принадлежаща на:

Мажоритарни собственици 368 275 341 400

Малцинствено участие 130 58

Печалба за периода 368 405 341 458

Общо всеобхватни доходи, принадлежащи на:

Мажоритарни собственици 368 330 341 257

Малцинствено участие 130 58

Печалба за периода 368 460 341 315

Приложенията, представени на страници 83–108, представляват неразделна част
от консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 30 юни 2009 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложение 30.VI.2009 31.XII.2008

АКТИВИ

Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 11 2 832 839 2 655 053

Злато, инструменти в злато и други благородни метали 12 1 701 009 1 559 116

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата 13 18 683 934 20 600 510

Финансови активи на разположение за продажба 14 1 424 342 1 424 016

Материални активи 15 227 312 207 827

Нематериални активи 16 13 223 15 270

Други активи 17 57 060 51 471

Общо активи 24 939 719 26 513 263

ПАСИВИ

Банкноти и монети в обращение 18 7 809 780 9 179 414

Задължения към банки и други финансови институции 19 4 426 651 5 006 486

Задължения към държавни институции и други задължения 20 7 800 923 7 487 687

Задължения за участие в международни финансови
институции 21 1 303 086 1 302 601

Други пасиви 22 130 658 109 763

Общо пасиви 21 471 098 23 085 951

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Капитал 23 20 000 20 000

Резерви 23 3 444 943 3 403 764

Малцинствено участие 24 3 678 3 548

Общо капитал и резерви 3 468 621 3 427 312

Общо пасиви, капитал и резерви 24 939 719 26 513 263

Приложенията, представени на страници 83–108, представляват неразделна част
от консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за паричните потоци
към 30 юни 2009 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложение 30.VI.2009 30.VI.2008

Оперативна дейност

Нетна печалба 368 460 341 458
Корекции за изравняване с нетния паричен поток
от оперативна дейност:
   Приходи от дивиденти (4 554) -
   Амортизации 15,  16 11 040 11 130
   Печалба  от продажба на материални активи - 9
   (Печалба)/загуба от пазарна преоценка на финансови
   активи и пасиви 28 356 (13 959)
   Други загуби (18) (7 483)
Нетен паричен поток от оперативна дейност преди
промени в краткосрочни активи и пасиви 403 284 331 155

Промени в краткосрочни активи
   (Увеличение) на злато, инструменти в злато и други
   благородни метали (3 754) (1 414)
   (Увеличение)/намаление на финансови активи, отчитани
   по справедлива стойност в печалбата или загубата 1 824 044 (2 783 564)
   (Увеличение)/намаление на други активи (5 280) 9 167

Промени в краткосрочни пасиви
   Увеличение на банкноти и монети в обращение (1 369 634) (286 308)
   Увеличение/(намаление) на задължения към банки
   и други финансови институции (579 835) 134 777
   Увеличение  на задължения към държавни институции
   и други задължения 313 236 2 654 073
   Увеличение на други пасиви 20 895 54 736

Нетен паричен поток от оперативна дейност 602 956 112 622

Инвестиционна дейност
   Парични плащания за придобиване на материални
   и нематериални активи (28 526) (15 083)
   Парични постъпления от дивиденти 4 554 -

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (23 972) (15 083)

Финансова дейност
Плащания към правителството (400 955) (250 634)

Нетен паричен поток от финансова дейност (400 955) (250 634)

Нетно намаление на паричните средства
и на паричните еквиваленти 178 029 (153 095)

Парични средства и парични еквиваленти
в началото на периода 2 682 385 3 536 469

Парични средства и парични еквиваленти
в края на периода 11, 17 2 860 414 3 383 374

Приложенията, представени на страници 83–108, представляват неразделна част
от консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за промените в собствения капитал
към 30 юни 2009 г.

(хил. лв.)

Принадлежащи на акционерите на банката
      Резерви от преоценка на Други Малцин-

Капитал немонетарни монетарни възпоменателни резерви Общо ствено Общо
активи активи монети участие

Салдо към 1 януари 2008 г. 20 000 101 818 1 126 427 601 1 379 990 2 628 836 3 393 2 632 229

Всеобхватни доходи за периода

Печалба или загуба - - - - 341 400 341 400 58 341 458

Други всеобхватни доходи

- Други печалби или загуби - (38) - (105) - (143) - (143)

Общо други всеобхватни доходи - (38) - (105) - (143) - (143)

Общо други всеобхватни
доходи за периода - (38) - (105) 341 400 341 257 58 341 315

Движения в резервите

- Нереализирани печалби от прео-
ценки на монетарни активи (нето) - - 14 163 - (14 163) - - -

- Движение в резервите
при реализация на ценни книжа - - 10 228 - (17 568) (7 340) - (7 340)

Общо движения в резервите - - 24 391 - (31 731) (7 340) - (7 340)

Вноски и разпределения
от/към акционерите

- Вноска в държавния бюджет
на Република България - - - - (250 634) (250 634) - (250 634)

Общо трансакции с акционерите - - - - (250 634) (250 634) - (250 634)

Салдо към 30 юни 2008 г. 20 000 101 780 1 150 818 496 1 439 025 2 712 119 3 451 2 715 570

Салдо към 1 януари 2009 г. 20 000 138 272 1 434 680 399 1 830 413 3 423 764 3 548 3 427 312

Общо всеобхватни доходи
за периода

Печалба или загуба - - - - 368 275 368 275 130 368 405

Други всеобхватни доходи

- Други печалби или загуби - (11) - 66 - 55 - 55

Общо други всеобхватни доходи (11) 66 55 55

Общо други всеобхватни
доходи за периода - (11) - 66 368 275 368 330 130 368 460

Движения в резервите

- Нереализирани печалби от прео-
ценки на монетарни активи (нето) - - 45 775 - (45 775) - - -

- Движение в резервите при
реализация на ценни книжа - - 70 101 - 3 703 73 804 - 73 804

Общо движения в резервите - - 115 876 - (42 072) 73 804 - 73 804

Вноски и разпределения от/към
акционерите

- Вноска в държавния бюджет
на Република България - - - - (400 955) (400 955) - (400 955)

Общо трансакции с акционерите - - - - (400 955) (400 955) - (400 955)

Салдо към 30 юни 2009 г. 20 000 138 261 1 550 556 465 1 755 661 3 464 943 3 678 3 468 621

Приложенията, представени на страници 83–108, представляват неразделна част
от консолидирания финансов отчет.
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Приложения към консолидирания финансов отчет

1. Организация и дейност
Българската народна банка (банката) е 100% собственост на българската дър-
жава.
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.
В съответствие с този закон основните дейности на банката могат да се обоб-
щят, както следва:
• поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на нацио-

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

ната с оглед поддържане стабилността на банковата система;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и

осигуряване на надзор върху тях;
• тя не може да предоставя кредити на държавата или на държавни институ-

ции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ)
от Международния валутен фонд (МВФ) съгласно определени от закона усло-
вия;

• не може да предоставя кредити на банки освен при възникване на ликвиден
риск, засягащ стабилността на банковата система;

• не може да търгува български държавни ценни книжа;
• не може да емитира български левове над размера на левовия еквивалент на

брутните международни валутни резерви;
• при договорени с министъра на финансите условия 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 17 ноември 2009 г. консолидирания финан-
сов отчет, представен на страници 77−108.

2. Приложими стандарти
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните
стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Европейската коми-
сия. Списък на приложимите стандарти е представен в приложение 30.

3. База за изготвяне
Финансовите отчети са представени в хиляди български левове (хил. лв.). Фи-
нансовите отчети са изготвени на базата на историческата стойност, с изк-
лючение на деривативните финансови инструменти, финансовите активи и па-
сиви за търгуване и активите на разположение за продажба, които са предста-
вени по справедлива 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 фи-
нансова година. Оценките допускат непрекъснато актуализиране и се базират
на историческия опит и други фактори, включително очакване на бъдещи съби-
тия, 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 уп-
равлява финансовата и оперативната политика на едно дружество, като по
този начин получава печалби от дейността му. Финансовите отчети на дъ-
щерните дружества се включват в консолидираните финансови отчети от
датата на възникване на контрола върху предприятието до датата на пре-
кратяването му.
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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 нетни-
те активи на дъщерните предприятия на банката, която отговаря на пропор-
ционалния дял на миноритарните акционери, се представя на отделен ред в Ка-
питал и резерви на реда Малцинствено участие.

Асоциирани предприятия

Асоциирани предприятия са тези, в които банката упражнява значително влия-
ние, но които не представляват нито дъщерно предприятие, нито смесено
предприятие. Инвестициите в асоциираните предприятия се представят в кон-
солидирания отчет за финансовото състояние на банката по метода на собст-
вения капитал като стойност, съответстваща на дела на банката в собстве-
ния капитал на асоциираното предприятие към края на отчетния период. Част-
та на банката от нетния резултат на асоциираното предприятие след придо-
биването се представя в отчета за доходите като приход/разход от инвести-
ции и се прибавя/намалява към балансовата стойност на инвестицията.

5. Основни елементи на счетоводната политика
Промяна в счетоводната политика
МСС 1 Представяне на финансови отчети
Банката прилага преработения МСС 1 Представяне на финансови отчети
(2007), който ефективно се прилага от 1 януари 2009 г. В резултат на това Бан-
ката представя в консолидирания отчет за промените в собствения капитал
всички трансакции с участието на собствениците, докато всички останали из-
менения на капитала са представени в консолидирания отчет за пълните дохо-
ди за периода. Това представяне е приложено при изготвянето на финансовите
отчети за шестте месеца към 30 юни 2009 г.
Сравнителната информация е представена по начин, който спазва изисквания-
та на преработения стандарт.

a) Признаване на приходи

Приходите и разходите от лихви се признават  в отчета за доходите чрез при-
лагането на метода на ефективния лихвен процент. Ефективният лихвен про-
цент е този, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания и
постъпления през срока на съществуване на финансовия актив или пасив до ба-
лансовата стойност на актива или пасива. Ефективният лихвен процент се оп-
ределя при първоначалното признаване на финансовия актив или пасив и впос-
ледствие не се коригира.
Изчисляването на ефективния лихвен процент включва всички комисиони, полу-
чени или платени, както и отстъпки или премии, които са неразделна част от
ефективния лихвен процент. Трансакционните разходи са вътрешно присъщи
разходи, директно отнасящи се към придобиването, емитирането или отписва-
нето на финансов актив или пасив.
Приходите и разходите от лихви, представени в отчета за доходите, включ-
ват:
• лихвата върху финансовите активи и пасиви по амортизирана стойност, из-

числена по метода на ефективния  лихвен процент;
• лихвата върху инвестиционни ценни книжа на разположение за продажба, из-

числена по метода на ефективния  лихвен процент.
Приходите от дивиденти се признават в отчета за доходите, когато банката
получава правото на дивидент. Валутните разлики на инвестициите на разполо-
жение за продажба се признават в отчета за доходите.

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
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хеджиращи инструменти и задължения по краткосрочни продажби на финансови
инструменти. Нетни вземания по деривативи за търгуване (положителни про-
мени в справедливата стойност), както и закупените опции, ако има такива, се
отчитат като активи за търгуване. Всички нетни задължения по деривативи
за търгуване (отрицателни промени в справедливата стойност), както и изда-
дени 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 мо-
гат да бъдат класифицирани в друга категория, както и всеки финансов актив,
който е бил предназначен за тази категория при първоначалното му признаване.

2) Признаване

Банката отчита финансовите активи за търгуване и инвестиции, кредити и
вземания на банката, както и финансови пасиви, отчитани по амортизирана
стойност, от датата на уреждане. Всички останали финансови активи и фи-
нансови пасиви се отчитат на датата на търгуване, когато банката стане
страна по договорите на финансовите инструменти. От този момент банката
отчита всички приходи и разходи, свързани с промяна на справедливата им
стойност.
Финансовите инструменти се отчитат първоначално по справедлива стой-
ност, като за финансовите инструменти, които не се отчитат по справедлива
стойност в печалбата или загубата, се включват разходите по осъществяване
на сделката.

3) Оценка по амортизирана стойност

Амортизираната стойност на финансов актив или пасив е сумата, по която фи-
нансов актив или пасив се оценява при първоначално признаване, минус погаше-
нията по главница, плюс или минус кумулативната амортизация, като се изпол-
зва ефективен лихвен процент за разликата между първоначално признатата
сума и сумата на падеж минус разходите за обезценка.

4) Принципи за оценка и представяне по справедлива стойност

Справедлива стойност е сумата, за която може да бъде заменен един актив или
уреден един пасив между информирани, съгласни страни в пряка сделка на дата-
та на оценяване.
Когато е възможно, банката оценява справедливата стойност на един инстру-
мент, използвайки борсовите цени на активния пазар за този инструмент. Па-
зарът се счита за активен, ако борсовите цени са регулярни и лесно достъпни
и представляват актуални и редовно осъществявани преки пазарни сделки.
Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, банката установява
справедливата стойност, използвайки техники за оценка. Техниките за оценка
включват използване на скорошни преки сделки между информирани, съгласни
страни (ако има такива), съпоставка с текущата справедлива стойност на дру-
ги инструменти, които са сходни по същество, анализи на дисконтираните па-
рични потоци и модели с цени на опции. Избраната техника за оценка използва
максимално пазарните данни, разчита възможно най-малко на специфични за бан-
ката оценки, включва всички фактори, които участниците на пазара биха взели
предвид при определянето на цена, и е съвместима с приетите икономически
методи за ценообразуване на финансови инструменти.
Данните за техниките за оценка адекватно представят пазарните очаквания и
измервания за факторите на риск и доходност, присъщи на финансовия инстру-
мент. Банката проверява техниките за оценка и тества валидността им, из-
ползвайки цени от текущи пазарни трансакции, които се наблюдават на пазара
на същия инструмент, или цените са основани на други налични данни, които се
наблюдават на пазара.
Най-добрият показател за справедливата стойност на един финансов инстру-
мент при първоначално признаване е цената на сделката, т.е. справедливата
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стойност на даденото или полученото вложение, освен ако справедливата
стойност на този инструмент се определя при сравнение с други явни текущи
пазарни трансакции със същия инструмент (т.е. без изменения или прегрупира-
не) или въз основа на техники за оценка, чиито променливи включват само данни,
които се наблюдават на пазара. Когато цената по сделката е най-добрият пока-
зател за справедливата стойност при първоначално признаване, финансовият
инструмент се оценява първоначално по цена на сделката и всяка разлика меж-
ду тази цена и стойността, получена първоначално от модел за оценка, се приз-
нава впоследствие в печалбата или загубата в зависимост от отделните фак-
ти и обстоятелства по сделката, но не по-късно от момента, когато оценката
е изцяло подкрепена от явни пазарни данни или сделката е приключена.
Активите и дългите позиции се оценяват по цена „продава“; пасивите и късите
позиции се оценяват по цена „купува“. Когато банката има позиции с риск от
компенсиране, се използват средните пазарни цени, за да се оценят позициите с
риск от компенсиране, а корекция по цена „продава“ и „купува“ се прилага съот-
ветно само за нетната отворена позиция. Справедливите стойности отразя-
ват кредитния риск на инструмента и включват корекции за осчетоводяване на
кредитния риск на банката и на отсрещната страна при необходимост. Оценки-
те на справедливата стойност, получени от модели, се коригират според всич-
ки останали фактори, като ликвиден риск или несигурност на модела, до сте-
пента, в която според банката трето лице, участващо на пазара, би ги взело
под внимание при оценяване на сделка.

5) Отписване

Банката отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните
потоци от финансовия актив изтекат или когато прехвърли правата за получа-
ване на договорните парични потоци от финансовия актив в трансакция, в коя-
то се прехвърлят всички съществени рискове и печалби от притежаването на
финансовия актив. Всяко участие в прехвърлени финансови активи, което е съз-
дадено или запазено от банката, се признава като отделен актив или пасив.
Банката отписва финансов пасив, когато нейните договорни задължения са из-
пълнени или отменени, или изтекат.
Банката извършва трансакции, при които се прехвърлят активи, признати в ба-
ланса, но запазва всички или съществените рискове и печалби от прехвърлените
активи или част от тях. Ако са запазени част или всички съществени рискове и
печалби, то прехвърлените активи не се отписват от баланса. Прехвърляне на
активи със запазване на част или всички съществени рискове и печалби са на-
пример сделки със заемане на ценни книжа или с ангажимент за обратно изкупу-
ване.
При трансакции, при които банката нито запазва, нито прехвърля всички съ-
ществени рискове и печалби от притежаването на един финансов актив, тя от-
писва актива, ако не запазва контрол над него. Правата и задълженията, запазе-
ни при прехвърлянето, се признават отделно съответно като активи и пасиви.
При сделки, при които се запазва контрол над актива, банката продължава да
признава актива до степента на своето участие в зависимост от това, докол-
ко е изложена на промени стойността на прехвърления актив.
При определени сделки банката запазва задължението си да обслужва прехвър-
ления финансов актив срещу заплащане. Прехвърленият актив се отписва изця-
ло, ако отговаря на критериите за отписване. Активът или пасивът се призна-
ва в договора за обслужване в зависимост от това, дали таксата за обслужва-
не е повече от достатъчна (актив) или по-малко от достатъчна (пасив) за из-
вършване на услугата.

6) Компенсиране

Финансовите активи и пасиви се компенсират и съответно нетната стойност
се отчита в баланса, когато банката има законно право да компенсира призна-
тите стойности и възнамерява да извърши уреждане на актива и пасива на нет-
на основа.
Приходи и разходи се представят нетно само в случаите, които са позволени от
счетоводните стандарти, или когато произтичат от печалби и загуби, които
възникват от група сходни трансакции като тези, които са в резултат на тър-
говските операции на банката.
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7) Обезценка на активи

Към всяка дата на изготвяне на баланс се извършва преглед на финансовите ак-
тиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата,
за наличие на индикации за обезценка. Финансовите активи са обезценени, кога-
то съществува обективно доказателство, че е възникнало събитие, което води
до загуба след първоначалното признаване, и че събитието има значение за бъ-
дещите парични потоци на актива, които могат да бъдат измерени надеждно.
Обективни доказателства за загуба от обезценка на финансовите активи,
включително капиталови инструменти, представляват просрочие или невъз-
можност за погасяване на задължения на кредитополучател, преструктурира-
не на кредити при неблагоприятни за банката финансови условия, индикации, че
кредитополучателят или емитентът на финансов инструмент ще обяви фа-
лит, изчезване на активен пазар за ценна книга или друга публично достъпна ин-
формация. В допълнение в случай на продължителен или съществен спад в пазар-
ната стойност на инвестиция в капиталови инструменти съществува обек-
тивно доказателство за наличие на обезценка на капиталовите инструменти.
Банката преценява необходимостта от обезценка на кредити и инвестиции до
падеж на индивидуална и групова основа. Всички индивидуално значими кредити
и инвестиции до падеж се оценяват за специфична обезценка. Всички индиви-
дуално значими кредити и инвестиции до падеж, на които не са начислени специ-
фични загуби от обезценка, се оценяват на портфейлна база. Кредити и инвес-
тиции до падеж, които не са индивидуално значими, се оценяват групово за обез-
ценка, като се създават групи от кредити и ценни книжа до падеж със сходни
рискови характеристики. При обезценката на портфейлна основа банката из-
ползва статистически модели, базирани на исторически опит за вероятността
от неплащане, времето на реинтегриране на загуби от обезценка и сумата на
възникналата загуба, която се коригира с преценката на ръководството дали
текущите икономически и кредитни условия са такива, че реалните загуби са
по-високи или по-ниски от резулатите от историческото моделиране. Процен-
тите на просрочие, загубите и очакваният период на реинтегриране на загуби
редовно се съпоставят с реалните данни, за да се валидират моделите за
оценка.
Загубите от обезценка при активи, отчетени по амортизирана стойност, се
измерват като разликата между балансовата стойност на финансовия актив и
сегашната стойност на  приблизително изчислени бъдещи парични потоци, дис-
контирани с първоначалния ефективен лихвен процент на актива. Загубите се
признават в печалби и загуби и се отразяват в корективна сметка срещу креди-
ти и вземания. Лихвата върху обезценения актив продължава да се признава
чрез амортизация на сконтото. Когато последващо събитие става причина за
намаляването на загубата от обезценка, намалението в загубата от обезценка
се сторнира в печалби и загуби.
Загубите от обезценка при инвестиционни ценни книжа на разположение за
продажба се признават, като акумулираната загуба, призната директно в соб-
ствения капитал, се прехвърля в печалби и загуби. Акумулираната загуба,
прехвърлена от капитала и призната в печалби и загуби, е разликата между це-
ната на придобиване, нетна от всички погасявания по главници и амортизации,
и настоящата справедлива стойност минус всички загуби от обезценка, приз-
нати преди това в печалби и загуби. Ако в следващ период справедливата
стойност на обезценена дългова ценна книга на разположение за продажба се
увеличи и увеличението може обективно да се свърже със събитие, възникнало
след като загубата от обезценка е била призната в печалби и загуби, загубата
от обезценка се сторнира, като сумата на сторното се признава в печалби и
загуби. Всяко последващо възстановяване в справедливата стойност на обез-
ценена капиталова ценна книга на разположение за продажба обаче се призна-
ва директно в капитала.

8) Финансови активи и пасиви, държани за търгуване

Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загу-
бата, включват инструменти за търгуване, които банката държи основно с цел
да ги продаде или придобие обратно в кратък срок или ги държи като част от
портфейл, който като цяло се управлява с цел краткосрочна печалба.
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Финансовите активи и пасиви за търгуване се признават първоначално по спра-
ведлива стойност в баланса, като разходите за придобиване се отнасят ди-
ректно в отчета за доходите. Всички промени в справедливата стойност се
признават като нетни приходи от търговски операции в отчета за доходите.
Финансовите активи и пасиви за търгуване не се прекласифицират след първо-
началното им признаване и през годината не са използвани условията на проме-
нения МСС 39 Прекласификация на финансови активи (Изменение в МСС 39 Фи-
нансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструмен-
ти: оповестяване).
Инвестициите се признават първоначално по справедлива стойност, като за
инвестиции, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или за-
губата, в справедливата стойност се включват директните разходи за придо-
биване на инвестициите. При последваща оценка в зависимост от класификаци-
ята инвестициите се отчитат като до падеж или на разположение за продажба.

9) Инвестиции

А. Инвестиции, държани до падеж
Финансови активи, държани до падеж, са недеривативни активи с фиксирани или
определими плащания и фиксиран падеж, които банката има намерението и въз-
можността да държи до падеж, не са класифицирани по справедлива стойност в
отчета за доходите и не представляват финансови активи на разположение за
продажба.
Инвестициите, държани до падеж, се отчитат по амортизирана стойност на
базата на ефективния лихвен процент. При продажби или прекласификации на
повече от незначителна част от активите, държани до падеж, които не падежи-
рат в близък срок, следва да се направи прекласификация на целия портфейл от
инвестиции, държани до падеж, в групата на инвестиции на разположение за
продажба. В резултат на прекласификацията банката не може да класифицира
инвестиции като държани до падеж в текущата година, както и в следващите
две години.
Б. Инвестиции на разположение за продажба
Инвестициите на разположение за продажба са недеривативни активи, които не
са класифицирани в друга група финансови активи. Капиталови инвестиции, кои-
то не се котират на пазара и справедливата им стойност не може да бъде на-
деждно определена, се отчитат по цена на придобиване. Всички останали инвес-
тиции на разположение за продажба се отчитат по справедлива стойност.
Разликите в справедливата стойност се признават директно в капитала, дока-
то инвестицията се продаде или обезцени напълно, когато кумулативните при-
ходи и разходи, признати в капитала, се признават в отчета за доходите.

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 ме-
тали към датата на изготвяне на баланса.

г) Инвестиции в други предприятия

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

д) Дълготрайни материални и нематериални активи

Банката прилага политика да отчита земя и сгради по преоценена стойност
съгласно допустимия алтернативен подход на МСС 16 Имоти, машини, съоръже-
ния и оборудване. Останалите групи дълготрайни  материални и нематериални
активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена
с начислената амортизация и загуби от обезценка.
Земята и сградите се отчитат по справедлива стойност, която периодично се
определя чрез оценка на професионални квалифицирани оценители. Преоценката
на имотите се извършва актив по актив, като натрупаната амортизация към
датата на преоценката се отписва за сметка на брутната балансова сметка на



89

К
онсолид

ир
ан ф

инансов от
чет

 на Б
Н

Б
 към

 30 ю
ни 2009 г.

актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност
на актива. Когато отчетната стойност на активите се увеличава в резултат
на преоценка, увеличението се отразява директно в преоценъчен резерв на соб-
ствения капитал. Когато отчетната стойност на активите се намалява в ре-
зултат на преоценка, намалението се признава в намаление на преоценъчния ре-
зерв на собствения капитал, като в случай на недостиг разликата се признава
като разход в отчета за доходите.

1) Последващи разходи

Разходите, свързани с подновяване на компоненти на дълготрайните материал-
ни 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.

(%)

Сгради                               2−4
Машини, съоръжения и оборудване  3−15
Компютри  30−33.3
Стопански инвентар                  15−20
Транспортни средства                   8−25
Нематериални дълготрайни активи   20−25

Амортизация не се начислява върху разходите за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи до момента на тяхното въвеждане в експ-
лоатация.

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 парич-
ни потоци се дисконтират до настояща стойност при използване на пределна-
та норма на лихвата по привлечения ресурс, която отразява настоящите па-
зарни очаквания за стойността на парите във времето и специфичния за акти-
ва риск. За всеки актив, който не генерира независимо парични потоци, възста-
новимата 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 балан-
совата стойност на актива преди признаване на загуби от обезценка.

е) Чуждестранна валута

Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова рав-
ностойност по официалния валутен курс в деня на сделката. Монетарните ак-
тиви и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в лево-
ве по заключителния обменен курс на банката. Курсовите разлики, възникнали в
резултат на преоценката на монетарните активи и пасиви, се отчитат в от-
чета 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 па-
зарна стойност. Печалбите и загубите от преоценката на неприключените фо-
руърдни договори се отчитат в отчета за доходите.
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Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 30 юни 2009 г. и
31 декември 2008 г. са, както следва:

Валута 30.VI.2009 31.XII.2008

Щатски долар (USD) 1 : BGN 1.38378 1 : BGN 1.38731
Евро (EUR) 1 : BGN 1.95583 1 : BGN 1.95583
Специални права на тираж (SDR) 1 : BGN 2.14794 1 : BGN 2.14729
Злато (XAU) 1 тройунция : BGN 1304.350 1 тройунция : BGN 1198.280

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, коя-
то 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 призна-
тия размер на активите и пасивите и балансовата стойност на същите.

з) Политика за разпределение на печалбата от дейността на банката

Политиката на банката за разпределение на печалбата от дейността є се опре-
деля съгласно изискванията на ЗБНБ. С решение на УС на БНБ са приети „Вът-
решни правила за финансови отчети и счетоводна политика на БНБ“, в сила от
1 януари 2007 г., в съответствие с чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗБНБ. Съгласно тези пра-
вила 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 отчис-
лява 25% от годишното превишение на приходите над разходите във фонд „Ре-
зервен“. Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗБНБ след отчисляване за фонд „Резервен“ бан-
ката 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.

и) 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.

к) Приложение на публикувани международни стандарти за финансова
отчетност, които още не са в сила към датата на баланса

През периода са приети нови стандарти, допълнения към вече съществуващи
стандарти и разяснения, които не са в сила за шестте месеца към 30 юни 2009 г.
и не са приложени при изготвянето на консолидираните финансови отчети. Те-
зи промени няма да имат ефект върху финансовите отчети на банката.

6. Оповестяване на политиката по управление на финансовия риск

а) Въведение и общ преглед

Банката е изложена на следните видове риск при операциите си с финансови ин-
струменти:
• кредитен риск;
• ликвиден риск;
• пазарен риск;
• операционен риск.
Това приложение дава информация за целите на банката, експозициите към все-
ки от горепосочените рискове и политиките и процесите за измерване и управ-
ление на риска.

Общи положения при 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
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което да търси максимизиране на доходността в зависимост от условията на
международните пазари. Инвестиционната стратегия зависи предимно от спе-
цифичните функции на централната банка, която работи в условията на пари-
чен съвет и при пълно съответствие с изискванията на ЗБНБ.
Основна част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в нискорискови
сконтови и купонни ценни книжа, издадени от държави, държавни агенции или
наднационални финансови институции; в краткосрочни депозити във валута или
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 стратегичес-
кото структуриране на активите и определянето на бенчмарка на валутните
резерви и изготвя и предлага за одобрение инвестиционните ограничения по
отношение на тяхното управление. На тримесечна база се прави цялостен прег-
лед на промените в пазарните условия, размера и структурата на валутните
резерви и при необходимост се прави актуализация на инвестиционните ограни-
чения и съответстващите бенчмаркове. Ежедневно се следи и контролира спаз-
ването на заложените лимити, правила и процедури. Регулярно се изготвят от-
чети, 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 бенчмар-
кове за управление на брутния международен валутен резерв. В същия доку-
мент 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 разрешени-
те 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 пове-
дение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите на отго-
ворните за процеса структурни звена. Тези правила и процедури се съдържат в
документа „Наръчник с бизнес процедури за управление на валутните резерви“.

б) 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. Банка-
та поема кредитен риск и при операциите по покупко-продажба на чуждестран-
на валута с търговски банки. Най-общо кредитният риск е свързан с вероят-
ността за настъпване на неплатежоспособност или фалит на някой от контра-
гентите на БНБ, както и неплатежоспособност или фалит на някой от емитен-
тите, в чийто дълг банката е инвестирала свои средства. Кредитният риск е
лимитиран посредством строги изисквания за наличие на високи кредитни рей-
тинги, дадени от международно признати рейтингови агенции.
От гледна точка на кредитния риск понастоящем банката може да инвестира в
следните видове финансови инструменти:
• Инвестиционни програми при централни банки;
• Автоматично предоставяне в заем и/или заемане на ценни книжа при основ-

ния депозитар;
• Предоставяне в заем на ценни книжа, депозирани при банка-агент;
• Депозити във валута (срочни депозити и средства по текущи сметки) при

контрагенти от първа група и/или при централни банки;
• Депозити в злато при контрагенти от първа група, централни банки или при

наднационални финансови институции (срочни депозити и средства по теку-
щи сметки);

• Търговски ценни книжа, емитирани от:
− държави (или държавногарантирани);
− наднационални институции или агенции;
− специализирани финансови агенции, негарантирани от държава;
− банки;
− емитенти на европейски обезпечени облигации;
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• Облигации, емитирани от:
− държави или държавногарантирани агенции;
− наднационални институции;
− специализирани финансови агенции;
− банки: обезпечени германски облигации от типа Jumbo Pfandbrief и ирланд-
ски обезпечени облигации от типа Irish Asset Covered Securities;
− други финансови институции: обезпечени френски облигации от типа Obli-
gations Foncières.

Всички облигации трябва да са с еднократно изплащане на номиналната стой-
ност на датата на падежа и без вградени опции.
• Покупко-продажба на валута:

− с вальор най-много 2 работни дни (спот);
• Фючърсни контракти − лихвени и върху облигации (разрешени са дълги и/или

къси позиции), търгувани на регулираните пазари.
Съгласно разработената Политика за контрагентите на БНБ по управление на
брутния международен валутен резерв чуждестранните финансови институ-
ции − 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
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.

• Втора група − финансови институции, с които БНБ може да сключва сделки
за покупко-продажба на ценни книжа при условията „доставка срещу плаща-
не“ (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 аген-
ции.

В инвестиционните ограничения на БНБ е заложена система от лимити за мак-
симална експозиция към отделните контрагенти. Установеният лимит се изчис-
лява на базата на вътрешен кредитен рейтинг и капитал на контрагента. Вът-
решният кредитен рейтинг от своя страна е функция от дългосрочните рей-
тинги, присъдени на институциите от горепосочените три рейтингови аген-
ции. Освен това на база вътрешния кредитен рейтинг се определя лимитът за
максимална срочност на предоставяните при търговски банки депозити във ва-
лута или злато, както и на емитираните от тях търговски ценни книжа.
През последните няколко месеца бяха запазени повечето от предприетите през
2008 г. допълнителни мерки за ограничаване на кредитния риск при управление-
то на международните валутни резерви предвид задълбочилата се кредитна и
ликвидна криза на международните финансови пазари, прераснала на по-късен
етап в глобална икономическа криза. По отношение на контрагентите, при кои-
то БНБ може да поддържа кредитна експозиция, бяха въведени допълнителни ус-
ловни лимити, ограничаващи кредитния риск. С някои от финансовите институ-
ции с по-висок кредитен риск валутните операции бяха временно преустанове-
ни, а други окончателно отпаднаха от списъка на БНБ след понижението на кре-
дитния им рейтинг. Част от тези мерки имаха временен характер и бяха отме-
нени през второто тримесечие на годината вследствие настъпилата относи-
телна стабилизация на пазарите след решителната намеса на редица правител-
ства и централни банки от водещи икономики.

в) Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква при осигуряването на средства за основните дейнос-
ти 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 съгласно съответните пазарни конвен-
ции.
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Клиентите на банката са определени в ЗБНБ. Тя привлича средства чрез набор
от инструменти − депозитни/инвестиционни сметки, структурирана индексна
сметка (СИС), разплащателни сметки и други привлечени средства, регламен-
тирани нормативно. БНБ се стреми да поддържа баланс между срочността на
привлечения ресурс и тази на активите посредством инвестиции във финансо-
ви инструменти с различна матуритетна структура. Определени са лимити за
обезпечаване на минимална ликвидност по видове валути. Ликвидността се оси-
гурява на ежедневна база и по този начин се обезпечават всички валутни плаща-
ния на БНБ. За по-добро управление на ликвидния риск, който съществува при
ликвидиране на позиции във финансови инструменти, в които БНБ може да ин-
вестира, те са групирани в ликвидни рангове в зависимост от степента на
трудност (т.е. отбив от справедливата цена), с която те могат да бъдат про-
дадени на пазара в кризисен момент. Въз основа на ликвидните рангове има оп-
ределени лимити за различните класове активи.
Банката оценява текущо ликвидния риск посредством следене на промените в
необходимостта от средства за обезпечаване на целите, залегнали в цялостна-
та є стратегия. Като част от цялостната стратегия за управление на ликвид-
ния риск са дефинирани изисквания по управлението на ликвиден портфейл в ев-
ро и поддържане на активи в други валути, необходими за посрещане на съот-
ветни входящи и изходящи потоци на банката.
Финансовите активи и пасиви на банката, анализирани по остатъчен срок от
датата на баланса до датата на последващо договаряне или предвиден падеж,
са, както следва:

(хил. лв.)

Към 30 юни 2009 г. До 1 От 1 до 3 От 3 месеца От 1 до 5 Над 5 Без Общо
месец месеца до 1 година години години падеж

Финансови активи

Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 2 832 839 - - - - - 2 832 839
Злато, инструменти в злато и други благородни
метали 402 338 604 976 - - 693 695 1 701 009
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата 1 780 241 3 388 282 4 761 179 7 893 907 860 325 - 18 683 934
Финансови активи на разположение за продажба 72 270 - - - - 1 352 072 1 424 342

Общо финансови активи 5 087 688 3 388 282 5 366 155 7 893 907 860 325 2 045 767 24 642 124

Финансови пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - 7 809 780 - 7 809 780
Задължения към банки и други финансови институции 4 426 651 - - - - - 4 426 651
Задължения към държавни институции и други
задължения 7 779 382 - 21 541 - - - 7 800 923
Задължения за участие в международни финансови
институции - - - - - 1 303 086 1 303 086

Общо финансови пасиви 12 206 033 - 21 541 - 7 809 780 1 303 086 21 340 440

Разлика в срочността на финансовите активи
и пасиви (7 118 345) 3 388 282 5 344 614 7 893 907 (6 949 455) 742 681 3 301 684
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Остатъчните договорни падежи на финансовите пасиви на банката, са, както
следва:

(хил. лв.)

Брутен
Балансова номинален До От 1 до От 3 месеца От 1 до Над 5
стойност изходящ 1 месец 3 месеца до 1 година 5 години години

паричен
поток

Към 30 юни 2009 г.

Банкноти и монети в обращение 7 809 780 7 809 780 - - - - 7 809 780

Задължения към банки и други
финансови институции 4 426 651 4 426 651 4 426 651 - - - -

Задължения към държавни
институции и други задължения 7 800 923     7 801 149 7 779 532 - 21 617 - -

Задължения за участие в между-
народни финансови институции 1 303 086 1 303 086 - - - - 1 303 086

21 340 440 21 340 666 12 206 183 - 21 617 - 9 112 866

Към 31 декември 2008 г.

Банкноти и монети в обращение 9 179 414 9 179 414 - - - - 9 179 414

Задължения към банки и други
финансови институции 5 006 486 5 006 486 5 006 486 - - - -

Задължения към държавни
институции и други задължения 7 487 687    7 493 560 6 314 142 681 963 497 455 - -

Задължения за участие в между-
народни финансови институции 1 302 601 1 302 601 - - - - 1 302 601

22 976 188 22 982 061 11 320 628 681 963 497 455 - 10 482 015

(хил. лв.)

Към 31 декември 2008 г. До 1 От 1 до 3 От 3 месеца От 1 до 5 Над 5 Без Общо
месец месеца до 1 година години години падеж

Финансови активи

Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 2 655 053 - - - - - 2 655 053
Злато, инструменти в злато и други благородни
метали 369 057 552 988 - - - 637 071 1 559 116
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата 4 026 423 3 938 690 9 259 585 2 934 965 440 847 - 20 600 510
Финансови активи на разположение за продажба 71 994 - - - - 1 352 022 1 424 016

Общо финансови активи 7 122 527 4 491 678 9 259 585 2 934 965 440 847 1 989 093 26 238 695

Финансови пасиви
Банкноти и монети в обращение - - - - - 9 179 414 9 179 414
Задължения към банки и други финансови институции 5 006 486 - - - - - 5 006 486
Задължения към държавни институции и други
задължения 6 313 608 680 079 494 000 - - - 7 487 687
Задължения за участие в международни финансови
институции - - - - - 1 302 601 1 302 601

Общо финансови пасиви 11 320 094 680 079 494 000 - - 10 482 015 22 976 188

Разлика в срочността на финансовите активи
и пасиви (4 197 567) 3 811 599 8 765 585 2 934 965 440 847 (8 492 922) 3 262 507
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г) Пазарен риск

Пазарен риск

Всички финансови инструменти са обект на пазарен риск, т.е. на риска от обез-
ценка в резултат от настъпване на промени в пазарните условия. Инструмен-
тите се оценяват ежедневно по справедлива пазарна стойност, която в макси-
мална степен отразява текущите условия на пазара на съответния вид финан-
сови инструменти. Банката управлява своите портфейли при отчитане на про-
менящите се пазарни условия. Експозицията по отношение на пазарния риск се
поддържа чрез спазване на съответните лимити, определени в Инвестиционни-
те ограничения за управление на брутния международен валутен резерв.
В таблицата по-долу е представен един важен измерител на пазарния риск:
стойност, изложена на риск, или Value at Risk (VaR). VaR е показател за максимал-
ната загуба за определен период от време (период на държане) и определена
степен на вероятност (ниво на достоверност). Използваният в отчета VaR се
основава на 95% ниво на достоверност и предполага еднодневен период на дър-
жане.
Въпреки че VaR е важен инструмент при измерването на пазарния риск, допуска-
нията, на които моделът се основава, имат някои ограничения:
• 95% ниво на достоверност означава, че дори и в рамките на модела има 5%

вероятност загубите да надхвърлят VaR;
• използването на исторически данни (30-дневен времеви ред) като база за оп-

ределяне на вероятностното разпределение не може да покрие всички въз-
можни сценарии, особено тези от необичайно естество;

• VaR зависи от позициите на банката и колебанията на пазарните цени. VaR
на непроменена по обем позиция намалява, когато колебанията на пазарните
цени намаляват, и обратно.

В таблицата по-долу е представена VaR на активите на управление „Емисионно“
на БНБ.

(хил. лв.)

30.VI.2009 г. Средно Максимум Минимум

Валутен риск (18 334) (34 270) (53 448) (12 943)
Лихвен риск (13 007) (8 647) (15 135) (3 553)
Корелация (0.02) 0.23 0.69 (0.32)

Общо (22 802) (34 876) (63 006) (13 709)

31.XII.2008 г. Средно Максимум Минимум

Валутен риск (28 169) (26 572) (40 126) (11 862)
Лихвен риск (3 654) (2 898) (6 120) 1 214
Корелация 0.22 0.11 0.52 (0.40)

Общо (17 450) (23 393) (38 355) (6 616)

Лихвен риск

Банката е изложена на риск от промени в лихвените нива, което оказва отраже-
ние върху цените на активите (включително инвестициите) и лихвоносните па-
сиви. 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 процент, ако лихвените нива се променят с 1 б.т. (една стотна
от процент). Освен това ежедневно се изчисляват и следят допълнителни тех-
нически параметри на портфейлите, като конвекситет, дюрация във фиксира-
на точка от кривата на доходност и др. За всеки един от портфейлите на БНБ
лихвеният риск е ограничен посредством избор на съответен бенчмарк (моде-
лен портфейл) и посредством установени в инвестиционните ограничения ли-
мити 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.
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(хил. лв.)

  Към 30 юни 2009 г. Ефективен Общо Плаващ Фиксиран лихвен процент
лихвен лихвен

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

Лихвоносни активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 0.21 2 685 349 13 103 2 672 246 - -
Злато, инструменти в злато
и други благородни метали 0.25 1 003 397 - 402 328 - 601 069
Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата
или загубата 1.36 18 372 541 49 871 1 737 064 3 308 438 13 277 148
Финансови активи на разположение
за продажба 72 270 - 72 270 - -

Общо 22 133 557 62 974 4 883 928 3 308 438 13 878 217

Лихвоносни пасиви
Задължения към банки и други
финансови институции 4 226 651 - 4 226 651 - -
Задължения към държавни институции
и други задължения 0.06 6 296 717 146 687 6 128 516 21 514 -

Общо 10 523 368 146 687 10 355 167 21 514 -

Разлика между лихвоносни
активи и пасиви 11 610 189 (83 713) (5 471 239) 3 286 924 13 878 217

(хил. лв.)

  Към 31 декември 2008 г. Ефективен Общо Плаващ Фиксиран лихвен процент
лихвен лихвен

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

Лихвоносни активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 2.1 2 570 471 15 498 2 554 973 - -
Злато, инструменти в злато
и други благородни метали 0.55 921 234 - 369 045 - 552 189
Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата
или загубата 2.48 20 194 593 49 963 3 924 901 3 865 219 12 354 510
Финансови активи на разположение
за продажба 71 994 - 71 994 - -
Други лихвоносни активи 27 332 3 644 - - 23 688

Общо 23 785 624 69 105 6 920 913 3 865 219 12 930 387

Лихвоносни пасиви
Задължения към банки и други
финансови институции 5 006 486 - 5 006 486 - -
Задължения към държавни институции
и други задължения 1.13 6 701 059 146 687 5 380 858 679 514 494 000

Общо 11 707 545 146 687 10 387 344 679 514 494 000

Разлика между лихвоносни
активи и пасиви 12 078 079 (77 582) (3 466 431) 3 185 705 12 436 387

За управлението на лихвения риск и границите на изменението на лихвените
проценти се правят наблюдения върху чувствителността на финансовите ак-
тиви и пасиви към различни стандартни и нестандартни сценарии за движение-
то на лихвените проценти.
Стандартните сценарии разглеждат следните промени в кривите на доход-
ност: 1) 100 б.т. мигновено и паралелно нарастване; 2) 100 б.т. мигновен и пара-
лелен спад; 3) 50 б.т. паралелно нарастване на кривите на доходност в рамките
на едногодишен период, и 4) 50 б.т. паралелен спад в кривите на доходност също
за едногодишен период. При последните два сценария се допуска, че кривите на
доходност се променят със съответната стъпка в началото на периода, след
което остават на същите нива до края на едногодишния период. Анализът на
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чувствителността на активите на банката (до първо приближение) към промя-
на на лихвените проценти при константна балансова позиция и паралелно прид-
вижване в кривите на доходност за съответните активи е, както следва:

(хил. лв.)

100 б.т. 100 б.т. 50 б.т. 100 б.т.
паралелно паралелен паралелно паралелен
покачване спад покачване спад след

след 1 година 1 година

Към 30 юни 2009 г. (190 956) 190 956 259 622 282 631

Към 31 декември 2008 г. (154 460) 154 460 644 649 555 912

Валутен риск

За банката валутен риск е налице в случаите, когато има несъответствие меж-
ду валутната структура на активите и тази на пасивите. От счетоводна глед-
на точка банката е изложена на валутен риск при извършване на сделки с финан-
сови инструменти, деноминирани в различни от базовата валута (евро) чуждес-
транни 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 (3)
на ЗБНБ общата пазарна стойност на активите във валути, различни от евро,
СПТ и монетарно злато, не може да се отклонява с повече от +/-2% от пазарна-
та стойност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.

(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Активи
Български левове и валути от еврозоната 21 562 077 23 303 953
Щатски долари 257 054 264 595
Японски йени 35 72
Британски лири 45 66
СПТ 1 406 081 1 405 595
Злато 1 676 502 1 536 815
Други 1 989 2 167

24 903 783 26 513 263

Пасиви
Български левове и валути от еврозоната 23 267 850 24 870 085
Щатски долари 256 741 264 211
Японски йени - 72
Британски лири 30 81
СПТ 1 377 186 1 376 652
Други 1 976 2 162

24 903 783 26 513 263

Нетна позиция
Български левове и валути от еврозоната (1 705 773) (1 566 132)
Щатски долари 313 384
Японски йени 35 -
Британски лири 15 (15)
СПТ 28 895 28 943
Злато 1 676 502 1 536 815
Други 13 5
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д) Използване на счетоводни преценки и предположения

Управителният съвет обсъжда развитието, избора и оповестяването на съ-
ществените счетоводни политики и оценки, както и приложението им.
Тези оповестявания допълват коментарите към управлението на финансовия
риск.
Банката работи в условията на динамично развиващата се влошена глобална
финансова и икономическа обстановка, проявяваща се  в края на 2008 г. негатив-
но и на българския пазар, която би имала последствия и върху резултатите и
риска на Банката. Ръководството вече е предприело мерки и основните му при-
оритети през следващите години ще останат запазването на стабилната лик-
видна позиция на Банката и непрекъснато подобряване на методите за оценка,
контрол и управление на качеството на валутните резерви.

Основни източници на оценъчна несигурност

1) Определяне на справедлива стойност

Определянето на справедливата стойност на финансови активи и пасиви, за
които няма наблюдавана пазарна цена, изисква използването на оценъчни техни-
ки, описани в счетоводната политика. За финансови инструменти, които се
търгуват рядко и чиято цена не е прозрачна, справедливата стойност е по-мал-
ко обективна и изисква разнообразни степени на преценка в зависимост от: лик-
видност, концентрация, несигурност на пазарните фактори, ценови предполо-
жения и други рискове, влияещи на специфичния инструмент.

2) Оценка на финансовите инструменти

Банката оценява справедливата стойност на финансовите инструменти, из-
ползвайки следната йерархия от методи:
• обявена пазарна цена или цена на затваряне за позиции, за които има надеж-

ден пазар;
• техники на оценяване, основани на реална пазарна информация. Тази катего-

рия методи се използват за оценка на дългови ценни книжа, за които няма на-
дежден пазар.

Справедливите стойности на финансовите активи и финансовите пасиви, кои-
то се търгуват на международните финансови пазари и за които има достъпна
пазарна информация, са основани на обявени пазарни цени или цени, формирани
при затваряне на даден пазар. Използването на реални пазарни цени и информа-
ция намалява нуждата от управленска преценка и предположения, както и неси-
гурността, свързана с определянето на справедливи стойности. Наличността
на реални пазарни цени и информация варира в зависимост от продуктите и па-
зарите и се  променя въз основа на специфичните събития и общите условия на
финансовите пазари. За всички останали финансови инструменти, за които ня-
ма текущи пазарни котировки, Банката определя справедливите стойности, из-
ползвайки техника на оценяване, базирана на нетна сегашна стойност. Изчисля-
ването на нетната сегашна стойност се извършва посредством използването
на пазарни криви на доходност с отчитане на кредитни спредове, където е не-
обходимо, за съответния инструмент. Целта на техниките на оценяване е да се
определи справедлива стойност, която отразява цената на финансовия инст-
румент на отчетната дата.
Банката има установена контролна среда  по отношение на оценяване на спра-
ведливи стойности. Справедливите стойности на финансовите инструменти
се определят от независимо звено за анализ и контрол на рисковете. Специфич-
ните контроли включват: проверка на реалната ценова информация; периодичен
преглед на текущите модели за оценка и в случай на необходимост разработка,
одобрение и въвеждане на нови модели за оценка; осъществяване на допълнител-
на последваща проверка посредством анализ и сравнение на данните от различ-
ни информационни източници, и др.
Следващата таблица анализира финансовите инструменти, отчитани по спра-
ведлива стойност, по модели на оценка. Данните не включват капиталовите ин-
струменти, които се отчитат по цена на придобиване (приложение 14).
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(хил. лв.)

Обявени пазарни Оценъчни техники
30 юни 2009 г. цени на активни с помощта на Общо

пазари пазарни данни

Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута 2 832 839 - 2 832 839
Злато, инструменти в злато
и други благородни метали 1 701 009 - 1 701 009
Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност
в печалбата или загубата 16 555 466 2 128 468 18 683 934

Общо 21 089 314 2 128 468 23 217 782

7.  Приходи от и разходи за лихви
(хил. лв.)

30.VI.2009 30.VI.2008

Приходи от лихви
- от ценни книжа 354 183 389 612
- от депозити 14 106 71 279
- други 899 2

369 188 460 893
Разходи за лихви
- по депозити 21 558 132 856
- други 42 596 1 064

64 154 133 920

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството към 30 юни 2009 г.
в левове, са в размер на 20 867 хил. лв., и във валута − 3352 хил. лв. Разходите за
лихви, платени по депозити на други държавни организации в левове към 30 юни
2009 г., са в размер на 376 хил. лв., и във валута 1032 хил. лв.

8. Нетни печалби/(загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани
по справедлива стойност в печалбата или загубата

(хил. лв.)

30.VI.2009 30.VI.2008

Нетни приходи от операции с ценни книжа 48 201 28 451
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута - 179
Нетни загуби/(печалби) от преоценка на фючърси (11 016) 2 662
Нетни загуби от преоценка на ценни книжа (81 517) (53 121)
Нетни печалби/(загуби) от преоценка на активи
и пасиви в чуждестранна валута 168 (1 893)
Нетни печалби от преоценка на злато 138 139 66 515

93 975 42 793

9. Други оперативни приходи
(хил. лв.)

30.VI.2009 30.VI.2008

Нетни приходи от продажба на дълготрайни активи 11 58
Приходи от продажби от дъщерни предприятия 13 263 11 664
Приходи от продажба на монети 509 790
Приходи от дивиденти 4 554 -
Други нетни приходи 276 327

18 613 12 838
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10.  Общи административни разходи
(хил. лв.)

30.VI.2009 30.VI.2008

Разходи за персонала 16 123 13 004
Административни разходи 22 088 19 404
Амортизация 11 040 11 137
Други разходи 2 314 575

51 565 44 120

Разходите за персонала включват разходите за заплати, социални и здравни
осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законо-
дателство към 30 юни 2009 г., съответно за БНБ − 10 853 хил. лв., за „Печатни-
ца на БНБ“ АД − 2705 хил. лв. и за „Монетен двор“ ЕООД − 1160 хил. лв. Броят на
заетите служители в БНБ и дъщерните є предприятия е 1220 за 2009 г.
(2008 г. − 1197), в т.ч. персоналът на БНБ е 858 за 2009 г. (2008 г. − 845).
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовия до-
говор на служител, който е получил право на пенсия, банката е длъжна да му из-
плати обезщетение в размер на две брутни заплати. В случай че служителят е
работил в банката през последните десет години, размерът на това дължимо
обезщетение е равно на шест брутни заплати към момента на пенсиониране.
Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към персо-
нала при пенсиониране и за неизползван платен годишен отпуск − 28 хил. лв. и
1217 хил. лв., (30 юни 2008 г. − 43 хил. лв. и 1092 хил. лв.). Задълженията за пенси-
ониране и неизползван платен годишен отпуск към 30 юни 2009 г. за дъщерните
предприятия са 45 хил. лв. и 115 хил. лв. (30 юни 2008 г. − 75 хил. лв. и 67 хил. лв.).
В административните разходи са включени разходите на банката за паричното
обращение в размер на 12 624 хил. лв. към 30 юни 2009 г. (30 юни 2008 г. −
9140 хил. лв.).

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

30.VI.2009 31.XII.2008

Парични средства в чуждестранна валута 147 274 84 397
Разплащателни сметки в банки 12 149 13 932
Депозити в чуждестранна валута 2 673 416 2 556 724

2 832 839 2 655 053

Паричните средства и предоставените депозити в чуждестранна валута по
кореспонденти са представени, както следва:

(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Резиденти на еврозоната
        в евро 1 076 342 2 539 839
        в други валути 2 923

1 076 344 2 540 762

Нерезиденти на еврозоната
       в евро 1 550 486 95 950
       в други валути 206 009 18 311

1 756 495 114 261

2 832 839 2 655 053
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Кредитен
рейтинг на
емитента

Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата

12. Злато, инструменти в злато и други благородни метали

30.VI.2009 31.XII.2008
хил. хил.

тройунции хил. лв. тройунции хил. лв.

Кюлчета злато в стандартна форма 513 669 188 513 614 769
Депозити в злато в стандартна форма 772 1 007 314 768 922 046
Злато в друга форма 17 21 532 17 20 036
Други благородни метали - 2 975 - 2 265

1 701 009 1 559 116

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се
начислява лихва от 0.07% до 1.0% годишно. Златото в друга форма включва юби-
лейни и възпоменателни златни монети на стойност 2975 хил. лв. В други благо-
родни метали са включени сребърни възпоменателни монети на стойност
293 хил. лв. и платинени възпоменателни монети на стойност 2682 хил. лв. Депо-
зитите в злато са предоставени на банки, чиито задължения са оценени с една
от двете най-високи оценки от две международно признати рейтингови аген-
ции.

13. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата

(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Чуждестранни държавни ценни книжа 18 683 934 20 600 510

18 683 934 20 600 510

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро.
Купонната лихва по ценните книжа, деноминирани в евро, достига 3.89% през
2008 г. ( 31 декември 2008 г. − 3.85%).
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с
фючърси, възлиза на 29 663 хил. лв. към 30 юни 2009 г. (31 декември 2008 г. −
19 469 хил. лв.).
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти с
кредитен рейтинг, определен най-малко от две от трите рейтингови агенции −
Standard & Poors, Fitch Ratings или съответстващата оценка по Moody's, са пред-
ставени, както следва:

(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Ценни книжа по кредитен рейтинг ААА 12 259 927 13 324 715
на емитента АА+ 1 709 577 2 365 381

АА - 10 121
AA- 4 613 826 4 242 979
А+ 100 604 657 314

18 683 934 20 600 510

14. Финансови активи на разположение за продажба
(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Квота на Република България в МВФ 1 375 467 1 372 575
Инвестиции в международни финансови институции 28 359 30 926
Инвестиции в асоциирани предприятия 20 516 20 515

1 424 342 1 424 016
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Квотата на Република България в МВФ е в размер на 640 200 хил. СПТ. Резерв-
ният транш по квотата на Република България в МВФ е в размер на
72 270 хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните-членки, които
имат лихвоносна резервна позиция, като средният лихвен процент е 0.63% на
годишна база.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиции
в Банката за международни разплащания (БМР), като 25% от съучастието в капи-
тала на БМР са платени. Текущата стойност на 10 000 хил. акции в СПТ възлиза
към 30 юни 2009 г. на 23 950 хил. лв., а към 31 декември 2008 г. − на 23 950 хил. лв.
(вж. приложение 28.1).
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.
С приемането на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. БНБ
стана член на ЕСЦБ. В съответствие с действащата нормативна уредба наци-
оналните банки на страните, които не са въвели еврото, заплащат ефективно
7% от записаното дялово участие. Направената от БНБ вноска в капитала на
ЕСЦБ през 2008 г. е в размер на 3 561 868.99 евро. На 2 януари 2009 г. ЕСЦБ нама-
ли дяловото участие на БНБ в капитала с 59 277.12 евро.
Съгласно решение на УС на БНБ банката участва в капитала на новосъздадено-
то Дружество за касови услуги с парична вноска и непарична вноска на движими
вещи, като записа 2500 акции от капитала с номинална стойност 1000 лева вся-
ка. С решение на Общото събрание на акционерите е увеличен капиталът на
дружеството, при което дяловото участие на БНБ е в размер на 20% срещу
25% в края на 2008 г.
Банката упражнява значително влияние върху финансовата и оперативната по-
литика на следните асоциирани дружества и капиталовите є инвестиции в мес-
тни предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:

Наименование на институцията Участие, % Основна дейност

Асоциирани предприятия
Банксервиз АД 35.85 Междубанкови разплащания
БОРИКА АД 36.24 Картови разплащания
Международен банков институт ООД 42.31 Финансово обучение и научни изследвания
Централен депозитар АД 20.00 Депозитар на корпоративни ценни книжа
Дружество за касови услуги АД 25.00 Обработка на ценни пратки с български

банкноти и монети от БНБ и банките

15. Материални активи
(хил. лв.)

Земя и Машини и Информа- Офис Друго Разходи за Общо
сгради оборудване ционно оборудване оборудване придобиване

оборудване (вкл. транс- на матери-
портни ални  активи

средства)

Към 1 януари 2009 г. 146 960 76 990 19 904 5 137 5 369 25 100 279 460
Влезли 80 453 55 19 - 26 831 27 438
Излезли - (63) (228) (10) (17) (34) (352)
Прехвърлени 65 1 757 4 980 357 - (7 159) -

Към 30 юни 2009 г. 147 105 79 137 24 711 5 503 5 352 44 738 306 546

Амортизация и
загуби от обезценка
Към 1 януари 2009 г. (7 108) (43 498) (14 200) (3 038) (3 789) - (71 633)
Начисления за периода (2 137) (3 312) (2 055) (204) (210) - (7 918)
На излезлите - 63 229 8 17 - 317

Към 30 юни 2009 г. (9 245) (46 747) (16 026) (3 234) (3 982) - (79 234)

Балансова стойност
към 30 юни 2009 г. 137 860 32 390 8 685 2 269 1 370 44 738 227 312

Балансова стойност
към 31 декември 2008 г. 139 852 33 492 5 704 2 099 1 580 25 100 207 827
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16. Нематериални активи
(хил. лв.)

Софтуер Други Разходи за Общо
нематериални придобиване на

активи нематериални
активи

Към 1 януари 2009 г. 31 433 45 309 31 787
Влезли 442 - 646 1 088
Излезли (491) - - (491)
Прехвърлени 755 - (755) -

Към 30 юни 2009 г. 32 139 45 200 32 384

Амортизация и
загуби от обезценка
Към 1 януари 2009 г. (16 479) (38) - (16 517)
Начисления за периода (3 121) (1) - (3 122)
На излезлите 478 - - 478

Към 30 юни 2009 г. (19 122) (39) - (19 161)

Балансова стойност
към 30 юни 2009 г. 13 017 6 200 13 223

Балансова стойност
към 31 декември 2008 г. 14 954 7 309 15 270

В софтуера към 30 юни 2009 г. са включени закупени за БНБ лицензи на стойност
10 773 хил. лв. (към 31 декември 2008 г. − 10 936 хил. лв.), програмни продукти на
стойност 20 343 хил. лв. (към 31 декември 2008 г. − 19 916 хил. лв.).

17. Други активи
(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Вземания на дъщерни предприятия от местни банки 27 575 27 332
Възпоменателни монети за продажба 330 264
Материални запаси 19 141 14 209
Вземания от доставчици 9 092 6 935
Разходи за бъдещи периоди 537 1 449
Други вземания 385 1 282

57 060 51 471

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

30.VI.2009 31.XII.2008

Банкноти в обращение 7 660 064 9 032 131
Монети в обращение 149 716 147 283

7 809 780 9 179 414

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

30.VI.2009 31.XII.2008
Депозити на виждане от банки
и други финансови институции
- в левове 2 184 780 2 625 265
- в чуждестранна валута 2 241 871 2 381 221

4 426 651 5 006 486
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Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други фи-
нансови институции. Сумата на депозитите на виждане включва 4425 млн. лв.,
представляващи задължителните резерви, които банките са длъжни да поддър-
жат по сметки в БНБ (към 31 декември 2008 г. − 5003 млн. лв.).

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

30.VI.2009 31.XII.2008
Разплащателни сметки:
- в левове 1 039 442 533 793
- в чуждестранна валута 611 451 419 036

Срочни депозитни сметки:
- в левове 4 513 000 5 099 000
- в чуждестранна валута 1 637 030 1 435 858

7 800 923 7 487 687

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в банката включ-
ват средства, държани от името на бюджетни и други правителствени органи-
зации. Банката не начислява лихви върху разплащателните сметки.  Депозити-
те на правителството в евро и в левове се олихвяват с лихвен процент между
0% и 1.42%.

21. Задължения за участие в международни финансови институции
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към
30 юни 2009 г. възлизат на 1 299 403 хил. лв. − 604 953 хил. СПТ (към 31 декември
2008 г. − 1 236 559 хил. лв. − 605 072 хил. СПТ).
Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с кво-
тата на България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж. В това прило-
жение е включена сметка № 1 на МВФ в левове за административни разходи в
размер на 3582 хил. лв. (към 31 декември 2008 г. − 3336 хил. лв.).

22. Други пасиви
(хил. лв.)

30.VI.2009 31.XII.2008

Средства на Европейската комисия 113 096 97 403
Задължения по заплати и социално осигуряване 3 488 2 153
Приходи за бъдещи периоди 892 1 806
Други пасиви 13 182 8 401

130 658 109 763

От 1 януари 2007 г. България като държава − членка на Европейския съюз, учас-
тва във финансирането на бюджета на ЕС. На основание чл. 9 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1150/2000 на Съвета банката е открила сметки 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.

23. 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 мо-
нети.
Съгласно ЗБНБ нереализираните печалби/загуби, възникнали от преоценка на ак-
тиви и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута или злато, са прехвърлени
в специална резервна сметка. Специалните резерви включват преоценки на мо-
нетарните активи.
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Разпределението (в)/от специален резерв е, както следва:
(хил. лв.)

30.VI.2009 30.VI.2008

Печалба за периода 368 405 341 458
Разпределение в специален резерв:
   Нереализирана (печалба) от преоценка на злато (138 139) (66 515)
   Нереализирана загуба от преоценка
   на финансови активи, отчитани по справедлива
   стойност в печалбата или загубата 92 532 50 459
   Нереализирана (печалба)/загуба от преоценка
   на чуждестранна валута (168) 1 893

Резултат след разпределение в специален резерв 322 630 327 295

Нереализираната печалба от преоценка на финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата (92 532 хил. лв.) включва нереа-
лизирани печалби от преоценка на ценни книжа и фючърси в размер на 18 728
хил. лв. и движение в резерва при реализация на ценни книжа в размер на
73 804 хил. лв.

24. Малцинствено участие
„Печатница на БНБ“ АД е акционерно дружество с двама акционери − БНБ и дър-
жавата 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 но-
минална стойност 1000 лева всяка.

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

30.VI.2009 31.XII.2008

Брутни международни валутни резерви
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута 2 832 839 2 655 053
Монетарно злато и други инструменти в злато 1 676 502 1 536 814
Инвестиции в ценни книжа 18 683 934 20 600 510
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 72 270 71 994

23 265 545 24 864 371

Парични задължения
Банкноти и монети в обращение 7 809 780 9 179 414
Задължения към банки и други финансови институции 4 425 968 5 006 376
Задължения към държавни институции 7 440 333 7 294 721
Други задължения 474 369 290 479

20 150 450 21 770 990
Превишение на брутните международни валутни
резерви над паричните задължения 3 115 095 3 093 381

Вземанията по лихви и задълженията по начислени лихви се отнасят към съот-
ветните активи и пасиви.
Монетарното злато и другите инструменти в злато се преоценяват ежеднев-
но на база фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали.

26. 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 съ-
ответства вземане на банката от правителството в същия размер. С цел ели-
миниране колебанията на валутните курсове вземанията от правителството
са деноминирани също в СПТ.
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Лихвите по тези заеми се плащат от правителството. Следователно не се на-
числяват 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, под-
писани от банката и правителството (вж. приложение 21).

Банкови сметки на правителството

Бюджетните правителствени организации имат разплащателни сметки и сроч-
ни депозити в банката (вж. приложение 20).

Дейности по агентските функции

В съответствие със ЗБНБ и при условия, договорени с министъра на финанси-
те, банката действа като агент по държавни дългове или по дългове, гаранти-
рани от държавата. В тази си роля тя изпълнява депозитарни и агентски фун-
кции, свързани с администриране и управление на издадените от Министерст-
вото на финансите държавни ценни книжа. Банката получава комисиони, свърза-
ни 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 из-
ложена на кредитен риск по отношение на държавните ценни книжа, тъй като не
ги гарантира. Номиналната стойност на държавните ценни книжа, държани от
банката като депозитар, към 30 юни 2009 г. са в размер на 2818 млн. лв.
(към 31 декември 2008 г. − 3064 млн. лв.).

27. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал 30.VI.2009 31.XII.2008

Монетен двор ЕООД 100 100
Печатница на БНБ АД (виж приложение 24) 95.6 95.6

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна
печалба в размер на 340 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕООД (към 31 декември
2008 г. − 986 хил. лв.) и 2962 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД (към 31 декември
2008 г. − 3529 хил. лв.).

28. Поети ангажименти и потенциални задължения

1) Участие в Банката за международни разплащания

Банката притежава 8000 акции от капитала на Банката за международни разп-
лащания, всяка възлизаща на стойност 5000 СПТ. От съучастието в капитала
на БМР 25% са платени. Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месе-
ца след решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното задължение
на банката към 30 юни 2009 г. е 64 420 хил. лв. (към 31 декември 2008 г. −
64 422 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
1 299 403 хил. лв.

3) Капиталови ангажименти

Към 30 юни 2009 г. банката има поети ангажименти за 18 951 хил. лв. за придоби-
ване на дълготрайни активи (към 31 декември 2008 г. − 25 702 хил. лв.).

4) Други ангажименти и поети задължения

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

29. Събития, настъпили след датата на баланса
Няма събития, възникнали след датата на баланса, които да изискват допълни-
телно оповестяване или корекции във финансовите отчети на банката.
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30. Приложими стандарти за 2009 г.

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти
за финансова отчетност

МСФО 2 Плащане на базата на акции
МСФО 3 Бизнес комбинации
МСФО 4 Застрахователни договори
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
МСФО 8 Оперативни сегменти
МСС 1 Представяне на финансови отчети
МСС 2 Материални запаси
МСС 7 Отчети за паричните потоци
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни

оценки и грешки
МСС 10 Събития след датата на баланса
МСС 11 Договори за строителство
МСС 12 Данъци върху дохода
МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване
МСС 17 Лизинг
МСС 18 Приходи
МСС 19 Доходи на наети лица
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени

от държавата, и оповестяване на държавна помощ
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 23 Разходи по заеми
МСС 24 Оповестяване на свързани лица
МСС 26 Счетоводно отчитане на пенсионните планове
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия
МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
МСС 31 Дялове в съвместни предприятия
МСС 32 Финансови инструменти: представяне
МСС 33 Нетна печалба на акция
МСС 34 Междинно финансово отчитане
МСС 36 Обезценка на активи
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
МСС 38 Нематериални активи
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
МСС 40 Инвестиционни имоти
МСС 41 Земеделие
КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане

от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения
КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
КРМСФО 5 Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация

и възстановяване на околната среда
КРМФСО 6 Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар − отпадъчно

електрическо и електронно оборудване
КРМСФО 7 Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети

съгласно МСС 29 „Финансово отчитане при свръхинфлационни
икономики“

КРМСФО 8 Обхват на МСФО 2
КРМСФО 9 Преразглеждане на внедрени деривативи
КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка
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КРМСФО 11 МСФО 2 − Операции с акции в рамките на групата и с обратно
изкупени собствени акции

КРМСФО 12 Концесионни договори за услуги
КРМСФО 13 Програми за лоялни клиенти
КРМСФО 14 МСС 19 − Ограничения на активите на план с дефинирани доходи,

минимални изисквания за финансиране и тяхната взаимовръзка
КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижим имот
КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
ПКР 7 Въвеждане на еврото
ПКР 10 Правителствена помощ − без специална връзка с оперативната

дейност
ПКР 12 Консолидация − предприятия със специално предназначение
ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия − непарични вноски

от контролиращите съдружници
ПКР 15 Оперативен лизинг − стимули
ПКР 21 Данъци върху дохода − възстановяване на преоценените

неамортизуеми активи
ПКР 25 Данъци върху доходи − промени в данъчния статус на едно

предприятие или неговите акционери
ПКР 27 Оценяване съдържането на операции, включващи правната форма

на лизинг
ПКР 29 Оповестяване − споразумения за концесионна услуга
ПКР 31 Приход − бартерни сделки, включващи рекламни услуги
ПКР 32 Нематериални активи − разходи за интернет страници
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15 януари БНБ пуска в обращение, считано от 23 февруари 2009 г., медна възпоменателна
монета „110 години от рождението на Дечко Узунов“ с номинална стойност 2 лева,
емисия 2009 г.

27 януари БНБ пуска в обращение, считано от 18 май 2009 г., сребърна възпоменателна монета
с нанесен силикатен емайл „130 години Българска народна банка“ с номинална
стойност 10 лева, емисия 2009 г.

26 февруари Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ от 2008 г. за
оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на
специфични провизии за кредитен риск.

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ от 2006 г. за
капиталовата адекватност на кредитните институции.

26 март Одобрява Отчет за изпълнението на бюджета на БНБ към 31 декември 2008 г.

23 април Приема Отчет на Българската народна банка за 2008 г.

Приема Наредба № 20 за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за
кредитните институции.

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензите и
разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции.

Приема Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции.

БНБ пуска в обращение като законно платежно средство, считано от 1 юни 2009 г.,
банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2009 г.

19 май Одобрява предложение до ръководството на Университета за национално и световно
стопанство да бъде присъдено на г-н Жан-Клод Трише, президент на Европейската
централна банка, званието „доктор хонорис кауза“.

25 юни Извършва промени в състава на Консултативния съвет на БНБ.

По-важни решения на Управителния съвет
на Българската народна банка
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