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През първата половина на 2012 г. финансовата криза в еврозоната продължи
да се задълбочава и да влияе негативно върху икономическата активност в
цяла Европа. В реално изражение БВП на еврозоната спадна с 0.3% спрямо първото полугодие на предходната година, като икономическият растеж в Германия и Франция се забави значително, но остана положителен, а в Испания,
Италия и Нидерландия се наблюдаваше спад на реалния БВП на годишна база. За
същия период реалният БВП на САЩ нарасна с 4.2% на годишна база. В глобален
аспект икономическата активност започна да се забавя въпреки сравнително
високите темпове на растеж в САЩ, Япония и в развиващите се страни от Източна Азия и Близкия изток.
Основна причина за влошаването на дълговата криза в еврозоната беше
нарасналата политическа несигурност и задълбочаването на икономическата
криза в Гърция. През първото тримесечие министрите на финансите от еврозоната постигнаха съгласие по втория финансов пакет за Гърция в размер
на 130 млрд. евро. Одобряването му позволи да бъде осъществена операцията
по пазарно преструктуриране на гръцкия правителствен дълг, държан от
частни кредитори, както и отпускането на поредния транш от първия пакет финансова помощ. През април сделката с частните кредитори на Гърция
беше успешно завършена. Политическата криза в Гърция, породена от първите
изборни резултати през май и от последвалото повторно провеждане на парламентарни избори през юни, постави под съмнение способността на политическите сили в страната да постигнат съгласие по мерките, необходими за
изпълнение на втория финансов пакет. Значителни икономически и фискални
проблеми продължиха да имат и други страни от еврозоната, като Испания и
Кипър. Рисковата премия по дълга на тези държави нарасна. През юни Испания
официално поиска от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) финансова
подкрепа за банковия си сектор. В края на същия месец Кипър също се обърна
към ЕМС и МВФ с искане за финансова помощ.
Икономическата активност у нас започна да се забавя от средата на
2011 г. и тази тенденция продължи и през първите месеци на 2012 г. Свиването
на външното търсене от страна на основния търговски партньор на България – еврозоната, се отрази неблагоприятно върху износа на стоки и услуги и
през първото тримесечие на 2012 г. доведе на годишна база до спада му с 4.4%
в реално изражение. През второто тримесечие износът започна да възстановява своя растеж и за полугодието нарасна реално с 0.6% спрямо съответния период на миналата година. Възстановяването на вътрешното търсене и
главно положителната динамика при инвестициите в основни активи и запаси
компенсираха отчасти забавянето при износа, съпроводено и с ускоряване на
вноса. В резултат от динамиката на отделните компоненти на БВП в реално
изражение за първата половина на 2012 г. растежът достигна 1% с положителен принос на вътрешното търсене и отрицателен принос на нетния износ. Общото салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс отчете
на годишна база дефицит в размер на 0.4% от БВП. В сравнение с 2011 г. през
първото полугодие на 2012 г. се наблюдаваше нарастване притока на преки
чуждестранни инвестиции, които повлияха за засилване на инвестиционната
активност в страната и за повишаване вноса на инвестиционни стоки. Продължи тенденцията към намаляване броя на заетите, но с по-бавен темп. Номиналните разходи за труд на единица продукция забавиха темпа си на растеж
до 1.9% и 0.7% съответно за първото и второто тримесечие на 2012 г.
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Динамиката на международните цени продължи да бъде един от основните
определящи фактори за инфлацията при потребителските цени у нас през
първата половина на 2012 г. През същия период годишният темп на инфлация
възлезе на 1.9% с основен принос на енергийните продукти (с 0.62 процентни
пункта) и стоките и услугите с административно определяни цени (с 0.71 процентни пункта).
През първото полугодие при паричните агрегати се наблюдаваше плавно забавяне на темповете на растеж. Годишното нарастване на широките пари възлезе на 10.2% към юни 2012 г., значителен принос за което имаха квазипарите,
отбелязали към края на юни 8.4% растеж в резултат от запазването на сравнително високата норма на спестяване на домакинствата. За същия период
годишният растеж на вземанията от неправителствения сектор се ускори
до 4.3%, като вземанията от нефинансови предприятия нараснаха със 7.1%.
При кредитирането на домакинствата към средата на годината на годишна
база бе отчетен 1.2% спад, дължащ се на намаление на овърдрафт и потребителските кредити, които на годишна база в края на първото полугодие се
свиха съответно с 8.5% и 1.9%, докато жилищните кредити запазиха положителен темп на растеж от 0.3%. През първото полугодие банките леко затегнаха минималните стандарти за краткосрочно и дългосрочно кредитиране на
предприятия, а ги облекчиха по отношение на домакинствата. Високата ликвидност на банковата система продължи да оказва влияние върху търговията
на междубанковия паричен пазар, вследствие на което се запази тенденцията
към понижаване на лихвените равнища, особено при лихвите по дългосрочни
кредити.
Касовото салдо по консолидираната фискална програма бе излишък в размер
на 62.4 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г. Общите държавни приходи и помощи нараснаха с 9.8% спрямо същия период на предходната година. Данъчните
приходи се увеличиха със 7.4%, като основен принос за този растеж имаха приходите от ДДС (с 4.2 процентни пункта) и акцизи (с 1.0 процентен пункт), отразяващи по-високите цени на горивата в началото на годината, номиналното
увеличение на вноса и повишената събираемост на тези данъци. Разходите по
консолидираната фискална програма за периода януари – юни 2012 г. (включително вноската в бюджета на ЕС) отбелязаха 3.7% годишен растеж спрямо
същия период на предходната година. Капиталовите разходи и социалните плащания, които имаха основен принос за динамиката на разходите през първото
полугодие, се повишиха съответно с 26.6% и с 3.9%, докато разходите за текуща издръжка спаднаха с 3.2%. Фискалният резерв достигна 5061.8 млн. лв.,
увеличавайки се с 63 млн. лв. от началото на годината. На 22 юни, след препоръка на Европейската комисия (ЕК), Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (Екофин) взе решение да прекрати процедурата при прекомерен
дефицит срещу България.
Българската народна банка (БНБ) провежда своята политика, отчитайки динамиката и тенденциите в международната конюнктура и процесите в развитието на националната икономика. В съответствие с изискванията на Закона
за Българската народна банка (ЗБНБ) и използвайки ефективно целия си потенциал и възможности за въздействие, БНБ изпълнява основната си цел – да
поддържа устойчивост на цените чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. БНБ изпълнява задачите си, като съгласно Закона
инвестира брутните международни валутни резерви на страната в съответствие с разумни инвестиционни принципи и практика, регулира и осъществява
надзор върху дейността на другите банки в България с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите, съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи
и осъществява надзор върху тях, регулира и извършва надзор върху дейността
на операторите на платежни системи, на платежните институции и на дру-
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жествата за електронни пари, осигурява печатането на банкноти и сеченето
на монети, както и съхраняването на непуснати в обращение и унищожаването на изтеглени от обращение банкноти и монети и изпълнява функциите на
фискален агент и депозитар на държавата. БНБ участва активно в работата
на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на институциите на
Европейския съюз (ЕС).
Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края
на юни 2012 г. възлезе на 13 866 млн. евро, което спрямо края на 2011 г. представлява увеличение с 517 млн. евро. Нетният доход от управлението на международните валутни резерви за първите шест месеца на 2012 г. е в размер на
159.13 млн. евро, което представлява 1.28% нетна доходност за периода.
През първото полугодие на 2012 г. в резултат от дълговата криза на пазара на държавни ценни книжа (ДЦК) в някои страни от еврозоната и влошаването на икономическите перспективи се запази тенденцията към повишено
търсене на нискорискови активи. По тази причина доходността на активите,
в които главно инвестира БНБ, достигна доближаващи се до нула нива, като
при краткосрочните матуритети спадна дори до отрицателни нива. С цел допълнително ограничаване на риска за БНБ и пълноценно използване на инвестиционните възможности в рамките на съществуващите ограничения за риска
Банката въведе промени в управлението на кредитния риск, включително прецизиране на вече съществуващи ограничения и лимити. БНБ продължи политиката си на намаляване на кредитния риск при инвестициите в държавен дълг,
като бяха запазени ограниченията по отношение на държавите емитенти, условно разделени в три рискови групи на база присъщия им държавен риск. През
периода за позициите от най-нискорисковата първа група минималният лимит
беше повишен на 40% (от 30% за предходната година). Средно за периода над
72% от средствата са инвестирани в активи с най-високо качество.
Вече четвърта поредна година влошената международна и вътрешна конюнктура оказва влияние върху кредитната активност на банките, която остава ниска поради слабото търсене. Качеството на кредитните портфейли
на банките също се влошава. В края на юни 2012 г. делът на необслужваните
кредити над 90 дни в общия кредитен портфейл достигна 16.9% (при 15% в
края на 2011 г.). Показателят, който отчита само необезпечената част от
влошените кредити („нетни необслужвани кредити (над 90 дни)/нетни кредити“), остана значително по-нисък (11.3%). Въпреки неблагоприятните тенденции стабилността на банковата система е съхранена както в резултат от
действията, предприемани от БНБ, така и поради усилията и управленските
решения на банките. Банковата система разполага със значителни капиталови
и ликвидни буфери, а рентабилността є е на ниво, което е в състояние при
необходимост да подкрепи капитала на банките. Общата капиталова адекватност на банковия сектор в края на юни 2012 г. беше 16.74%, а на първичния капитал – съответно 15.19%. Коефициентът на ликвидните активи през първото
полугодие надхвърляше 25.7%, а в края на юни нивото му достигна 26.21%. Реализираната печалба на банковия сектор в края на юни възлизаше на 323 млн. лв.,
или с 2.7% (8 млн. лв.) повече от постигнатата към 30 юни 2011 г. Възвръщаемостта на активите ROA е 0.83%, а възвръщаемостта на балансовия капитал
и резерви ROЕ – съответно 6.49%.
Съгласно устройствения си закон БНБ отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства
за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми и осъществява надзор върху тях. Платежните системи на страната функционират гладко и осигуряват непрекъсваемост на плащанията. По стойност наймного разплащания (88.28% за първото шестмесечие на 2012 г.) се извършват
чрез Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС, чийто оператор е БНБ, като обработването от РИНГС на по-голяма част от стойността
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на плащанията в страната води до намаляване на рисковете за платежната
система. През първото полугодие продължиха да нарастват броят (с 32.39%)
и стойността (с 8.93%) на извършените плащания в евро през ТАРГЕТ2-БНБ –
националния системен компонент на Трансевропейската автоматизирана
система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро
(ТАРГЕТ2). Надзорът на БНБ върху платежните системи има за цел да ограничи
системния риск и да подобри тяхната надеждност и ефективност.
БНБ осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и
опазването и унищожаването на изтеглените от обращение банкноти и монети. В края на юни 2012 г. в номинално изражение парите в обращение достигнаха 8523.5 млн. лв., със 735.1 млн. лв. (9.44%) повече в сравнение с юни 2011 г.
Делът на банкнотите е 97.84% от общата стойност на парите в обращение.
На годишна база броят в обращение на купюрите от 50 и 100 лева е нараснал
съответно с 5.5 млн. броя (10.35%) и с 3.3 млн. броя (14.66%), а при купюрата
от 20 лева увеличението е с 5.3 млн. броя, или с 5.59%. Към 30 юни 2012 г. над
половината (53.56%) от общия брой банкноти в обращение са купюри от 20 и
10 лева. Стойността на средната банкнота в обращение към 30 юни 2012 г.
е 26.88 лв., а на средната разменна монета в обращение е 0.13 лв. БНБ провежда последователна политика за предотвратяване разпространението на
неистински банкноти и монети в паричното обращение на страната. Към края
на юни 2012 г. задържаните неистински банкноти са с незначителен дял от
0.000282% в общия брой на банкнотите в обращение, а относителният дял на
задържаните неистински български разменни монети спрямо броя на разменните монети в обращение е 0.00003%.
Въз основа на сключени договори с Министерството на финансите (МФ) и
при пазарни условия и цени на услугите БНБ събира, обработва, съхранява и
предоставя на МФ ежедневна и друга периодична информация за операциите
и наличностите по всички сметки на бюджетните предприятия (вкл. общините) в банките в страната, а също действа и като агент по държавни дългове, включително обслужвайки търговията с ДЦК. През първото полугодие на
2012 г. бяха проведени 16 аукциона на ДЦК, на които бяха предложени за продажба ДЦК на съвкупна номинална стойност 826.8 млн. лв. Обемът на постъпилите от първичните дилъри поръчки надвиши предлагането и коефициентът
на покритие бе 2.4. Средният брой на заявените поръчки за участие в един
аукцион се повиши на 89 при 82 за първото полугодие на предходната година
поради увеличеното търсене от страна на по-широк кръг от инвеститори. Общият размер на операциите, свързани с първоначално придобиване и обслужване на плащания по ДЦК с настъпил падеж, регистрирани в Електронната
система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК на БНБ, нарасна
през първото полугодие с 33% спрямо същия период на предходната година и
достигна 1188 млн. лв.
През първата половина на 2012 г. в Европейския съюз продължиха обсъжданията на предложения за нормативни промени, като фокусът бе върху постигането на финансова стабилност и фискална консолидация в еврозоната. През
февруари 2012 г. държавите-членки от еврозоната подписаха нов Договор за
създаването на Европейския механизъм за стабилност, според който необходимата финансова помощ в рамките на ЕМС ще се предоставя само в изключителни случаи, когато е абсолютно необходимо да се гарантира стабилността
на еврозоната, и ще бъде строго обвързана с условия. През март бе подписан
Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, чиято цел е засилване на координацията на икономическите политики и подобряване на управлението на еврозоната. Продължиха също дискусиите по втория пакет документи за засилване на икономическото управление
в еврозоната.
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Чрез своите представители, участващи в комитетите и работните групи
към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на ЕС, в Европейския съвет за системен риск, както и в националния Съвет по европейски въпроси, БНБ допринася за формирането на позициите на България в ключовите области на икономическото управление и финансовия сектор. По отношение на промените,
засягащи нормативната рамка за функциониране на еврозоната, БНБ изразява
подкрепа, тъй като постигането на макроикономическа стабилност в еврозоната е важно за всички държави-членки, като в същото време подчертаваме,
че е необходимо тези промени да не нарушават функционирането на единния
пазар. Относно дискусиите по предложения, засягащи финансовата система
и в частност надзора върху банковата система, БНБ защитава позицията, че
националните надзорни органи трябва да имат възможността самостоятелно
да определят допълнителни капиталови буфери и други изисквания към банковата система на страната в зависимост от конкретните условия и с цел гарантиране на нейната стабилност.
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1. Международна среда
През първата половина на 2012 г. глобалният икономически растеж се забави в сравнение с края на предходната година, като по региони се наблюдаваха разнопосочни тенденции. Световният БВП отбеляза повишение с 1.2%
през първите шест месеца на годината спрямо втората половина на 2011 г.1,
като основен принос за растежа имаха развиващите се страни от Източна
Азия и Близкия изток. Въпреки поддържания висок прираст на стопанската активност икономиката на Китай забави темпа си на растеж до средно 7.8%
на годишна база през първото шестмесечие на 2012 г. В САЩ се наблюдаваше
силно възстановяване и в реално изражение брутният вътрешен продукт нарасна с 4.2% на годишна база през първите две тримесечия на 2012 г. В еврозоната бе отчетен спад с 0.3%, като на годишна база икономическият растеж в
Германия и Франция се забави значително, но остана положителен, а в Испания,
Италия и Нидерландия се наблюдаваше спад на реалния БВП. В същото време
икономическата активност на Япония се ускори през второто тримесечие и
икономическият растеж достигна 3.5% при 2.9% през първото. През периода
януари – юни световното индустриално производство се увеличи средно с
1.4%2 спрямо предходното полугодие, а световният стокообмен през първите
шест месеца на 2012 г. – с 1.7%3.

Основни макроикономически показатели
(средно за периода)

(%)

Растеж

ЕС-27
Еврозона-17
ЕС-7
ЕС-3
САЩ
Япония
Китай

2010

2011

2.2
1.8
2.2
3.4
3.8
4.5
10.4

1.5
1.4
3.2
1.2
4.0
-0.8
9.2

Инфлация
2012

I

II

0.5
0.3
1.9
1.1
4.5
2.9
8.1

-0.6
-0.8
0.8
-0.4
4.0
3.5
7.6

2010

2011

2.1
1.6
3.2
3.1
1.6
-0.7
3.7

3.1
2.7
3.9
4.0
3.1
-0.3
6.3

Безработица
2012

I

II

2.9
2.7
3.9
3.2
2.8
0.3
3.8

2.6
2.5
3.6
2.5
1.9
0.1
2.9

2010

2011

9.7
10.1
9.6
7.8
9.6
5.1
4.2

9.7
10.2
9.4
7.9
9.0
4.6
4.1

2012
I

II

10.6
11.4
9.5
8.1
8.3
4.5
4.1

10.2
11.0
9.5
8.1
8.2
4.6
4.1

Забележки: ЕС-7 включва държавите, присъединили се към ЕС от 2004 г. насам, без тези, които вече са членки на еврозоната. ЕС-3 включва Обединеното кралство, Швеция и Дания. Показателите за ЕС-7 и ЕС-3 са изчислени чрез претегляне на динамичните редове, като се използват теглата на съответните страни в общия БВП на групата (за
растежа), в общата за групата величина за работната сила (за равнището на безработица), а при претеглянето
на инфлацията са ползвани изчислените от Евростат тегла на държавите от ЕС-27 в хармонизирания индекс на
потребителските цени.

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

През първата половина на 2012 г. показателите за икономическата активност на еврозоната отбелязаха спад, като чувствително влошаване беше отчетено през второто тримесечие. През периода януари – юни отрицателен
принос за растежа имаха частното потребление и инвестициите. Основни
причини за спада в реалния растеж на еврозоната бяха ограниченият достъп
на крайните потребители до финансов ресурс и слабото търсене на кредити
в резултат от повишената несигурност и процикличното действие на процесите на фискална консолидация, въвеждането на нови, по-стриктни регула1
2
3

Според сезонно изгладени данни на Световната банка към 12 ноември 2012 г.
Вж. бел. 1.
По данни на МВФ към 12 ноември 2012 г.
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торни изисквания за банковия сектор, както и продължаващият процес на намаляване на рисковите активи на банките. През целия период се наблюдаваше
тенденция към понижаване на водещите PMI4 индикатори на еврозоната. Към
края на полугодието индикаторите за промишленото производство, услугите
и съставният PMI индекс достигнаха ниски нива, които се свързват с очаквания за свиване на икономическата активност.
През първото тримесечие министрите на финансите от еврозоната пос
тигнаха съгласие по втория финансов пакет за Гърция в размер на 130 млрд.
евро. Одобрението му позволи да бъде осъществена операцията по пазарно
преструктуриране на гръцкия държавен дълг, държан от частни кредитори,
както и отпускането на следващия транш от първия пакет. При операцията
по преструктуриране бе осъществено съкращаване с 53.3% на номиналната
стойност на допустимите за замяна ДЦК на Гърция, държани от частни кредитори, с цел намаляване на държавния дълг на страната с около 107 млрд.
евро. През юни Испания официално поиска финансова подкрепа за банковия си
сектор, след като третата по активи банка в страната бе частично национализирана и правителството ревизира нагоре прогнозата си за бюджетния дефицит през 2012 г. Експертните оценки на помощта за испанските банки възлязоха на около 62 млрд. евро. В края на юни Кипър се обърна към Европейския
механизъм за финансово стабилизиране/Европейския механизъм за стабилност
и МВФ с искане за финансова подкрепа поради проблеми в банковия сектор на
страната, който има голяма експозиция към гръцки ДЦК, както и поради влошаването на държавните финанси. В резултат през второто тримесечие пазарните нагласи в еврозоната продължиха да се влошават.
Възстановяването на икономиката на САЩ през първата половина на 2012 г.
продължи. Негативна тенденция беше наблюдавана при продажбите на дребно
в САЩ, които се свиваха през цялото второ тримесечие. Продължаващите
проблеми в еврозоната и създалата се несигурност относно растежа на световната икономика доведоха в промишлеността и в услугите до ново понижение на бизнес доверието. Ефектите от ограничения достъп до кредитен
ресурс, икономическата несигурност и натрупаните дисбаланси на жилищния пазар продължиха да оказват натиск върху възстановяването на строителството през първата половина на годината. Инфлацията, измерена чрез
дефлатора на личните потребителски разходи (PCE), също намали темпа си на
нарастване през периода. Понижаването беше резултат главно от по-слабия
растеж на цените на храните.
През първите шест месеца на 2012 г. в глобален мащаб инфлацията се забави и на годишна база достигна средно 3.7% 5, като тази в развиващите се
икономики допринесе най-много за повишението на общото ценово равнище. Основен принос за това имаха по-високите цени на енергийните продукти на международните пазари. През юни инфлацията в еврозоната се забави до 2.4% на
годишна база спрямо 2.7% към декември 2011 г. В същото време при базисната
инфлация се наблюдаваше повишение – на годишна база тя беше 1.7% към юни
2012 г. спрямо 1.6% към декември предходната година. В САЩ инфлацията също
се забави през първата половина на 2012 г., достигайки 1.4% към юни от 3.0%
към декември 2011 г., като базисната инфлация спадна от 2.2% към декември
2011 г. до 2.1% към юни 2012 г.
Цената на суровия петрол тип „Брент“ се повиши през първата половина
на 2012 г. Петролът се търгуваше средно за 107.7 щ.д./барел (87.5 евро/барел),
като през май цената му бе най-висока – 117.8 щ.д./барел (94.6 евро/барел). Цените на храните се понижиха през първите шест месеца на 2012 г. в сравнение
със същия период на 2011 г. и индексът, отчитащ изменението в ценовото им
равнище, показва на годишна база спад средно с 12.7%. Значително понижение
4
5

Purchasing Managers’ Index – индекс на мениджърите по продажбите.
По данни на МВФ към 12 ноември 2012 г.
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6
7

Първата 3-годишна операция на ЕЦБ по рефинансиране беше проведена на 21 декември 2011 г. с разпределение на 489.2 млрд. евро между 523 кредитни институции.
Излишъкът от ликвидност се изчислява като разлика между обема на операциите по рефинансиране и
двете програми за обезпечени облигации на ЕЦБ, от една страна, и автономните фактори и изискуемите
резерви на банките, от друга.

Икономическо развитие през първото полугодие на 2012 г.

бе наблюдавано при индекса на цените на зърнените храни – с 9%, и на царевицата – със 7.1%. По-бавният растеж на икономическата активност повлия
отрицателно върху цените на суровините, като индексът, измерващ ценовото
равнище на неенергийните суровини, спадна с 10.8%. Съществено понижение
се наблюдаваше и в цените на металите, които намаляха средно с 11.5%. Найзначително се понижиха цените на калая и никела, съответно с 25.9% и 28.1%
на годишна база.
На международните финансови пазари се наблюдаваше повишение на доходността по ДЦК на някои държави от еврозоната поради по-високия им държавен риск и опасения от проблеми с обслужването на публичния им дълг. През
април и май германските ДЦК отбелязаха ново поскъпване вследствие засиленото търсене на нискорискови активи поради влошилите се перспективи пред
еврозоната, политическата несигурност около изборите във Франция и Гърция, разпадането през април на управляващата коалиция в Нидерландия, както
и опасенията, че Испания няма да може да рекапитализира своите банки без
външна подкрепа. През полугодието се наблюдаваше разширяване на спредовете на доходност на ДЦК на Испания, Италия и в по-малка степен на Ирландия,
като в края на периода спредът на Испания бе съпоставим с този на Ирландия.
През първата половина на 2012 г. ЕЦБ не промени референтните лихвени
проценти в еврозоната. Лихвата при основните операции по рефинансиране
остана 1%, а по депозитното и по пределното кредитно улеснение – съответно 0.25% и 1.75%. ЕЦБ продължи прилагането на нестандартните мерки на
паричната си политика, като на заседанието на Управителния съвет на 9 февруари 2012 г. разреши на седем централни банки от Евросистемата (на Австрия, Франция, Италия, Ирландия, Испания, Португалия и Кипър) разширяване
на възможното обезпечение, използвано при операциите по рефинансиране. На
тези централни банки бе разрешено временно да приемат като обезпечение
вземания по кредити, за да се улесни допълнително достъпът на банките до
операциите на ЕЦБ по рефинансиране, включително и при втората 3-годишна
операция по дългосрочно рефинансиране.6 Впоследствие, на 23 март, от ЕЦБ
обявиха, че националните централни банки вече не са задължени да приемат и
могат да откажат обезпечение във вид на банкови облигации, гарантирани от
страни, получаващи финансова подкрепа по програми на ЕС/МВФ, или на държави с извънредно нисък кредитен рейтинг.
ЕЦБ продължи неограничено да разпределя ликвидност чрез операциите си
по рефинансиране, като на заседанието си по паричната политика през юни
обяви продължаването на тази практика до края на дванайсетия период на
поддържане на резервите за 2012 г., приключващ на 15 януари 2013 г. С проведената на 29 февруари 2012 г. втора 3-годишна операция по дългосрочно рефинансиране бяха разпределени 529.5 млрд. евро между 800 кредитни институции. Към края на юни 2012 г. балансовото число на ЕЦБ надхвърли 3 трлн. евро,
като стойността му отбелязва увеличение с 13.4% спрямо края на предходната година.
Излишъкът от ликвидност7 на банковата система в еврозоната след втората 3-годишна операция нарасна до 800 млрд. евро, като впоследствие по-голямата част от свободния ресурс на банките беше поддържана по депозитното улеснение на ЕЦБ (остатъчна стойност от 772.9 млрд. евро към края на
юни 2012 г.) при 0.25% фиксирана лихва. ЕОНИА – референтният лихвен процент в еврозоната по овърнайт депозити, следваше низходящ тренд, достигайки към края на юни 2012 г. ниво от 0.38% (спрямо 0.63% към края на декември
2011 г.). Понижението бе реализирано почти изцяло в началото на периода, ко-
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гато бе проведена втората 3-годишна операция на ЕЦБ, след което се наблюдаваха много слаба колебливост и стабилизиране на овърнайт лихвата на ниски
равнища.
През първата половина на 2012 г. членовете на Федералния комитет на САЩ
по операциите на открития пазар (FOMC) запазиха лихвения процент по федералните фондове в интервала 0.00 – 0.25% и отново изразиха очакванията
си коридорът да остане непроменен до края на 2014 г. През юни беше взето
решение за продължаване до края на 2012 г. на Програмата за удължаване на
средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв (т.нар.
оperation twist) при първоначално предвиден срок на действие до края на юни
2012 г. По този начин към първоначалния обем на Програмата от 400 млрд.
щ.д. до края на 2012 г. ще се добавят още около 267 млрд. щ.д. Изпълнението є
продължава, като се запазват текущите месечни обеми и пропорцията между
матуритетите на закупуваните дългосрочни книжа, т.е. купуват се отново
ДЦК на САЩ със срок до падежа между 6 и 30 години, като същевременно Федералният резерв продава същия обем краткосрочни ДЦК на САЩ с матуритет до 3 години. Членовете на Комитета потвърдиха също продължаването
на мерките за реинвестиране в ипотечни облигации на постъпленията от държаните в актива му ипотечни облигации (MBS) и дългови ценни книжа на държавни агенции. В същото време беше взето решение, докато изтече срокът на
Програмата за удължаване на средния матуритет на активите в портфейла
на Федералния резерв, да се прекрати практиката постъпленията от ДЦК на
САЩ с настъпващ падеж да се реинвестират обратно в нови американски ДЦК.

Лихвени проценти на Федералния резерв и на ЕЦБ
(%)

Източници: ЕЦБ, Федерален резерв.

През първите месеци на годината фондовите пазари отчетоха повишение,
като водещите борсови индекси достигнаха най-високите си нива през март
и април. Последвалото задълбочаване на дълговата криза в еврозоната, политическата несигурност в Гърция и влошените перспективи пред световния
икономически растеж обаче доведоха до спад в оптимизма на пазарните участници, като неблагоприятните ефекти бяха по-силни в Европа. В резултат
през юни средната стойност на индекса Dow Jones Industrial бе едва с 3.8%
по-висока спрямо декември 2011 г., а NASDAQ Composite – с 9.5%. Индексите
Dow Jones EURO STOXX 50 и Dow Jones STOXX EU Enlarged ТМ се понижиха съответно с 5.7% и 1.2% спрямо декември 2011 г.
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Забележка: Индексите са изчислени в щатски долари при база декември 2011 г. = 100.

2. Икономиката на България
През първата половина на 2012 г. БВП на годишна база в реално изражение
нарасна с 1%. Основен принос за растежа имаше частното потребление, чийто
темп на растеж се ускори до 4.3%. Значителен положителен принос за растежа имаше изменението на запасите. Инвестиционната активност започна
да се възстановява и през първата половина на годината приносът на брутното образуване на основен капитал за растежа на БВП стана положителен,
но все още нисък. Отрицателен принос за растежа имаше нетният износ на
стоки и услуги. По-слабото външно търсене от страна на основните ни търговски партньори от ЕС се отрази неблагоприятно върху износа и на годишна
база доведе до неговия спад с 4.4% в реално изражение през първото тримесечие на 2012 г. През второто тримесечие растежът на износа започна да се
възстановява и общо за полугодието износът на стоки и услуги се увеличи с
0.6% спрямо съответния период на миналата година. Вносът в реално изражение нарасна с 5.9% – темп, изпреварващ този на износа. Това се дължеше на поголямото потребителско и инвестиционно търсене, както и на сравнително
бързото увеличаване на запасите.

Икономическо развитие през първото полугодие на 2012 г.

Основни борсови индекси през първото полугодие на 2012 г.
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Темп на растеж на БВП в реално изражение
и принос по компоненти на крайното използване
(спрямо съответния период на предходната година, сезонно неизгладени данни)
2011
I полугодие

2012
II полугодие

I полугодие

Принос
Принос
Принос
Изменение
Изменение
Изменение
(процентни
(процентни
(процентни
(%)
(%)
(%)
пунктове)
пунктове)
пунктове)
БВП
Крайно потребление
Потребление на домакинствата
Крайни потребителски разходи
на сектор „държавно управление“
Колективно потребление
Брутно образуване
на основен капитал
Физическо изменение на запасите
Нетен износ на стоки и услуги
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги

2.4
-0.9
-1.8

2.4
-0.8
-1.2

1.1
0.2
0.5

1.1
0.2
0.3

1.0
3.2
4.3

1.0
2.5
2.7

6.0
-0.7

0.5
-0.1

0.5
-2.7

0.0
-0.2

-1.3
-0.4

-0.1
0.0

-4.9

-1.1
0.9
3.5
10.2
-6.7

-13.6

-3.1
2.6
1.4
5.1
-3.7

0.4

0.1
2.1
-3.8
0.4
-4.3

18.6
10.7

8.4
6.6

0.6
5.9

Източници: НСИ, БНБ.

Темп на растеж на БВП в реално изражение
и принос по компоненти на крайното използване
(спрямо съответното тримесечие на предходната година, сезонно неизгладени данни)
(%, процентни пунктове)

Източници: НСИ, БНБ.

Инвестиционната активност в страната започна да се възстановява през
първата половина на 2012 г. и в реално изражение инвестициите в основни
активи нараснаха с 0.4%, след като през предходните три години спаднаха
значително. Търсенето на инвестиционни стоки допринесе за увеличаване на
вътрешното производство и на вноса на стоки с инвестиционно предназначение. Два са основните фактори, които допринасят за положителния растеж
в реално изражение на инвестициите в основни активи – увеличеният приток на преки чуждестранни инвестиции и нарасналите капиталови разходи на
правителството.
Според данните за разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи (ДМА) тенденцията им към намаление се запазва през първите шест
месеца на 2012 г. В номинално изражение разходите за ДМА към юни 2012 г. спадат с 3.1% на годишна база, след като през 2011 г. нараснаха с 9.1%.8 Намале8

Според предварителни данни на НСИ.
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Структура на разходите за придобиване на ДМА
по икономически дейности през първото полугодие

Забележка: Данните са предварителни.

Източници: НСИ, БНБ.

Брутната добавена стойност в икономиката спадна в реално изражение с
0.1% през първите шест месеца на 2012 г., като най-голям отрицателен принос имаха информационните и публичните услуги. Промишлеността беше засегната от забавянето на външното търсене и добавената стойност в отрасъла спадна с 0.3%. В сектора селско стопанство растежът за полугодието
достигна 9.2%, което допринесе с 0.2 процентни пункта за общия растеж на
добавената стойност в икономиката. Положителен принос имат също строителството и операциите с недвижими имоти, където добавената стойност
нарасна с по 1.9%.

Темп на растеж на брутната добавена стойност в реално изражение
и принос по икономически сектори
(спрямо съответния период на предходната година, сезонно неизгладени данни)
2011

Брутна добавена стойност
Селско и горско стопанство
Индустрия*
Услуги

I полугодие
Принос
Изменение
(процентни
(%)
пунктове)
2.9
2.9
-3.0
-0.2
11.5
3.6
-0.8
-0.5

II полугодие
Принос
Изменение
(процентни
(%)
пунктове)
1.0
1.0
-0.2
0.1
2.3
0.6
0.4
0.2

2012
I полугодие
Принос
Изменение
(процентни
(%)
пунктове)
-0.1
-0.1
9.2
0.2
0.3
0.1
-0.6
-0.4

* Промишленост и строителство.

Източници: НСИ, БНБ.

9

В този раздел под информационни услуги се има предвид създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения.

Икономическо развитие през първото полугодие на 2012 г.

ние на разходите за ДМА се наблюдава в почти всички сектори на икономиката,
като с най-голям отрицателен принос са строителство, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и информационни услуги9, където
намалението е съответно с 27.6%, 14.9% и 50.8%. Както през 2011 г., така и
през първата половина на 2012 г. се наблюдава възстановяване на разходите за
придобиване на ДМА в промишлеността и при операциите с недвижими имоти.
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Изменение на брутната добавена стойност в реално изражение
и принос по отрасли
(спрямо съответното тримесечие на предходната година, сезонно неизгладени данни)
(%; процентни пунктове)

Източници: НСИ, БНБ.

През първата половина на 2012 г. заетостта продължи да намалява, макар
и с по-бавен годишен темп на изменение спрямо 2011 г. По данни от националните сметки през първите шест месеца на 2012 г. броят на заетите се понижи с 2.2% на годишна база (при спад с 4.7% и 3.7% съответно през първото
и второто полугодие на 2011 г.), като за това в по-голяма степен допринасяха
селското, горското и рибното стопанство, подотраслите на индустрията,
а в по-малка – подсекторите на услугите. В промишлеността спадът в заетостта се ускори до 2.1%, докато в строителството темпът на намаление
на заетите се забави до 5.6%. В подсекторите на услугите се наблюдаваше
разнопосочна динамика на този показател, като в търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство заетостта продължи да намалява с по-бавен
темп, а в създаване и разпространение на информация и творчески продукти
и финансови и застрахователни дейности тя нарасна съответно с 5.0% и 1.7%
на годишна база.
Равнището на безработица в страната (според данни от Наблюдението
на работната сила) продължи да се повишава, достигайки 12.3% през второто тримесечие (при средно 11.2% за 2011 г.). Подобна тенденция показваха
и данните от Агенцията по заетостта, според които равнището на безработица, измерено на база броя на регистрираните в бюрата по труда безработни, достигна 10.8% през юни. Делът на дългосрочно безработните в общия
брой безработни (според данни от Наблюдението на работната сила) към второто тримесечие на 2012 г. остана сравнително постоянен на ниво от 55.6%
(при 55.7% в края на 2011 г.).
Средната работна заплата общо за икономиката забави темпа си на нарастване спрямо втората половина на 2011 г. На годишна база номиналната
компенсация на наето лице нарасна средно с 4.5% през първите шест месеца
на 2012 г. (след 9% растеж през втората половина на 2011 г.), като темпът
остана сравнително постоянен в рамките на полугодието. В индустрията на
годишна база растежът на компенсацията на наето лице постепенно се забави и през второто тримесечие беше отрицателен главно поради спад на
средната заплата в строителството (с 14.4% на годишна база), докато в подсекторите на услугите компенсацията на един нает нарастваше с умерени
темпове. При динамиката на номиналната компенсация на един нает през първото и второто тримесечие на 2012 г. все още се наблюдаваше слаб ефект от
продължаващите от 2009 г. промени в структурата на заетите по сектори,
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В анализа са използвани данните за ХИПЦ.
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както и по възрастови и образователни групи. Измененията на трудовите възнаграждения през първата половина на 2012 г. продължаваха да бъдат обвързани с нарастването на производителността на труда (измерена като БВП в
реално изражение на един зает), която се увеличаваше, но с темп, по-бавен от
наблюдавания през по-голямата част от 2011 г. През първото и второто тримесечие на 2012 г. производителността на труда се повиши съответно с 2.6%
и 3.8% на годишна база (в сравнение със 7.5% през първото и с 4.9% през второто тримесечие на 2011 г.). През първото тримесечие на 2012 г. брутният
опериращ излишък отбеляза спад с 10.3% на годишна база (след понижение с
6.1% през четвъртото тримесечие на 2011 г.) главно поради свиването на показателя за промишлеността, произтичащо от затруднения на отрасъла при
продажбите на външни пазари, и в по-малка степен заради секторите търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. През второто тримесечие на 2012 г. спадът на показателя общо за икономиката се забави и достигна
0.7%, като в по-голяма степен бяха засегнати някои подсектори на услугите.
Фонд „Работна заплата“ общо за икономиката нарасна на годишна база с
3.0% през първото и с 2.5% през второто тримесечие. В резултат от динамиката на компенсацията на един нает и на производителността на труда номиналните разходи за труд на единица продукция забавиха темпа си на растеж
до 1.9% и 0.7% съответно за първото и второто тримесечие на 2012 г.
Динамиката на международните цени продължи да бъде един от основните
определящи фактори за инфлацията при потребителските цени у нас през първата половина на 2012 г.10 За полугодието годишният темп на инфлация бе
1.9% (в т.ч. и през първото тримесечие на 2012 г.), а през второто тримесечие – 1.8%. Основен принос за инфлацията през полугодието имаха енергийните продукти (с 0.62 процентни пункта) и стоките и услугите с административно определяни цени (с 0.71 процентни пункта). В групата на енергийните
продукти инфлационната динамика следваше тенденциите в изменението на
цените на международните пазари, като през април темпът на нарастване
на цените на транспортните горива отбеляза ускорение до 11.9% на годишна
база (4.0% през декември 2011 г.), което бе последвано от забавяне до 3.6%
през юни. При отсъствието на проинфлационен натиск по линия на международните цени на храните годишният темп на инфлация при хранителните продукти у нас продължи тенденцията си към забавяне от втората половина на
2011 г., като към юни възлезе на 1.4%. В групата на стоките и услугите с административно определяни цени най-висок принос за общата инфлация имаха промените в заплащането на болнични услуги и на таксата за посещение при личен
лекар в резултат от увеличението на минималната работна заплата, с която
те са директно свързани. Корекциите в други контролирани цени на стоки и
услуги, като топлоенергия, обществен транспорт, водоснабдителни услуги и
централно газоснабдяване, имаха сравнително по-малък принос за инфлацията.
Базисната инфлация (невключваща цените на храните, енергийните продукти,
стоките и услугите с административно определяни цени и тютюневите изделия) се запази на сравнително ниско равнище през първото шестмесечие
на 2012 г., като на годишна база отбеляза нарастване с 0.2% (при 0.3% средногодишен темп през 2011 г.) и допринесе с 0.1 процентни пункта за общата
инфлация при потребителските цени. Динамиката на базисната инфлация отразява слабото поевтиняване на нехранителните стоки (без горивата) и относително ниската инфлация при услугите. Понижението на цените в групата
на нехранителните стоки се определяше, както и през 2011 г., главно от поевтиняването на стоките за дълготрайна употреба. От групата на услугите
сравнително по-голям принос за общата инфлация при потребителските цени
през полугодието имаха транспортните услуги и общественото хранене.
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Годишен темп на инфлация и принос за нея на основни групи стоки и
услуги
(процентни пунктове; %)

Източници: НСИ, БНБ.

Натрупана инфлация по ХИПЦ от началото на годината и принос за нея
2011 г., януари – юни

2012 г., януари – юни

1.1

0.7

Инфлация (%)
Темп на инфлация
по групи (%)
Храни
Преработени храни
Непреработени храни
Услуги
Обществено хранене
Транспортни услуги
Телекомуникационни услуги
Други услуги
Енергийни продукти
Транспортни горива
Промишлени стоки
Стоки и услуги с административно определяни цени
Тютюневи изделия

Принос (процентни
пунктове)

Темп на инфлация
по групи (%)

Принос (процентни
пунктове)

2.9
4.2
0.6
0.2
1.9
3.7
-0.9
-1.1
4.0
4.3
-0.2

0.70
0.66
0.05
0.05
0.09
0.13
-0.04
-0.13
0.29
0.30
-0.05

0.3
0.1
0.8
0.6
0.8
3.1
-0.4
-0.1
3.9
3.9
-1.2

0.09
0.02
0.06
0.14
0.04
0.14
-0.02
-0.01
0.34
0.32
-0.24

0.8
-0.2

0.13
-0.02

2.2
0.0

0.36
0.00

Забележка: Изложената структура съответства на класификацията на Евростат, като допълнително са отделени
тютюневите изделия и стоките и услугите с административно определяни цени. Административните цени са изчислени на равнище елементарни агрегати от потребителската кошница.

Източници: НСИ, БНБ.

За първите шест месеца на 2012 г. текущата и капиталовата сметка на платежния баланс отчетоха общ дефицит в размер на 783.3 млн. евро (0.4% от БВП
на годишна база), като най-голям принос за него има нарастването на търговския дефицит. За първите две тримесечия на 2012 г. отрицателното търговско
салдо възлезе на 2188.5 млн. евро, или с 1281.1 млн. евро повече спрямо съответния период на предходната година. В същото време подобрение се отчита при
салдото по услугите, дохода и текущите трансфери. Излишъкът по услугите
бе в размер на 712.3 млн. евро спрямо излишък от 642.5 млн. евро за периода
януари – юни 2011 г., най-голям принос за което имаха по-големите постъпления по други услуги (главно строително-монтажни). През първата половина на
2012 г. текущите трансфери се увеличиха със 180.5 млн. евро и възлязоха на
1186 млн. евро, като повишението се дължеше най-вече на по-големи постъпления към правителството. Салдото по сметка доход представлява дефицит в
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Динамика на текущата сметка, финансовата сметка и валутните
резерви
(на годишна база)
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

Потокът от преки чуждестранни инвестиции в страната бе положителен
за януари – юни 2012 г. и възлезе на 810.1 млн. евро (5.9% от БВП на годишна
база), основен принос за което имаха привлечените средства по сметка дялов
капитал. Инвестициите бяха насочени предимно към сектора производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода
(333.2 млн. евро). Най-голям бе размерът на нетните плащания в сектора преработваща промишленост (-112.9 млн. евро).
През първата половина на 2012 г. салдото по финансовата сметка бе положително и възлезе на 644.2 млн. евро при дефицит в размер на 816.3 млн. евро
през същия период на предходната година. Основен принос за генерирането
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размер на 558.1 млн. евро спрямо дефицит от 837.2 млн. евро през януари – юни
2011 г., като свиването му е следствие от спада в плащанията на доход по линия на преките чуждестранни инвестиции. Салдото на капиталовата сметка се
запази непроменено спрямо януари – юни 2011 г. и възлезе на 65 млн. евро.
Увеличаването на дефицита по търговския баланс през първото полугодие
на 2012 г. отразява по-високия номинален прираст на вноса на стоки (с 13.7%)
спрямо този на износа (с 1.8%). През първите шест месеца на 2012 г. динамиката на износа на различните стокови групи бе разнопосочна и най-голям принос за растежа имаха минерални продукти и горива (с 4.1 процентни пункта)
и продукти от животински и растителен произход, храни, напитки, тютюни
(с 1.1 процентни пункта). Най-голям негативен принос имаше групата неблагородни метали и изделия от тях (с -2.6 процентни пункта). Факторите, които
оказваха влияние върху стойностните обеми на износа на различните групи, бяха
свързани главно с международните цени на енергийните ресурси и суровините –
поскъпване на горивата и поевтиняване на металите. Изключение прави групата
продукти от животински и растителен произход, храни, напитки, тютюни, където нарастването на износа се дължеше на добрата селскостопанска реколта
през миналата година. Положителен растеж отчетоха всички групи на вноса (по
начин на използване), като с ключово значение за нарастването му бяха групите
инвестиционни стоки (с 6.0 процентни пункта) и енергийни ресурси (с 4.5 процентни пункта). Сравнително високият растеж на вноса на инвестиционни
стоки е свързан с възстановяването на инвестиционната активност в страната и с притока на преки чуждестранни инвестиции.
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на излишък имаха по-големият приток на преки чуждестранни инвестиции (с
536.1 млн. евро спрямо първите шест месеца на 2011 г.), намалението на активите във валута и депозити на други сектори (с 441.7 млн. евро) и получените
заеми от банки (в размер на 315.3 млн. евро). Същевременно в сравнение с първата половина на 2011 г. валутните депозити на банки в чужбина нараснаха поумерено (със 129 млн. евро), а външните задължения на други сектори по заеми
намаляха с 215.5 млн. евро.
В резултат от всички външни текущи, капиталови и финансови трансакции международните валутни резерви на БНБ се увеличиха с 463.4 млн. евро за
периода януари – юни 2012 г. (без измененията, дължащи се на валутнокурсови
разлики). При отчитане изменението на международните валутни резерви по
баланса на управление „Eмисионно“ на БНБ, което включва преоценки и валутнокурсови разлики, увеличението е с 517 млн. евро.
Брутният външен дълг възлезе на 35.8 млрд. евро към юни 2012 г. (92.9% от
БВП на годишна база), което представлява увеличение с 392.8 млн. евро спрямо
декември 2011 г. Най-голям принос за това имаше нарастването на дълга по
линия на преките чуждестранни инвестиции в размер на 363.5 млн. евро (чийто
дял в съвкупния брутен външен дълг се повиши съответно от 41.8% към декември 2011 г. до 42.3% към юни 2012 г.). Увеличение отбеляза и външният дълг на
сектор банки, основен принос за което имаше нарастването на дългосрочните
им заеми със 171.2 млн. евро, възлезли към юни 2012 г. на 1701 млн. евро. Публичният и публичногарантиран дълг за периода спадна със 153.0 млн. евро.
През първата половина на 2012 г. при паричните агрегати се наблюдаваше
плавно забавяне на растежа. Годишното нарастване на широките пари възлезе
на 10.2% към юни 2012 г. при 12.3% в края на 2011 г. По-голям принос за нараст
ването на широките пари имаха квазипарите, които към края на първото полугодие отбелязаха 8.4% растеж в резултат от запазената относително висока
норма на спестяване на домакинствата. Тесният паричен агрегат М1 нарасна
на годишна база с 13.4% в края на първото шестмесечие при 14.4% в края на
предходната година, основен принос за което (с 9.7 процентни пункта) имаха
овърнайт депозитите. При парите извън банките от началото на годината се
наблюдаваше тенденция към постепенно ускоряване на растежа, като към края
на юни те се увеличиха с 10.1% (при 5.9% прираст в края на 2011 г.).

Парични агрегати
(годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

27

Вземания от неправителствения сектор
(годишно изменение)
(%)

Източник: БНБ.

Увеличаването на вземанията и задържането на годишна база на номиналния
БВП под нивото му от края на предходната година доведоха до нарастване (с
1.1 процентни пункта спрямо края на предходната година) на съотношението
„вземания от неправителствения сектор/БВП“ до 73.2% в средата на 2012 г.
Банките продължиха да финансират кредитната си дейност чрез набиране на депозити от резиденти – домакинства и нефинансови предприятия,
като основен източник на финансиране представляваха влоговете на домакинствата, които в рамките на първото шестмесечие нараснаха с 1.5 млрд. лв.
Като цяло прирастът на депозитите на резиденти бе в размер на 1.8 млрд. лв.,
а на нерезиденти – съответно 75 млн. лв. Увеличението на привлечените от
11

В този раздел анализът на кредитната активност използва данни от паричната статистика на БНБ.
Терминът „новоотпуснати“ кредити се отнася за статистическата категория „нов бизнес“.
13
Посочените тук данни за депозитите и кредитите на домакинствата включват и депозитите и кредитите на НТООД в съответствие с класификацията, използвана от паричната статистика.
12
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Към края на юни 2012 г. годишният растеж на вземанията от неправителствения сектор достигна 4.3% (при 3.8% в края на предходната година). 11 Обемът на новоотпуснатите кредити12 за нефинансови предприятия и домакинства през първото полугодие достигна 8.2 млрд. лв. (2.0% растеж спрямо същия период на 2011 г.).13 Увеличение се наблюдаваше при кредитите за търговията и промишлеността, докато при кредитите за строителството на
годишна база бе отчетено намаление. Към края на юни годишният прираст на
вземанията от нефинансови предприятия възлезе на 7.1% при 6.2% в края на
предходната година. При кредитирането на домакинствата към средата на
годината бе отчетен 1.2% спад на годишна база. Той се дължеше на свиване
на овърдрафт и потребителските кредити, които на годишна база в края на
първото шестмесечие намаляха съответно с 8.5% и 1.9%, докато жилищните
кредити запазиха положителен темп на растеж (0.3%). През първото полугодие банките леко затегнаха минималните стандарти за краткосрочно и дългосрочно кредитиране на предприятия, а по отношение на домакинствата ги облекчиха. Като основни фактори за по-строгите стандарти банките посочиха
бизнес климата в отраслите, имащи голям дял в кредитните им портфейли;
риска, свързан с обезпечението, както и състоянието на макроикономическата
среда. Банките определиха цената и обема на привлечените ресурси, както и
конкуренцията от страна на другите банки като фактори, благоприятстващи
смекчаването на стандартите.
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банките средства от резиденти им осигури висока ликвидност14, която те
използваха за инвестиране в чуждестранни активи, плащания по външните си
задължения и увеличение на кредитирането.
Основният инструмент на банките за управление на левовата им ликвидност е търговията с БНБ с резервна валута (евро). Чрез нея се реализира основната функция на паричния съвет – покупка и продажба при поискване на национална валута срещу евро по фиксирания в ЗБНБ валутен курс на лева.15 Общият оборот на валутния пазар през първото полугодие достигна 302.1 млрд.
евро16, или нарасна с 62.0% спрямо същия период на 2011 г., което бе реализирано и в трите основни сегмента на валутния пазар – оборота между банките,
търговията на банките с БНБ, както и търговията между банките и крайните
им клиенти. Оборотът между банките (без участието на БНБ) се увеличи с
218.2 млн. евро. Структурата на междубанковата валутна търговия не отбеляза съществена промяна (95.4% в евро, 4% в щатски долари и 0.6% в други
валути), като междубанковите (без участието на БНБ) сделки с евро продължиха да увеличават дела си, нараствайки с 4.0%, изцяло за сметка на намаляването на сделките с щатски долари. При търговията на банките с крайни
клиенти оборотът също нарасна в сравнение със същия период на предходната
година, а валутната структура се запази без съществена промяна (85.4% в
евро, 13.1% в щатски долари и 1.5% в други валути).

Лихвени проценти на междубанковия паричен пазар
(%)

Източници: БНБ, ЕЦБ.

През първата половина на 2012 г. високата ликвидност на банковата система продължи да оказва влияние върху търговията на междубанковия паричен пазар, вследствие на което се запази тенденцията към понижаване на лихвените равнища, особено при дългосрочните лихвени проценти. През периода
средният лихвен процент по междубанковите депозити и репо операциите се
понижи до 0.18% спрямо 0.24% през 2011 г. Спредът между ЛЕОНИА и ЕОНИА
бе отрицателен през целия период, възлизайки средно за периода на 20 базисни
точки при 67 базисни точки през 2011 г. Свиването на отрицателния спред бе
резултат от спадането на ЕОНИА, за което допринесе провежданата в началото на годината от ЕЦБ парична политика по предоставяне на дългосрочна

14

Коефициентът на ликвидни активи на българската банкова система към юни 2012 г. възлезе на 26.21%.
Вж. тук глава II.
16
Този оборот обхваща сделките 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 търговията между самите банки.
15
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Крива на доходност на междубанковия паричен пазар
(%)

Забележка: Осреднен индекс между СОФИБОР и СОФИБИД.

Източник: БНБ.

Продължаващото възстановяване на данъчните постъпления и ефективното ограничаване на разходите бяха в основата на значителното подобрение
на бюджетното салдо през първата половина на 2012 г. За полугодието касовото салдо по консолидираната фискална програма възлезе на излишък в размер
на 62.4 млн. лв. Положителното салдо през първите шест месеца на годината
се формираше от излишък по националния бюджет в размер на 467.7 млн. лв.
и дефицит по програми на ЕС от 405.3 млн. лв. Спрямо януари – юни 2011 г. бе
отчетено подобрение на бюджетното салдо със 712.1 млн. лв. Общите държавни приходи и помощи през първото полугодие достигнаха 13 224 млн. лв.,
като увеличението с 9.8% спрямо същия период на 2011 г. се дължеше главно на
доброто изпълнение на данъчните приходи и на по-високите в сравнение със същия период на миналата година приходи от фондовете на ЕС. Повишената събираемост допринесе за нарастването на данъчните приходи със 7.4% спрямо
първото полугодие на предходната година. Основен принос за този растеж
имаха приходите от ДДС (с 4.2 процентни пункта) и акцизи (с 1.0 процентен
пункт), отразяващи по-високите цени на горивата в началото на годината,
номиналното увеличение на вноса и повишената събираемост на тези данъци.
Постъпленията от помощи и неданъчни приходи също имаха положителен принос за растежа на общите бюджетни приходи през първата половина на 2012 г.
Увеличението на неданъчните приходи за периода се дължеше в голяма степен
на приходите от дивиденти, изплатени през май от фирми с държавно участие. Разходите по консолидираната фискална програма за периода януари – юни
2012 г. (включително вноската в бюджета на ЕС) достигнаха 13 162 млн. лв., отбелязвайки 3.7% годишен растеж спрямо същия период на предходната година.
Капиталовите разходи18 и социалните плащания, които имаха основен принос
за динамиката на разходите през първото полугодие, се повишиха съответно
с 26.6% и с 3.9%. За запазването относително нисък на темпа на растеж на
17
18

Вж. раздел 1 в тази глава.
Капиталовите разходи включват също изменението на наличностите на държавния резерв.

Икономическо развитие през първото полугодие на 2012 г.

ликвидност на банките в еврозоната.17 Обемът на сделките на междубанковия
паричен пазар възлезе на 21.0 млрд. лв. (с 57.5% по-малко в сравнение със същия
период на 2011 г.). Общо за периода януари – юни 2012 г. депозитите формираха
72.1% от оборота, а репо операциите с ДЦК – 27.9%. При депозитните сделки
с 86.6% дял преобладаваха овърнайт сделките.
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общите бюджетни разходи допринасяше и спадът с 3.2% на разходите за текуща издръжка, както и ограниченото нарастване на разходите за компенсация на наетите в публичния сектор. След реализираните бюджетни излишъци
през второто тримесечие фискалният резерв достигна 5061.8 млн. лв., увеличавайки се с 63 млн. лв. от началото на годината.
На 22 юни след препоръка на ЕК Съветът на ЕС по икономически и финансови
въпроси (Екофин) взе решение да прекрати процедурата при прекомерен дефицит срещу България, след като Евростат потвърди данните за нивото на бюджетния дефицит за 2011 г. (2.1% от БВП според методологията на ЕСС ’95) и
отчитайки пролетната прогноза на ЕК, според която се очаква салдото да се
подобри до -1.9% от БВП през 2012 г. и до -1.7% от БВП през 2013 г.
През първата половина на 2012 г. интересът на инвеститорите към предлаганите от МФ държавни съкровищни бонове и облигации се запази висок. Общата средна годишна доходност на пласираните през периода ДЦК намаля с
0.42 процентни пункта спрямо 2011 г. до ниво от 3.79%. Средният матуритет
се понижи с 4 месеца в сравнение със същия период на предходната година и
достигна 5 години и 5 месеца, а коефициентът на покритие се повиши с 0.1
до 2.4. Това даде на правителството възможност да финансира част от бюджетния дефицит на по-ниска цена спрямо 2011 г., реализирайки положителна
нетна емисия на вътрешния пазар в размер на 387.9 млн. лв. Прирастът на
ДЦК в обращение и по-високият среден обем на емисиите са фактори, които
благоприятстваха развитието и съответно ликвидността на вторичния пазар на държавни дългови инструменти.19
Деноминираните в евро глобални облигации с падеж 2013 г. приключиха полугодието на цена от 103.3% от номинала (съответстваща на 1.31% доходност), а глобалните облигации с падеж 2015 г., деноминирани в щатски долари – на 111.8% (съответстваща на 3.36% доходност). Цената на деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК20 се колебаеше около номиналната
им стойност.

Индекси на БФБ
(декември 2011 г. = 100)

Източници: БНБ, БФБ.

19
20

За повече информация относно първичния и вторичния пазар на ДЦК вж. тук глава VIII.
Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
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21

От 1 март 2012 г. структурата на пазарите на търгуваните на БФБ-София инструменти бе реорганизирана. Търговията с борсови инструменти се осъществява на основен и алтернативен пазар, всеки
от които е разделен на сегменти в зависимост от вида на търгуваните инструменти. В новия основен
пазар сегмент „акции premium“ обхваща приблизително сегментите „А“ и „В“ от предишния официален
пазар на акции, а сегмент „акции standard“ отговаря приблизително на сегмент „А“ от предишния неофициален пазар на акции. В новия алтернативен пазар (за емисии, неотговарящи на критериите на основния пазар за характеристика на емитента, времетраене на борсовата търговия с емисията, оборот и
брой на сделките с нея и др.) сегмент „акции“ съответства приблизително на сегмент „В“ от предишния
неофициален пазар на акции. Търговията с облигации от предишните официален и неофициален пазар на
облигации е обединена в сегмент „облигации“ на новия основен пазар.
22
По-големи борсови и извънборсови сделки бяха извършени с акции на „Петрол“ АД, „ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, „Софарма“ АД, „Химснаб България“ АД, „Булгартабак холдинг“ АД, „Сила Холдинг“ АД,
„ЦКБ Риъл истейт фонд“ АДСИЦ и др.

Икономическо развитие през първото полугодие на 2012 г.

През първите шест месеца на 2012 г. водещите индекси на Българската
фондова борса21 – SOFIX и BG40, се характеризираха със слаба колебливост, задържайки се на нива, близки до тези от края на предходната година. Негативно
влияние върху динамиката им оказваше повишената несигурност на международните пазари, свързана с дълговите проблеми на държави от еврозоната.
През юни средната стойност на индекса SOFIX бе с 5.6% по-ниска спрямо декември 2011 г., докато индексът BG40 за същия период отчете повишение с
1.0%. През периода оборотът на вторичния пазар на акции намаля с 24.1% до
178.5 млн. лв., а оборотът на търговията с облигации на фондовата борса нарасна с 31.2% до 50.6 млн. лв. Извънборсово бяха сключени сделки с акции за
233.7 млн. лв.22 и с облигации на стойност 5.5 млн. лв. Към края на юни пазарната капитализация на БФБ-София възлезе на 9.7 млрд. лв., или 12.9% от БВП
(при 16.5% от БВП в края на предходната година). Това понижение се дължеше
главно на спада в края на юни на цената на няколко дружества с голяма пазарна
капитализация.
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II.

Брутни международни валутни резерви
Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в
съответствие с нормативните разпоредби на ЗБНБ23, с изискванията в инвестиционните ограничения, бизнес процедури и методологии, както и в зависимост от възможностите, които международните финансови пазари предлагат. Брутни международни валутни резерви на БНБ са активите в баланса
на управление „Емисионно“ и тяхната роля е да осигуряват пълно покритие на
паричните задължения при определеното в ЗБНБ ниво на фиксирания валутен
курс.24 Превишението на брутните международни валутни резерви над паричните задължения формира позицията „депозит на управление „Банково“, или
„нетна стойност в баланса на управление „Емисионно“.25

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

(млн. евро)

Забележка: Графиката отразява дневната динамика на балансовото число на управление „Емисионно“ и депозита на
управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, в които са включени двата транша на специални права
на тираж (СПТ) в размер общо на около 611 млн. СПТ, получени от БНБ през август и септември 2009 г. при общото
разпределение на СПТ от МВФ.

Източник: БНБ.

23

През отчетния период не настъпват изменения в ЗБНБ, отнасящи се до нормативната регулативна
рамка по управление на брутните международни валутни резерви.
24
Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗБНБ паричните задължения на БНБ включват всички банкноти и монети в обращение, емитирани от БНБ, както и салдата по сметки, притежавани от други лица в БНБ, с изключение
на сметките на МВФ.
Съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗБНБ активите, които се включват в брутните международни валутни резерви,
са: притежаваното монетарно злато; СПТ; банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна
валута; средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ по сметки в чуждестранни
централни банки или в други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати
агенции за кредитен рейтинг; ценни книжа, емитирани от чужди държави, централни банки, други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг;
салдо по вземания и задължения по форуърдни сделки или сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични международни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати
агенции за кредитен рейтинг, както и фючърси и опции на БНБ, задължени по които са чуждестранни лица
и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута. В съответствие със ЗБНБ тези активи
се оценяват по пазарна стойност.
25
Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗБНБ „общата сума на паричните задължения на БНБ не може да превишава левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, като левовият еквивалент се изчислява по
фиксирания валутен курс.
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Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към
края на юни 2012 г. възлиза на 13 866 млн. евро, което спрямо края на 2011 г.
представлява увеличение с 517 млн. евро.26 Повишението е с 3.9% в сравнение с
края на предходната година и е резултат главно от преобладаващите входящи
парични потоци във валута, формирани предимно от положителните постъпления по сметки на клиенти на БНБ в баланса на управление „Емисионно“.

Външни парични потоци във валута
(млн. евро)

януари – юни 2011 г.
I. Покупко-продажби на евро
На каса
С банки
от покупки от банки
от продажби за банки
Общо I
II. Валутни потоци с банките, МФ и др.
ЗМР
Правителството и други депозанти (общо)
Общо II
Всичко I+II

януари – юни 2012 г.

-5
-732
15 968
-16 701
-738

-5
-494
22 114
-22 609
-500

-80
185
105
-633

349
453
802
302

Забележки: 1. Изходящите потоци са представени със знак „-“.
2. Вследствие на закръгляване е възможно сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.

Най-голям принос в стойността на външните потоци през отчетния период
имат положителните постъпления по сметки на правителството и други депозанти в размер на 453 млн. евро (главно от постъпили средства по валутната
сметка на ЕК в БНБ и от емитиране на ДЦК на вътрешния пазар, деноминирани
в евро). От съществено значение са и нетните продажби на резервна валута
на търговски банки, които формират изходящ поток в размер на 494 млн. евро.
Тенденцията е подобна на наблюдаваната през първата половина на 2011 г., когато тези два вида потоци имат същата посока. Във връзка с поддържането
на задължителни минимални резерви (ЗМР) при БНБ нетно са постъпили средства по валутни сметки на търговски банки в размер на 349 млн. евро. За същия период на 2011 г. БНБ е възстановила общо 80 млн. евро по ЗМР сметки на
търговски банки.
През първото полугодие във валутната структура на брутните международни валутни резерви се запазва тенденцията към нарастване дела на монетарното злато, който достига 13.70% от пазарната стойност на активите. Въпреки че количеството злато в резервите остава непроменено през
периода, нарастването е следствие от по-високата му цена на финансовите
пазари спрямо края на 2011 г.
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По-нататък при анализа на настъпилите промени при брутните международни валутни резерви на БНБ
през първата половина на 2012 г. не са включени двата транша на специални права на тираж (СПТ) в размер общо на около 611 млн. СПТ, получени от БНБ през август и септември 2009 г. при общото разпределение на СПТ от МВФ, както и общият доход от тях. За повече подробности вж. Годишен отчет на БНБ
за 2009 г., с. 30.
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Валутна структура на брутните международни валутни резерви
(%)

Валута
EUR
USD
XAU
SDR
CHF

Активи от баланса на управление „Емисионно“
януари – юни 2012 г.

2011 г.

85.71
0.24
13.70
0.33
0.01

86.76
0.10
12.79
0.33
0.01

Забележки: 1. Данните са средни за периода.
2. Вследствие на закръгляване е възможно сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.

Структурата на активите по финансови инструменти се запазва без значителни изменения през първите шест месеца на 2012 г., като относителният
дял на инвестициите в ценни книжа намалява до 68.94% от пазарната стойност на активите за сметка на увеличения дял на инвестициите в депозити и
налични средства.

Структура на брутните международни валутни резерви
по финансови инструменти
(%)

Финансови инструменти
Налични средства*
Депозити**
Ценни книжа**

януари – юни 2012 г.

2011 г.

6.43
24.63
68.94

5.95
22.49
71.57

* Салда по сметки, плащания и монетарно злато.
** Включени са инструменти във валута и злато.
Забележки: 1. Данните са средни за периода.
2. Вследствие на закръгляване е възможно сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.

В структурата на активите по остатъчен срок до падежа не настъпват
съществени промени спрямо средните стойности за предходната година. Основната част от активите продължава да е концентрирана в сектора до 1 година (текущи сметки, краткосрочни депозити във валута и злато и краткосрочни ценни книжа), като средно за периода техният дял възлиза на 69.96%.
Понижение се наблюдава във всички сектори над 3 години за сметка на нараст
ващия относителен дял на сектора от 1 до 3 години, който достига 26.42%.

Структура на брутните международни валутни резерви
по остатъчен срок до падежа
(%)

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

януари – юни 2012 г.

2011 г.

69.96
26.42
2.11
1.36
0.14

70.92
22.05
5.33
1.49
0.22

Забележки: 1. Данните са средни за периода.
2. Вследствие на закръгляване е възможно сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.
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Пазарна
среда

През първото тримесечие на 2012 г. се наблюдаваше подобрение на пазарната среда, което се дължеше главно на извънредните мерки на ЕЦБ по предоставяне на дългосрочна ликвидност чрез две 3-годишни операции по рефинансиране с общ обем 1 трлн. евро.27 Известно успокоение се наблюдаваше и във
връзка с приключването на сделката по преструктуриране на гръцкия правителствен дълг. Спредовете на доходност на ДЦК на Италия, Испания, Ирландия и Португалия се понижиха, а търсенето на новоемитирани от тях ценни
книжа се увеличи. Най-силно бе изменението на доходността в секторите до
3 години, в резултат от което наклонът на кривите на доходност на ДЦК на
тези страни, особено Испания и Италия, стана по-стръмен. Със стабилизирането на финансовите пазари от средата на март 2012 г. използването от
страна на ЕЦБ на Програмата за изкупуване на ценни книжа (SMP) на вторичния пазар беше преустановено.
Подобрението на пазарната среда се оказа неустойчиво и още към края
на първото тримесечие пазарните очаквания в еврозоната започнаха отново
да се влошават. От една страна, фактор за несигурността на финансовите
пазари бяха по-неблагоприятните икономически перспективи, намерили отражение в ревизираните надолу прогнози на ЕК и ЕЦБ за растежа на БВП в еврозоната през 2012 г. Това постави под съмнение постигането на фискална
консолидация в някои държави. От друга страна, нараснаха опасенията на пазарните участници за задълбочаване на дълговата криза в еврозоната поради
политическата нестабилност в Гърция, проблемите на банковия сектор и ревизирания нагоре бюджетен дефицит на Испания за 2011 г., както и забавянето
при въвеждането на постоянния Европейски механизъм за стабилност (ESM).
През първата половина на 2012 г. ЕЦБ не промени референтните лихвени
проценти в еврозоната и продължи политиката си на неограничено разпределение на ликвидност посредством своите операции по рефинансиране.28 Поради
задълбочаването на кризата в еврозоната през второто тримесечие се формираха очаквания, че през следващото тримесечие ЕЦБ ще намали референтните лихвени проценти, в т.ч. депозитната лихва до 0%.
В САЩ Федералният резерв запази целевата лихва по федералните фондове
в интервала 0 – 0.25%. Влошените условия на трудовия пазар в страната и
забавянето на икономическия растеж през второто тримесечие на 2012 г. дадоха основание на Федералния резерв да предприеме промени в паричната си
политика, за да подкрепи икономическия растеж в страната.29
Крива на доходност на ДЦК
През януари – март 2012 г. беше наблюдавано слабо изменение в доходността на германските ДЦК, отразяващо стабилизирането на финансовите
пазари в резултат от мерките на ЕЦБ по предоставяне на дългосрочна ликвидност и преструктурирането на гръцкия правителствен дълг, държан от
частни кредитори. През второто тримесечие тенденцията към спад на доходността се възобнови и в началото на юни бяха отчетени най-ниските є
нива за германските ДЦК (0.002% в 2-годишния и 1.17% при 10-годишния матуритет). Това се дължеше на повишено търсене на нискорискови активи поради
засилващите се опасения от задълбочаване на дълговата криза и влошените
перспективи пред глобалната икономика. За несигурността на финансовите
пазари оказаха влияние фактори като политическата криза в Гърция, породила
спекулации за излизане на страната от еврозоната, и проблемите в банковия
27

Първата 3-годишна операция по рефинансиране бе проведена през декември 2011 г., а втората – през
февруари 2012 г.
28
За повече подробности вж. тук глава I.
29
За повече подробности вж. пак там.
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сектор на Испания. В края на юни доходността на 2-годишните германски бенч
маркови ДЦК достигна ниво от 0.12% (-2 б.т. спрямо края на 2011 г.), а на 10-годишните съответно 1.58% (-25 б.т. спрямо края на 2011 г.).
Спредовете на доходност по ДЦК на периферните държави в еврозоната
спрямо бенчмарковите германски ДЦК в началото на годината се свиха, последвано обаче през второто тримесечие от ново разширение при доходността
по ДЦК на Испания и Италия. Разширяването на спреда на доходност на ДЦК
на Испания (99 б.т. в 2-годишния и 149 б.т. в 10-годишния матуритетен сектор) бе продиктувано от вътрешни фактори, свързани главно с увеличаване
на рисковете пред фискалната консолидация (очакван висок бюджетен дефицит за 2012 г. и ревизиране нагоре на данните за дефицита за 2011 г.), влошаване на икономическата перспектива и задълбочаване на проблемите в банковия сектор. Спредът на доходността на книжата на Нидерландия също се
разшири (с 16 б.т. в 2-годишния и 10-годишния сектор), като причина за това
бяха засилващата се политическа несигурност и предстоящите предсрочни
парламентарни избори в страната през есента, както и променената перспектива на първокласния є рейтинг от стабилна на негативна. През второто
тримесечие в Италия бе наблюдавано разширяване на спредовете, но към края
на юни нивата останаха по-ниски спрямо края на предходната година (-160 б.т.
в 2-годишния и -104 б.т. в 10-годишния сектор). Спредовете в доходността на
ДЦК на Португалия и на Ирландия значително се свиха, особено през първото
тримесечие, като и двете държави получиха положителна оценка от страна на
ЕС и МВФ за напредъка си при изпълнението на икономическите си програми.
Свиване на спредовете бе наблюдавано също във Франция, Австрия и Белгия
(съответно с 22 б.т., 24 б.т. и 65 б.т. в 10-годишния сектор), като във Франция изменението бе по-слабо поради породилата се несигурност около изхода
на президентските избори и понижението на кредитния рейтинг на страната.
През първото тримесечие на годината доходността на ДЦК на САЩ трайно
се покачи, след като оптимистични макроикономически данни за икономиката
на страната предизвикаха спад в търсенето на ДЦК и повишиха търсенето
на рискови активи. Сигналите за възстановяване на трудовия пазар в САЩ,
подобряването на потребителските нагласи и оптимизмът, породен от втората 3-годишна операция на ЕЦБ по рефинансиране, доведоха през втората
половина на март до силно повишаване на доходността по цялата крива на
референтните ДЦК на САЩ. В началото на второто тримесечие пазарната
среда се влоши, след като публикуваните слаби икономически резултати за
САЩ, Европа и Китай доведоха до нов скок в търсенето на нискорискови ДЦК
на САЩ. Допълнителен натиск за понижаването на доходността им оказа и разрастването на дълговата криза в Европа. В началото на юни в резултат от
влошаването на икономическите перспективи пред световната икономика и
изострянето на напрежението в еврозоната доходността на ДЦК на САЩ отново спадна. Към 30 юни в 2-годишния матуритетен сектор тя достигна 0.30%,
а в 10-годишния се понижи до 1.64%. През второто тримесечие се наблюдаваха
стабилизиране на доходността в краткосрочните матуритетни сектори на
ниски равнища и допълнително понижение в средно- и дългосрочните сектори.
В резултат от по-силния спад на доходността при дългосрочните матуритети наклонът на кривата на доходност на ДЦК на САЩ намаля и в края на юни
спредът в доходността между 2-годишния и 10-годишния матуритетен сектор достигна 134 б.т. (спрямо 164 б.т. в края на 2011 г.).
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Злато и валутен курс
През първата половина на 2012 г. доларът кумулативно поскъпна с 2.2%
спрямо единната европейска валута главно поради динамиката му през второто тримесечие. Интервалът на движение на курса „щатски долар/евро“ беше
през периода в границите от 0.74 до 0.81, със значителна колебливост. През
първото тримесечие еврото кумулативно поскъпна спрямо долара. През март
лихвеният диференциал между европейските и американските ДЦК стана водещ фактор за динамиката на валутния курс за сметка на склонността на инвеститорите към поемане на риск. За това допринесе официалното съобщение
на Федералния резерв, според което икономическите условия в САЩ налагат
запазване на ниските равнища на лихвата по федералните фондове поне до
края на 2014 г. През второто тримесечие доларът поскъпна спрямо еврото
главно в качеството му на инвестиционно убежище, като основен фактор за
повишението на курса му беше несигурността на финансовите пазари, предизвикана от парламентарните избори в Гърция. Допълнителен ефект оказаха
и влошаващите се макроикономически данни за еврозоната, които подкопаваха
доверието на инвеститорите в единната валута.
От началото на 2012 г. цената на златото в долари и в евро се повиши. Тя
следваше плътно движенията на щатските фондови индекси и динамиката на
цените на суровините. Силно влияние върху цената на златото имаха и очакванията на инвеститорите за нови неконвенционални мерки по паричната политика за стимулиране на икономиката на САЩ от страна на Федералния резерв. През първите шест месеца на 2012 г. цената на златото се движеше в
границите от 1540 до 1784 щ.д. за тройунция. Кумулативното поскъпване през
първото полугодие бе с 1.99% в щатски долари и с 4.89% в евро съответно до
1597.4 щ.д. и 1268.0 евро за тройунция в края на юни.
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Доходност до падеж на ДЦК през първото полугодие на 2012 г.
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Валутен курс „щатски долар/евро“
(евро)

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

Цена на тройунция злато в евро
(евро)
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През отчетния период брутните международни валутни резерви на БНБ
бяха инвестирани съобразно зададеното от УС на БНБ дългосрочно ниво на
толеранс на Банката към риск по отношение на нетната стойност30 в баланса
на управление „Емисионно“, което за периода беше установено в интервала
-7.0% ≤ VaR ≤ 0% при 95% интервал на доверителност.31
Лихвеният риск за международните валутни резерви през първото шестмесечие на 2012 г., измерен чрез тяхната средна модифицирана дюрация, бе
0.73 години. Поддържаната дюрация бе малко по-ниска спрямо средната за
2011 г. (0.87 години).
Валутният риск за брутните международни валутни резерви е ограничен
от изискванията на ЗБНБ сумата от абсолютните стойности на откритите
валутни позиции 32 в различни от евро, СПТ и монетарно злато валути да не
надвишава 2% от пазарната стойност на задълженията в тези валути. През
отчетния период бяха поддържани минимални открити позиции във валути,
различни от евро, като на практика основният валутен риск за БНБ се пораждаше от откритата валутна позиция в злато.
През първата половина на 2012 г. кредитният риск продължи да бъде основен
фактор, оказващ влияние върху пазарите на европейски ДЦК. През периода се
запази тенденцията към засилено търсене на нискорискови активи (търсене
на качество и сигурност на инвестициите) поради породената от дълговата
криза несигурност на пазара на ДЦК и влошаването на икономическите перспективи пред еврозоната. Така на практика доходността на активите, в които
главно инвестира БНБ, спадна до изключително ниски нива (близо до нулата), а
в краткосрочния край на кривата – дори до отрицателни.
През периода бяха въведени нови промени в управлението на кредитния
риск, включително прецизиране на вече съществуващи ограничения и лимити,
целящи допълнително ограничаване на риска за БНБ и пълноценно използване
на съществуващите инвестиционни възможности в рамките на бюджета за
кредитен риск. През отчетния период БНБ продължи политиката си на намаляване на кредитния риск при инвестициите в държавен дълг, като бяха запазени
ограниченията по отношение на държавите емитенти, условно разделени на
три рискови групи въз основа на кредитния риск, присъщ на техните ДЦК. За
позициите от най-нискорисковата първа група минималният лимит бе повишен
на 40% (при 30% за предходната година). Максималният разрешен срок до падежа за нови инвестиции в дълг на държави от втора група се увеличи от 1 на
3 години, а на държави от трета група – от 3 на 6 месеца. През първото полугодие бе повишен на два пъти максималният матуритет на банковите експозиции във валута – от 1 седмица към края на 2011 г. съответно на 1 и 3 месеца
към началото на първото и второто тримесечие на 2012 г. Средно за периода
над 72% от средствата са инвестирани в активи с най-високия дългосрочен
кредитен рейтинг.
Операционният риск беше управляван посредством стриктното съблюдаване и контрол по отношение на инвестиционните ограничения и съответните
бизнес процедури за управление на международните резерви.

Доходност
и ефективност

Нетният доход от активите в евро представлява сума от три компонента:
1) доход от инвестирането на брутните международни валутни резерви в
тяхната оригинална валута; 2) доход от валутнокурсови разлики (т.нар. доход от валутен дисбаланс)33; и 3) разходи по пасивите. Доходът от инвестира30

Под нетна стойност се разбира позицията (статията) „депозит на управление „Банково“ в баланса на
управление „Емисионно“.
31
Рискът за нетната стойност, измерен чрез VaR = -X% (X > 0), при 95% интервал на доверителност и допускане за нормално разпределена доходност на международните резерви означава, че в 95% от времето
максималната загуба на нетната стойност няма да надвишава X%.
32
Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и задълженията във всяка валута, различна от евро.
33
Доходът от валутен дисбаланс отразява промените във валутните курсове върху откритите валутни
позиции на активите и съответно пасивите.

Брутни международни валутни резерви

Основни
видове риск
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нето на международните резерви на БНБ през първото полугодие е в размер
на 89.60 млн. евро, което се равнява на 0.76% доходност за периода. Доходът
от валутен дисбаланс се дължи изцяло на промяна през периода на цената на
монетарното злато в евро и е в размер на 69.67 млн. евро. Разходът за платени
лихви по пасива в баланса на управление „Емисионно“ е 0.13 млн. евро. Като резултат от тези три компонента нетният доход от управлението на международните валутни резерви през полугодието възлиза на 159.13 млн. евро, което
представлява 1.28% нетна доходност за периода.

Доход и доходност* на валутните резерви през първото полугодие на 2012 г.

Тримесeчие
I
II
Общо доход, млн. евро
Общо доходност, %

Нетен
доход
(1)+(2)+(3)

Доход от
инвестиции
(1)

120.19
38.94
159.13
1.28

Доход от валутен
дисбаланс
(2)

66.35
23.25
89.60
0.76

53.95
15.71
69.67
0.52

Разход (лихви)
по пасивите
(3)
-0.12
-0.02
-0.13
0.00

* Посочената в таблицата доходност е за първите шест месеца на 2012 г., анюализираната доходност ще бъде около
два пъти по-голяма.

Източник: БНБ.

За целите на оперативното управление брутните международни валутни
резерви са обособени в зависимост от валутата и преследваните инвестиционни цели в отделни портфейли, всеки от които има зададен бенчмарк, инвестиционни цели и лимити, определени от БНБ. В таблицата по-долу са представени основните портфейли на БНБ и резултатите от тяхното управление.

Доходност и риск на портфейлите през първото полугодие на 2012 г.
Риск1

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

Абсолютна
(%)

Относителна2
(б.т.)

Абсолютен
(б.т.)

Относителен3
(б.т.)

0.50
0.96
0.79
0.74
1.41
0.37

-19
23
29
24
9
36

37
36
49
59
94
50

25
27
13
23
62
50

Информационен
коефициент4
-3.02
3.39
8.80
4.04
-

1

Под риск се разбира стандартното отклонение на доходността.
 	Положителната/отрицателната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба/пропуснатата полза спрямо доходността на съответния бенчмарк. 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“.
3
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.
4
Показателят „информационен коефициент“ е съотношението между относителната доходност на портфейла и
относителния му риск (на годишна база).
2

Източник: БНБ.

С цел диверсификация на стиловете на управление и ограничаване на операционния риск основната част от активите в евро продължава да бъде разпределена в два инвестиционни портфейла с еднакъв бенчмарк и ограничения,
но управлявани от различни екипи служители на БНБ. Към 30 юни 2012 г. около
6.0% от брутните международни валутни резерви се управляват и от външни
мениджъри – международни финансови институции, на които БНБ определя
бенчмарк, инвестиционни цели и лимити. Освен постигането на допълнителна
диверсификация използването на външни мениджъри допринася за обмяната
на знания и опит в областта на управлението на инвестиции на международните пазари. Ликвидните портфейли са предназначени главно за посрещане на
непосредствените нужди за извършване на плащания.
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Съгласно ЗБНБ централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства
за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми и осъществява надзор върху тях. Главните цели са свързани с намаляване на системния риск и създаване на условия за интегриране на платежните системи в
страната с платежната инфраструктура на еврозоната.
Платежни системи за сетълмент в левове са:
• Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС с оператор
БНБ.
• Спомагателните системи, които извършват сетълмент в РИНГС:
– БИСЕРА – система за обслужване на клиентски плащания, предназначени за изпълнение в определен момент, с оператор „БОРИКА –
Банксервиз“ АД.
– БОРИКА – система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната с оператор „БОРИКА –
Банксервиз“ АД.
– СЕП – система за обслужване на плащания, инициирани чрез мобилен
телефон, с оператор „СЕП България“ АД.
Платежни системи за сетълмент в евро са:
• Националният системен компонент на ТАРГЕТ2 – ТАРГЕТ2-БНБ, с оператор БНБ.
• Спомагателната система, която извършва сетълмент в ТАРГЕТ2-БНБ:
– БИСЕРА7-ЕВРО – система за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент, с оператор „БОРИКА –
Банксервиз“ АД.
Системи за сетълмент на ценни книжа са:
• организираната от БНБ система за сетълмент на безналични държавни
ценни книжа.
• организираната от Централния депозитар система за регистрация и
обслужване на сделки с безналични ценни книжа.

1. Платежни системи в левове и системи
за сетълмент на ценни книжа
През първото полугодие на 2012 г. системата РИНГС е обработила 88.28%
от стойността на извършените в страната плащания. Оптимални за работата на системите за брутен сетълмент в реално време се приемат стойности около 80%. От общия брой на безналичните плащания, подадени към платежните системи в страната, делът на РИНГС възлиза на 0.54%.
Обработените от БОРИКА плащания през първото полугодие на 2012 г. се
увеличават с 8.76% по стойност и с 6.52% по брой спрямо първото полугодие
на 2011 г., което се дължи на нарасналите по брой и стойност трансакции, извършени чрез ATM терминалите.
В броя на трансакциите, извършени през ПОС терминални устройства, се
забелязва незначителен спад в размер на 1.53%.
Спрямо първата половина на 2011 г. през първото полугодие на 2012 г. се
увеличават както стойността (с 10.03%) на трансакциите, обработени в системата БИСЕРА, така и броят им (с 4.25%).
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Разпределение на плащанията в страната между отделните платежни
системи през първото полугодие на 2012 г.

Източник: БНБ.

В сравнение с първото полугодие на 2011 г. спадът в обемите, търгувани
през първото шестмесечие на 2012 г. на капиталовия пазар, доведе до значително намаление на броя и стойността на трансакциите, подадени към Централния депозитар – съответно с 49.20% и 24.79%.
Към края на юни 2012 г. само 7 банки от страната участват в системата
СЕП. Спрямо първото полугодие на 2011 г. е отчетен спад с 15.45% в броя и с
6.69% в стойността на обработените от СЕП трансакции.
Система
за брутен
сетълмент в
реално време
РИНГС

Обработването на по-голяма част от стойността на плащанията в страната от Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС води до намаляване на рисковете в платежната система, което е една от главните
цели на всяка централна банка. През първите шест месеца на годината през
РИНГС са извършени 494 762 плащания на обща стойност 411 274 млн. лв., което
спрямо първото полугодие на 2011 г. представлява намаление на броя с 2.76%
и увеличение на стойността с 30.50%. Клиентските плащания са 447 009, т.е.
90.35% от общия брой плащания, и възлизат на обща стойност 80 879 млн. лв.,
или 19.67% от стойността на всички плащания. Среднодневният брой на плащанията през системата достигна 3927, а среднодневната им стойност за
периода е 3264 млн. лв., което е с 28.43% повече в сравнение с първото полугодие на 2011 г.
През първото полугодие на 2012 г. 71.39% от стойността на плащанията
се обработват до 12:00 часа, а до 14:30 часа се обработват 88.15%. От гледна
точка на системната натовареност до 14:30 часа се обработват 82.97% от
броя на плащанията през системата.
Към 30 юни 2012 г. в РИНГС участват 31 банки и БНБ.
В резултат от доброто управление на ликвидността от страна на банките
през първото полугодие на 2012 г. няма отхвърлени в края на системния ден
плащания поради недостиг на средства по сметката за сетълмент на участник. Не се наложи ползването на крайни мерки за осигуряване на ликвидност по
отношение на участниците. През отчетния период не бе задействан Резервният обезпечителен фонд, създаден като взаимен осигурителен механизъм
между банките за гарантиране сетълмента на заявките на оператори на платежни системи и на системи за сетълмент на ценни книжа. За първите шест
месеца на 2012 г. коефициентът на наличност34 на РИНГС е 99.52%.

34

Коефициентът на наличност представлява съотношението на броя часове, през които системата
реално е работила, и броя часове, през които тя според графика е трябвало да работи.
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Брой на плащанията, обработени в РИНГС

Източник: БНБ.

Стойност на изпълнените в РИНГС трансакции
през първото полугодие на 2011 г. и 2012 г.
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

2. Платежни системи за сетълмент в евро
ТАРГЕТ2 предоставя в реално време брутен сетълмент на плащания в евро
с резервни пари (т.е. в централна банка). Системата работи въз основа на
Единна съвместна платформа, като от правна гледна точка всяка централна
банка в ТАРГЕТ2 е оператор на собствен системен компонент. БНБ е оператор
на българския национален системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ и отговаря за деловите взаимоотношения с участниците в него и за координацията с ЕЦБ и с
другите участващи централни банки. Към 30 юни 2012 г. с ТАРГЕТ2 са свързани
23 държави-членки и ЕЦБ.
Национален
системен
компонент
ТАРГЕТ2-БНБ

В българския системен компонент на ТАРГЕТ2 се включват БНБ, 17 банки –
преки участници, трима адресати с BIC, както и спомагателната система за
обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент – БИСЕРА7-ЕВРО. Оператор на тази спомагателна система е
„БОРИКА – Банксервиз“ АД, обработваща само т.нар. СЕПА плащания (т.е.
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плащания, отговарящи на изискванията на Единната зона за плащания в евро,
СЕПА) – СЕПА кредитен превод и СЕПА директен дебит.
За първото полугодие на 2012 г. през ТАРГЕТ2-БНБ са извършени 60 056 плащания на обща стойност 152 992 млн. евро, от които 44 665 броя клиентски плащания на обща стойност 1917 млн. евро. Спрямо първото полугодие на 2011 г.
е отчетено увеличение с 32.39% на общия брой и с 8.93% на стойността на
обработените плащания.

Брой наредени плащания от участниците в ТАРГЕТ2-БНБ

Източник: БНБ.

Стойност на наредените плащания от участниците в ТАРГЕТ2-БНБ
(хил. евро)

Източник: БНБ.

Към банки от други системни компоненти са наредени 88.76% от броя и
93.02% от стойността на извършените през ТАРГЕТ2-БНБ плащания. Среднодневният брой на наредените плащания от участниците в ТАРГЕТ2-БНБ през
първите шест месеца на 2012 г. е 473, като се отчита нарастване с 32.46%
спрямо първата половина на 2011 г. Среднодневната стойност е 1204 млн. евро.
Максималният дневен брой плащания, наредени от участници в ТАРГЕТ2-БНБ,
e 815, а максималната дневна стойност – 2233 млн. евро.
Спомагателната система БИСЕРА7-ЕВРО, в която участват 14 банки, обработва клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен
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3. Развитие на платежните и сетълмент системи
В областта на малките плащания проектът СЕПА е най-значимата инициатива на европейско ниво за хармонизиране на платежните практики и стандарти. Основен елемент в концепцията на СЕПА е създаването и използването на нови общоевропейски платежни инструменти, което целє да превърне
многообразието от платежни инструменти и силно фрагментираната инфраструктура за малки плащания в единна зона за плащания в евро, като по този
начин увеличи както сигурността на плащанията, така и общата им ефективност вследствие икономии от мащаба. От началото на 2008 г. започна извършването на СЕПА кредитни преводи и СЕПА картови плащания, а от ноември
2009 г. на крайните потребители на платежни услуги се предлагат и СЕПА директни дебити. В края на първото полугодие на 2012 г. всички търговски банки
и клонове на чуждестранни банки в страната обработват СЕПА кредитни преводи. Системата БИСЕРА7-ЕВРО с оператор „БОРИКА – Банксервиз“ АД обработва само СЕПА плащания. С цел осигуряване на „достижимост“ на банките
при плащания в евро към и от банки от други страни, присъединили се към
СЕПА, БИСЕРА7-ЕВРО е свързана със SEPA Clearer, чиито оператори са централната банка на Германия и Equens. Това позволява взаимен обмен на СЕПА
кредитни преводи между банковите общности на България и други страни от
ЕС, главно Германия, Италия, Нидерландия, Гърция, Полша, както и Швейцария.
Към края на юни 2012 г. делът на картите, преминали към стандарта EMV 35,
е 63.26% от общия брой на издадените в страната карти, вкл. 60.48% от дебитните и 92.90% от кредитните. Преминаването към EMV при инфраструктурата за обработка на операции с банкови карти е почти приключило, като
към края на първото полугодие делът на АТМ терминалите, преминали към EMV,
e 99.98%, а този на ПОС терминалите – 99.11%.
В рамките на първите шест месеца на 2012 г. беше приет Регламент (ЕС)
№ 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за
определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни
дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009, който определи
крайни дати за преминаване към СЕПА плащания. Регламентът обхваща изпълнението на всички кредитни преводи и директни дебити в евро в рамките на
ЕС, като налага конкретни технически изисквания при изпълнението на кредитен превод и директен дебит в евро и задължително използване от доставчиците на платежни услуги на определени стандарти (IBAN и ISO 20022 XML).

4. Надзор върху платежните системи
Основна задача на надзора върху платежните системи е ограничаването
на системния риск и подобряването на надеждността и ефективността на
платежните системи в България. Това се осъществява посредством наблюдаване изпълнението на стандартите и препоръките, формулирани от Банката
за международни разплащания, Международната организация на комисиите по
ценни книжа, ЕЦБ и ЕСЦБ.
На 26 януари 2012 г. на основание чл. 97, ал. 1, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение № 2 от
35

EMV е световен стандарт за кредитни и дебитни карти, базиран на микропроцесорна технология, т.нар.
смарт или чип карти. Той е разработен от Europay, Mastercard и Visa с цел да се повиши сигурността на
картовите плащания и да се ограничат злоупотребите и измамите с платежни карти.

Платежни системи

момент. През първото полугодие на 2012 г. през нея са извършени 9471 плащания на обща стойност 101.543 млн. евро, което представлява увеличение със
123.80% на броя и със 193.17% на стойността на плащанията през системата
в сравнение с първото полугодие на 2011 г.
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26 януари 2012 г. на Управителния съвет (УС) БНБ издаде лиценз на „БОРИКА –
Банксервиз“ АД за оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент.
След като установи, че е налице изпълнение на всички условия по чл. 10, ал. 4
от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за извършване на дейност като
платежна институция, УС на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 137,
ал. 1 от ЗПУПС с Решение № 11 от 23 февруари 2012 г. издаде лиценз на „Евромъни Трансфер“ ООД за извършване на дейност като платежна институция,
предоставяща платежни услуги по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС – изпълнение на налични
парични преводи.
На 5 април 2012 г. на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР), като
в обхвата на ЦКР бяха включени и платежните институции и дружествата за
електронни пари, които могат да отпускат кредити, свързани с платежните
услуги по чл. 19 от ЗПУПС.
През първото полугодие бяха разгледани документите на „Ти Би Ай Банк“
ЕАД и „Българо-американска кредитна банка“ АД за разширяване обхвата на
издадените им лицензи за извършване на всички платежни услуги по смисъла
на ЗПУПС.
През отчетния период на основание чл. 137, ал. 2, във връзка с чл. 114, т. 4
и с чл. 122 от ЗПУПС Банката извърши три надзорни проверки на кредитни институции, за да се установи съобразена ли е дейността им с изискванията на
ЗПУПС и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
В публичния регистър на лицензираните платежни институции, както и
на техните клонове и представители по чл. 17 от ЗПУПС за първото полугодие на 2012 г. бяха вписани 102 и заличени 208 представители на платежни институции. В публичния регистър на лицензираните дружества за електронни
пари, както и на техните клонове и представители, по чл. 17 от ЗПУПС за
първото шестмесечие на 2012 г. бяха вписани двама представители на дружества за електронни пари. През същия период в публичния регистър по чл. 7
от Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. бяха вписани 14 платежни институции от други държави-членки, които предоставят услуги на територията
на България, както и 12 техни представители. По чл. 39 от Наредба № 16 на
БНБ от 16 юли 2009 г. през периода януари – юни 2012 г. в публичния регистър
на дружествата за електронни пари, регистрирани в други държави-членки,
които извършват на територията на България дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, включително изпълнение
на платежни услуги, директно, чрез клон или чрез представител, бяха вписани
3 дружества.
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Резерви на банките в БНБ

През периода динамиката на резервите се определяше главно от прираста
на привлечените средства от резиденти в резултат от високата норма на
спестяване на домакинствата и фирмите в България.36 Среднодневната стойност на привлечените средства на банките, върху които се начисляват ЗМР,
нарасна през първите шест месеца на 2012 г. общо с 6.7% спрямо среднодневната им стойност през 2011 г., като това включва увеличение с 14.7% на левовите пасиви и с 0.7% на пасивите в чуждестранна валута. Привлечените средства от резиденти (без средствата по сметки на централния и местните бюджети) се увеличиха с 9.1%, а тези от нерезиденти намаляха с 4.6%. Пасивите
от централния и местните бюджети нарастват с 6.5%.

Структура на привлечените средства в банковата система*
(%)

* Среднодневна стойност на привлечените средства за периода, върху които се начисляват ЗМР.

Източник: БНБ.

Промяната в структурата на привлечените средства през първото полугодие на 2012 г. не доведе до изменение на ефективната имплицитна норма
на ЗМР, която се запази на ниво от 8.9%37. Резервните активи, с които банките изпълняват този норматив за ЗМР, са разпределени между средствата
по сметки на банките в БНБ (7.8 процентни пункта) и признатите като резервни активи 50% от касовите им наличности (1.1 процентни пункта). Във
валутната структура на резервните активи на банките настъпиха промени –
резервните активи в левове отбелязаха спад с 0.4% под средното си ниво през
2011 г., докато при резервните активи в чуждестранна валута се наблюдаваше нарастване с 41.4%, като през юни относителният им дял в общия размер на поддържаните резерви нарасна на 39%.

36

През първото полугодие на 2012 г. не бяха правени промени в Наредба № 21 за задължителните минимални
резерви (ЗМР), които банките поддържат при БНБ.
37
Съгласно Наредба № 21 на БНБ банките поддържат ЗМР в размер на 10% от депозитната база, с изключение на ЗМР върху привлечените от банките средства от чужбина в размер на 5% и върху привлечените
средства от държавния и местните бюджети, които възлизат на 0%.
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Резерви на банките в БНБ
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

През полугодието банките отчетоха високи нива на ликвидност. Част от
ликвидните си ресурси банките предпочитаха да държат като свръхрезерви
по сметки в БНБ, като среднодневният дял на свръхрезервите в общия размер
на поддържаните резерви на банките нарасна до 7.7% спрямо 3.0% през 2011 г.
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Наличнопарично обращение
БНБ има изключителното право да пуска в обращение в страната банкноти
и монети.38 Издадените от Банката банкноти и монети са законно платежно
средство и задължително се приемат за плащания по пълната им номинална
стойност без ограничения. БНБ осигурява печатането на банкноти и сеченето
на монети, както и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение
банкноти и монети.
Банкноти
и монети
в обращение (извън
касите
на БНБ)

Към 30 юни 2012 г. парите в обращение39 достигнаха 8523.5 млн. лв. Спрямо
края на 2011 г. те са намалели с 205.4 млн. лв., или с 2.35%, главно вследствие
на сезонни фактори, а на годишна основа (спрямо края на юни 2011 г.) са нараснали със 735.1 млн. лв., или с 9.44%.

Банкноти и монети в обращение (извън касите на БНБ)
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

През първото полугодие на годишна база се формира трайна тенденция
към плавно увеличение на парите в обращение, като те отбелязаха годишно
нарастване в границите от 6.94% в началото на годината до 9.44% в края на
юни 2012 г., докато за същия период на 2011 г. нарастването беше в границите
от 2.32% до 4.03%.
В края на юни 2012 г. в обращение са 310.2 млн. броя банкноти на стойност
8339.8 млн. лв., като в сравнение с края на 2011 г. са намалели с 9.0 млн. бр.,
или с 2.81%, а стойността им – с 209.0 млн. лв., или с 2.45%. Спрямо юни 2011 г.
броят на банкнотите нарасна с 16.7 млн., или с 5.68%, а стойността им съответно със 722.4 млн. лв., или с 9.48%. Делът на банкнотите в общата стойност
на банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 30 юни 2012 г. е 97.84%.
По отношение на броя на банкнотите в паричното обращение увеличение
от началото на годината бележат само купюрите с по-ниска номинална стойност – от 2 и от 5 лева, съответно с 1.74% и 2.94%. За същия период броят на
останалите купюри в обращение е спаднал, като по-значително е намалението
при банкнотите от 10 и от 20 лева – през първото полугодие на 2012 г. броят
им в обращение се понижава съответно с 4.6 млн. (4.34%) и с 4.2 млн. (6.05%),
а този на купюрите от 100 и от 50 лева намалява съответно с 0.90% и 1.89%.
38
39

Чл. 2, ал. 5 от ЗБНБ.
Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г.
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На годишна база (спрямо края на юни 2011 г.) обаче се запазва тенденцията
към изпреварващ темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя
на банкнотите от 50 и от 100 лева в сравнение с останалите купюри. Тази тенденция е определяща за общия растеж, отчетен при номиналната стойност
на парите в обращение. Динамиката на купюрите с ниска стойност – от 2 и от
5 лева – се определя от използването им преди всичко като средство за разплащане, обслужващо ежедневния оборот на дребно, което е и причина броят
им в обращение да варира в много тесни граници.
На годишна база (спрямо края на юни 2011 г.) броят в обращение на купюрите от 50 и от 100 лева е нараснал съответно с 5.5 млн. (10.35%) и с 3.3 млн.
(14.66%). За същия период броят на останалите банкноти в обращение също
се е увеличил, като по-съществен е растежът при купюрата от 20 лева –
с 5.3 млн. бр., или 5.59%.
В структурата по стойност на купюрите в обращение най-голям дял имат
банкнотите от 50 лева. В края на юни 2012 г. в обращение са 58.4 млн. бр. банкноти от тази купюра с обща номинална стойност 2918.0 млн. лв. (34.99% от
стойността на всички банкноти в обращение), следвани от купюрите от 100 и
от 20 лева с дялове съответно от 30.95% и 24.07%.

Купюрен строеж на банкнотите в обращение
(дял от общия брой)

Източник: БНБ.

В общия брой на банкнотите в обращение към 30 юни 2012 г. над половината
(53.56%) са тези от 20 и от 10 лева. В края на отчетния период в обращение
са съответно 100.4 млн. бр. банкноти от 20 лева и 65.8 млн. бр. банкноти от
10 лева, а дяловете им в общия брой на банкнотите в обращение са съответно
32.35% и 21.21%. Купюрите от 100 и от 50 лева имат дял съответно от 8.32%
и 18.81%.
Средната по стойност банкнота в обращение към 30 юни 2012 г. е 26.88 лв.
Спрямо края на предходната година стойността є се е повишила с 0.10 лв., а в
сравнение с края на юни 2011 г. е нараснала с 0.93 лв., или с 3.58%, в резултат
от по-високия темп, с който на годишна база нараства броят на банкнотите
от 100 и от 50 лева в паричното обращение.
В края на юни 2012 г. разменните монети в обращение са 1413.7 млн. бр. на
стойност 177.9 млн. лв. От началото на 2012 г. разменните монети извън касите на БНБ са нараснали с 44.0 млн. бр., или с 3.22%, а стойността им се е
увеличила с 3.6 млн. лв., или с 2.05%. На годишна база разменните монети са
се увеличили със 118.1 млн. бр., или с 9.12%, а стойността им е нараснала с
12.5 млн. лв., или със 7.58%. Към 30 юни 2012 г. делът на разменните монети е
2.09% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ.
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(дял от общия брой)

Източник: БНБ.

Промените в структурата на броя монети в обращение следват своите
дългосрочни тенденции към спад на дела на монетите с високи номинали и увеличение на тези с по-ниски. На годишна основа делът на монетите от 1 и от
2 стотинки в общия брой монети е нараснал съответно с 0.37 и 0.68 процентни
пункта. Делът на монетите с други номинали намалява спрямо края на юни
2011 г. в диапазона между 0.06 и 0.43 процентни пункта. В края на първото полугодие на 2012 г. стойността на средната разменна монета в обращение остава на нивото от края на 2011 г. и е 0.13 лв.
Възпоменателните монети извън касите на БНБ са на стойност 5.8 млн. лв.,
като техният дял възлиза на 0.07% от стойността на парите в обращение.
Неистински
банкноти
и разменни
монети

За първите шест месеца на 2012 г. в Националния център за анализ в БНБ
са задържани общо 874 бр. неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Броят на задържаните неистински банкноти намалява с
47.44% в сравнение със същия период на 2011 г. Общият брой на задържаните
неистински банкноти е с незначителен дял от 0.000282% в общия брой на банкнотите, намиращи се в обращение към края на юни 2012 г.
От общия брой неистински банкноти, регистрирани през първото полугодие на 2012 г., най-голям е делът на задържаните купюри от 20 лева (51.60%).
Към 30 юни 2012 г. техният брой представлява 0.000449% от броя на намиращите се в обращение купюри от тази банкнота. Неистинските банкноти от
10 лева имат съответно дял от 24.49%, а тези от 50 лева – от 21.28% от общия брой неистински банкноти, регистрирани през първите шест месеца на
текущата година. Неистинските банкноти от купюри 2, 5 и 100 лева са 23 на
брой със съвкупен дял от 2.63% от общия брой задържани през отчетния период неистински банкноти. През първото полугодие на 2012 г. в БНБ са задържани 442 бр. неистински български разменни монети, като 388 бр. от тях са от
50 стотинки и 54 бр. са от 1 лев. Делът на задържаните неистински български
монети в общия брой на намиращите се в обращение към 30 юни 2012 г. разменни монети е 0.00003%.
В изпълнение на законовите є функции по извършването на експертна оценка
на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България,
през първото полугодие на 2012 г. в БНБ бяха задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 823 бр. евро, 740 бр. щатски долари и 66 бр.
банкноти от други чуждестранни валути.

Наличнопарично обращение
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в обращение
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Емисионнокасова
дейност
на БНБ

БНБ осъществява своите емисионни и касови функции, като осигурява отпечатването на нови банкноти и отсичането на нови монети; извършва операции по приемане, предаване, изплащане, обработка, проверка за истинност и
годност на постъпващите в БНБ банкноти и чуждестранна валута, замяна на
повредени български банкноти и монети, както и по унищожаване на негодни
български банкноти и монети.
През първата половина на 2012 г. по договори с производители бяха доставени 10 млн. бр. банкноти от 10 лева и 55 млн. бр. новоотсечени разменни монети, в т.ч. 30 млн. бр. от 2 стотинки и 25 млн. бр. от 1 стотинка. Съвкупната
номинална стойност на доставените през периода нови банкноти и разменни
монети е в размер на 100.9 млн. лв. В изпълнение на Монетната си програма за
2012 г. и на основание на чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ през първото полугодие Банката
пусна 3 нови емисии възпоменателни монети.40
Общата стойност на внесените във и изтеглените от БНБ банкноти и
разменни монети за периода януари – юни 2012 г. възлиза на 12 881.3 млн. лв.
Внесените в БНБ български банкноти и разменни монети са на стойност
6543.4 млн. лв., което е с 890.1 млн. лв., или с 15.75% повече в сравнение със същия период на 2011 г. Изтеглените от БНБ през първите шест месеца на 2012 г.
български банкноти и разменни монети са на обща стойност 6337.9 млн. лв. и
спрямо същия период на 2011 г. са нараснали с 1199.0 млн. лв., или с 23.33%.
За периода януари – юни 2012 г. чрез сортиращи машини в БНБ и в „Дружество
за касови услуги“ АД41 бяха обработени и проверени 364.4 млн. броя банкноти и
86.5 млн. броя разменни монети. В сравнение със същия период на 2011 г. броят
на обработените банкноти е по-голям с 14.96%, а на обработените разменни
монети – с 22.70%. В структурата по номинална стойност на обработените
банкноти и монети най-висок дял имаха купюрите от 10 и от 20 лева и монетите от 10 и 20 стотинки и от 1 лев.
При машинната обработка и проверка за годност през полугодието като негодни за паричното обращение са отделени 42.9 млн. бр. банкноти, с 5.9 млн. бр.,
или с 16.07% повече спрямо същия период на 2011 г. През първото полугодие на
2012 г. най-голям дял в негодните за паричното обращение банкноти имат купюрите от 2, 10 и 20 лева – съответно 21.06%, 26.28% и 26.65%.
При проверката за годност на разменните монети през първата половина
на 2012 г. са отделени 443.3 хил. бр. негодни за паричното обращение монети,
които са с 5.9 хил. бр., или с 16.07% повече спрямо отделените през същия период на предходната година.
През първото шестмесечие БНБ е закупила налична резервна валута на
обща стойност 0.15 млн. евро, в т.ч. 0.07 млн. евро от бюджетни организации и 0.08 млн. евро от граждани. За същия период е продадена резервна валута в размер на 5.5 млн. евро, в т.ч. 3.6 млн. евро на бюджетни организации и
1.9 млн. евро на граждани.
За постигането на целите по гарантиране чистотата и сигурността на
наличнопаричното обращение през първото полугодие на 2012 г. БНБ извърши
3 пълни и 16 тематични проверки на банките и на доставчици на услуги за спазване изискванията на нормативната уредба за обработка на банкнотите и
монетите с оглед повторното им пускане в обращение. Обект на проверките
беше спазването на процедурите за обработка на банкноти и монети от кредитните институции и професионално занимаващите се с обработка на пари
доставчици на услуги, както и функционалността на използваните от тях машини за сортиране и/или самообслужване.
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Информация за пуснатите в обращение нови емисии банкноти, разменни и възпоменателни монети е публикувана на интернет страницата на БНБ.
41
„Дружество за касови услуги“ АД е акционерно дружество за обработка на банкноти и монети, доставчик
на услуги по смисъла на Наредба № 18 на БНБ, в което собственици на капитала са БНБ и четири търговски банки.
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1. Оценка на състоянието на банковата система
През първото полугодие на 2012 г. кредитните институции в страната продължиха да функционират в условията на неблагоприятна икономическа среда.
Определящи предпоставки за развитието на банковия сектор бяха ограниченото търсене на нови кредити, увеличението на привлечените средства в резултат от запазилата се склонност на домакинствата към спестяване и все
още недостатъчното разнообразие на предлаганите финансови услуги.
Водещ в оценката на балансите на банките е кредитният риск. Основен
принос за увеличението на необслужваните заеми през първите шест месеца
на годината имаше корпоративният сегмент. При домакинствата нарастването на кредитите с просрочие над 90 дни се определяше, от една страна,
от запазилата се тенденция към влошаване на потребителските и ипотечните заеми, а от друга – от слабото търсене на такива кредити. Динамиката
и остротата на кредитния риск продължиха да оказват натиск върху доходността и капитала на банките.
Към края на юни 2012 г. банковата система съумя да постигне по-висок финансов резултат спрямо първото полугодие на 2011 г., но част от кредитните
институции отчетоха спад в показателите си за рентабилност. Свиването на
нетния лихвен марж беше резултат от действието на няколко фактора, като
намаляващи приходи от лихви по класифицирани кредити, слаб кредитен растеж и съществено нарастване на разходите за лихви по привлечения ресурс.
Влияние оказаха и разходите за обезценка, макар и по-ниски спрямо същия период на предходната година.
Кредитните институции запазиха размера на капиталовите буфери и капацитета си за разширяване на дейността. В същото време по-ниските финансови резултати, както и нарастващите разходи за обезценки и специфични
провизии за кредитен риск при някои банки ограничиха възможностите за подкрепа на капитала с вътрешни източници.
В резултат от допълнителните надзорни мерки и от управленските решения на банките ликвидната позиция на банковата система остана адекватна
на структурата на баланса, на матуритета на пасивите и на концентрациите
в тях.
Структурни промени
в баланса
на банките

Към 30 юни 2012 г. общата сума на активите на банковата система достигна 79.4 млрд. лв., като спрямо края на 2011 г. беше отчетен 3.5% растеж
(с 2.7 млрд. лв.). На годишна база се наблюдаваше по-висок темп на разширяване
на банковия бизнес – с 5.9% (4.4 млрд. лв.) при нарастване с 5.6% (3.9 млрд. лв.)
за периода юни 2010 г. – юни 2011 г.
Петте най-големи банки запазиха пазарната си позиция спрямо края на
предходната година (51.7%). В рамките на полугодието групата на малките и
средните кредитни институции незначително сви пазарния си дял до 43.2% за
сметка на нарастването при клоновете на чуждестранни банки, които заемаха
5.1% от активите на системата. Банките с преобладаващо българско участие
продължиха да бъдат по-активни в привличането на ресурс, което им позволи
да увеличат пазарния си дял до 25%.42 Свиването на активите на кредитни
институции с гръцко акционерно участие се отрази върху общата пазарна позиция на дъщерните банки от ЕС, която намаля до 68.5% в края на юни 2012 г.
Делът на банките и клоновете извън ЕС леко се понижи до 2.3%, докато този
на клоновете на банки от ЕС се повиши до 4.2%.
42

По-високият дял на местните банки се дължи и на включването в тази група от началото на 2012 г. на
„Българо-американска кредитна банка“ АД след промяната в собствеността на акционерния є капитал.

Поддържане стабилността на банковата система

VI.

Поддържане стабилността
на банковата система

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2012

54
Пазарен дял на местните и на чуждестранните банки според активите

Източник: БНБ.

Динамиката на основните балансови агрегати не доведе до значими промени в структурата на баланса на системата. В резултат от увеличените
пласменти в кредитни институции, както и поради нарастващия размер на
обезценката на кредитите делът на кредитите (без тези за кредитни институции) в общите активи намаля от 67.7% в края на 2011 г. на 66.1% към 30 юни
2012 г. В същото време увеличението с 610 млн. лв. на пласментите в кредитни
институции определи по-високия им дял в баланса на системата – 11.2%. В рамките на първото полугодие беше отчетен растеж и при ценните книжа (със
755 млн. лв., или 12.7%), и в паричните средства (с 550 млн. лв.). Това доведе до
леко повишение на дела им в балансовите активи – съответно до 8.4% при инвестициите в ценни книжа и 10.3% при паричните средства. Въпреки по-голямото увеличение на дълговите книжа на чуждестранни емитенти в портфейлите на банките преобладаваха ценните книжа на българското правителство
(над 2/3 от общия размер). Депозитите от граждани и домакинства запазиха
ролята си на основен източник на ресурс за финансиране на дейността на банките, като делът на финансирането от резиденти остана на нивото от началото на полугодието (80.8%). На годишна база се наблюдаваше свиване дела на
привлечения ресурс в евро, съпътствано от нарастване на този в левове и в
други валути.
Кредитна
дейност

През първите шест месеца на 2012 г. търсенето на кредити остана потис
нато. В края на юни размерът на брутните кредити (без тези за кредитни институции) беше 56.8 млрд. лв., като темпът им на растеж от 1.4% (782 млн. лв.)
бе сходен с този за същия период на предходната година. Увеличеният размер
на кредитния портфейл се дължеше на растежа на корпоративния сегмент –
с 1031 млн. лв., докато при експозициите на дребно беше отчетено намаление
със 77 млн. лв. Малките и средните банки формираха малко над половината от
прираста на корпоративните заеми за първите шест месеца на годината и
така увеличиха пазарната си позиция до 46%. Групата беше по-активна и по отношение на кредитите за населението, отчитайки растеж в потребителския
и в ипотечния сегмент. Разнопосочната динамика при отделните кредитни институции доведе до намаление на жилищните ипотечни кредити с 0.2%, а на
потребителските заеми с 0.7%. В годишен хоризонт ипотечните заеми запазиха своя обем, а потребителските намаляха с 1.8%. Поради все още слабото
търсене на кредити част от привлечения ресурс на кредитните институции
беше инвестирана под формата на вземания от кредитни институции (7.3%
растеж). Валутната структура на кредитите и авансите показа повишение
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Динамика на избрани финансови показатели
(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Привлечени
средства

Растежът на привлечените средства за първото полугодие на 2012 г.
(2428 млн. лв.) беше два пъти по-голям от този за същия период на предходната година. Депозитната база от граждани и домакинства продължи да се
разширява и в края на юни 2012 г. достигна близо половината от ресурса в
системата. През първите шест месеца на годината депозитите от граждани и домакинства се увеличиха с 1878 млн. лв. (с 5.9%). Привлечените средства от институции, различни от кредитни, намаляха слабо спрямо края на
2011 г. (с 0.4%). В рамките на шестмесечието увеличението на ресурса от кредитни институции беше 603 млн. лв. (с 6.0%), но спрямо юни 2011 г. той намаля
с 1577 млн. лв. (с 12.9%) – изцяло по линия на нерезидентни институции.
Валутната структура на привлечените средства отрази нарастващата
роля на депозитите от населението – левовият компонент достигна 45.8%
(при 43.1% в края на юни 2011 г.). Делът на ресурса в евро се сви до 47.0%, а
този в други валути се повиши до 7.2%.

Структура на привлечените средства
(%)

Източник: БНБ.
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на дела на позициите в евро до 61.8%, понижение при тези в левове до 33.5% и
в други валути – до 4.7%.
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Динамика на привлечения ресурс от резиденти и нерезиденти
(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Балансов
капитал

Балансовият капитал на банковата система продължи да нараства и спрямо
края на 2011 г. отбеляза 2.1% растеж (с 213 млн. лв.), а на годишна база – съответно 5.4% (с 540 млн. лв.). През първото полугодие на 2012 г. емитираният
капитал се увеличи с 26 млн. лв., а резервите (включително неразпределени печалби) – с 335 млн. лв. При останалите компоненти не бяха отчетени съществени изменения.

Рисков
профил на
системата

Рисковият профил на системата беше отражение на проблемите в икономическата среда и се изразяваше във:
• нарастване остротата на кредитния риск, под влияние на което продължи да се свива делът на редовните кредити;
• запазено влияние на факторите, оказващи натиск върху рентабилност
та на системата;
• затруднения, свързани с намирането на достатъчни по обем и диверсифицирани като икономически дейности пласменти на кредитен ресурс,
които да са в състояние да компенсират свиването на лихвения доход
по вече отпуснатите кредити;
• продължаващо свиване на инвестиционните възможности за пласиране
на нарастващия привлечен ресурс в системата в инструменти с добра
доходност и нисък риск.
Независимо от това и в резултат на действия, предприемани както от
БНБ, така и от мениджмънта на банките, бяха съхранени капиталовите и ликвидните буфери и бе поддържана рентабилност, която при необходимост е в
състояние да подкрепи капитала на банките.

Качество на
активите

През първата половина на 2012 г. продължи да нараства рискът при активите, дължащ се изцяло на кредитния портфейл на отделните институции. Годишният темп на прираст на класифицираните кредити беше сведен до 13.7%
(при 30.6% за периода юни 2010 г. – юни 2011 г.). Проблематичността при корпоративните кредити се засили, докато при експозициите на дребно беше налице разнопосочна динамика. За първите шест месеца класифицираната част
на корпоративните кредити беше увеличена със 7.1%. През полугодието беше
класифициран по-малък обем жилищни кредити в сравнение със същия период
на 2011 г. Същевременно за първи път беше отчетено намаление на класифи-

57

Класифицирани кредити с просрочие над 90 дни
(млн. лв.)

(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Банките запазиха качеството на стандартите си за провизиране, като в
края на юни формираните общи провизии и обезценки покриваха 67.4% от кредитите, при които просрочието е над 90 дни.
Доходност

Рентабилността на банковата система през първите шест месеца на
2012 г. продължи да се влияе от слабия кредитен растеж и от задълбочаването на негативните процеси в кредитните портфейли. Независимо че през
периода продължи процесът на плавно намаление в цената на ресурса, устойчивият растеж на привлечените средства допринесе и за по-бързите темпове
на растеж на разходите за лихви по отношение на приходите от лихви. Реализираната печалба на банковия сектор в края на юни беше в размер на 323 млн.
лв., или с 8 млн. лв. (2.7%) повече от постигнатата към 30 юни 2011 г. Възвръщаемостта на активите ROA (0.83%) беше сходна с достигнатата година
43

За периода юни 2011 г. – юни 2012 г. класифицираната част на потребителските кредити намаля с 2.1%,
а в рамките на първото шестмесечие на 2012 г. – с 5.7%.
44
Показателят „кредити, необслужвани повече от 90 дни/кредитен портфейл“ отчита брутната стойност на кредитите, т.е. в него е включен риск, който вече е отразен в отчета за доходите посредством
извършените разходи за обезценка.
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цираната част на потребителските кредити43, дължащо се и на продажба на
портфейли с влошени заеми при някои от банките.
По отношение на наблюдавания процес на нарастване дела на кредитите
с просрочие над 90 дни не бе регистрирана промяна. В края на юни 2012 г. делът на необслужваните кредити над 90 дни в общия кредитен портфейл достигна 16.9% (при 15% в края на 2011 г.). Прегледът на отрасловата структура
на просрочените кредити потвърди наблюдаваната през предходни периоди
тенденция: от десетте отрасъла с най-голям дял в кредитния портфейл на
системата (малко над 3/4 от брутния кредитен портфейл) най-съществено
влошаване беше отчетено в строителството и при операциите с недвижими
имоти. Домакинствата продължиха да изпитват затруднения в обслужването
на ипотечните заеми, при които просрочената част над 90 дни остана по-висока в сравнение с потребителските заеми.
Показателят, който отчита само необезпечената част от влошените кредити – „нетни необслужвани кредити (над 90 дни)/нетни кредити“44, т.е. коефициентът е изчислен, като брутният размер по тези кредити е намален с
направените разходи за обезценка, – остана значително по-нисък (11.3%) от
съотношението на брутна основа.
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по-рано (0.85%). Възвръщаемостта на балансовия капитал и резерви ROЕ леко
спадна от 6.68% до 6.49%, като отрази ефекта от нарастването на капитала.
Независимо че разходите за обезценка (542 млн. лв.) бяха по-ниски спрямо същия период на 2011 г. (625 млн. лв.), те продължиха да бъдат основен фактор,
ангажиращ значителна част от доходите на отделните кредитни институции
и на системата като цяло.

Възвръщаемост на активите и капитала
(%)

(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Капитал

Капиталовата база на банковата система и капиталът от първи ред останаха значително над регулативните нива. Адекватността на капиталовата
позиция продължи да бъде и функция от действията на кредитните институции по надзорните препоръки. Независимо че през първото полугодие капиталовият излишък на ниво система намаля, размерът му от 2.6 млрд. лв. даде
възможности за растеж на банковите активи и служи като надежден буфер
срещу неблагоприятни процеси. През първите шест месеца на 2012 г. капиталовите изисквания се повишиха с 2.8% главно поради нарастването на кредитите. Същевременно размерът на собствения капитал намаля с 1.9% от допълнително заделените специфични провизии и увеличените отбиви от капитала.
В резултат общата капиталова адекватност на банковия сектор в края на юни
2012 г. беше 16.74%, а на първичния капитал – 15.19%.
Независимо от слабата промяна в тренда коефициентът на ливъридж („балансов капитал/активи“) продължи да бъде на нива, по-добри от средните, характерни за голяма част от банковите системи на държавите – членки на ЕС.
В структурата на собствените средства на банковата система („капитал
от първи ред/капиталова база“) продължи да се засилва ролята на първичния
капитал, който е с най-високо качество. В края на юни капиталът от първи ред
заемаше 90.7% от капиталовата база, а броят на банките, при които това
съотношение е 100%, нарасна на дванайсет.
Не бяха отчетени съществени промени в структурата на капиталовите
изискв ания за различните видове риск (кредитен, пазарен и операционен).
В края на юни кредитният риск заемаше 58.3%, операционният – 7.8%, а позиционният, валутният и стоковият риск – 0.6% от общите капиталови изисквания. На базата на стандартизиран подход бяха оценени 87.9% от капиталовите изисквания за кредитен риск, а чрез вътрешнорейтингов подход – 12.1%.
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(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Ликвидност

Ликвидността на банковата система и на отделните кредитни институции
продължи да нараства. Придържането на банките към допълнителните надзорни изисквания за обезпечаване на повишена ликвидност беше предпоставка
за адекватно покритие на привлечените пасиви с ликвидни активи. Коефициентът на ликвидните активи през последните шест месеца надхвърляше 25.7%,
а в края на юни нивото му достигна 26.21%.

Избрани показатели за ликвидност
(млн. лв.)

(%)

* Одитирани годишни данни.

Източник: БНБ.

Изпреварващият шестмесечен темп на растеж на ликвидните активи
спрямо този на привлечените средства беше осигурен главно от най-високоликвидния компонент – паричните средства, които се увеличиха с 550 млн. лв.
Съществен беше и приносът на нискорисковите търгуеми дългови ценни книжа,
издадени от централни правителства или централни банки (342 млн. лв.). Българските ДЦК се увеличиха със 157 млн. лв., а средствата по разплащателни
сметки в банки и междубанкови депозити до 7 дни – съответно с 57 млн. лв. В
структурата на ликвидните активи делът на паричните средства в края на
юни се повиши до 45.5%, а този на средствата по разплащателни сметки в
банки и междубанкови депозити до 7 дни се понижи до 37.7%.

Поддържане стабилността на банковата система
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2. Финансови институции, регистрирани по чл. 3, ал. 2
от Закона за кредитните институции
Към 30 юни 2012 г. регистрираните финансови институции бяха 280, като
дейността им остана съсредоточена в секторите „финансов лизинг“ (73 дружества) и „кредитиране със собствени средства“ (101 дружества).45 Общата
сума на активите на финансовите дружества беше 6.7 млрд. лв., с 2.6% под
тази в края на 2011 г. Балансовото число на 20-те най-големи финансови институции беше 4.6 млрд. лв., от които 3.7 млрд. лв. на лизинговите дружества.46
Разрастването на дейността на кредитиращите финансови институции обуслови разширяването на пазарните им позиции до 21% (19.7% в края на 2011 г.)
за сметка на намалението на пазарния дял на лизинговите дружества (от 66%
към декември 2011 г. на 64% към юни 2012 г.).

Дял на активите на групите финансови институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ

Източник: БНБ.

В структурата на активите продължи да доминира позицията „кредити и
вземания (в т.ч. финансов лизинг)“ – 75% (5.0 млрд. лв.), като водещ беше делът
на вземанията в евро – 59%47.
Качеството на кредитите (вкл. финансов лизинг) продължи да се влошава
през първата половина на годината. Брутните обезценени кредити (в т.ч. финансов лизинг) бяха 2.6 млрд. лв. (47.6%) от брутния кредитен портфейл на регистрираните дружества (5.6 млрд. лв.). Повече от половината класифицирани
кредити (вкл. финансов лизинг) представляваха просрочени кредити над 90 дни
(51.8%), следвани от просрочени кредити поради влошено финансово състояние и други причини (29.8%). С най-висок относителен дял останаха обезценените вземания по финансов лизинг (70.4%). Разходите за обезценка на активите
(867 млн. лв. за юни 2012 г.) нараснаха с 9.4% спрямо същия период на предходната година (785 млн. лв.).
В края на юни привлечените средства на финансовите дружества бяха в
размер на 5.3 млрд. лв., като намаляха с 4.5% спрямо края на 2011 г. Привлеченият ресурс в евро беше 78% от общия обем на финансиранията. Основен
източник за финансиране на дейността останаха банките (предимно чуждестранни) – 77.4% (4 млрд. лв.). Задълженията към други финансови институции
(8.6%) и по международни програми (6%) увеличиха обема си.

45

През периода бяха заличени 9 дружества, като броят на заличените финансови институции достигна 18.
В края на юни активите на 20-те най-големи финансови институции (предимно дъщерни дружества на
чуждестранни кредитни институции) заемаха 68% от общите активи на всички регистрирани дружес
тва (70.2% за 2011 г.).
47
Към юни 2011 г. вземанията в евро са 65%.
46
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Източник: БНБ.

Финансовият резултат възлезе на 92.5 млн. лв. – с 47.5% повече от постигнатия за същия период на 2011 г. (48.5 млн. лв.). Той беше формиран изцяло от
печалбата на кредитиращия сектор (67%) и на дружествата за придобиване
на участия (24%). Поради изпреварващо нарастване на нетните приходи от
дейността спрямо административните разходи се подобри съотношението
за ефективност. В края на първото полугодие бяха отчетени по-високи нива
на възвръщаемост на активите ROA (2.75%) и възвръщаемост на капитала ROE
(16%) спрямо постигнатите година по-рано (съответно 1.55% и 11.07%).
Собственият капитал на финансовите институции в рамките на една година нарасна с 24% и достигна 1.1 млрд. лв.

3. Дейност на банковия надзор
Надзорна
политика

През първото полугодие на 2012 г. надзорната политика беше насочена към
подготовката за въвеждане на усъвършенствана регулаторна рамка в пълно
съответствие с новостите на европейско ниво. Рамката предвижда засилване
на капиталовата позиция на банките, подобряване управлението на ликвидността и предприемане на регулаторни действия за справяне с финансовата
криза.
БНБ продължи да издава указания и препоръки, насочени към осигуряване
на надеждни и ефективни банкови практики, които да гарантират последователно хармонизиране в определени области. По тази линия бяха публикувани
Указания за управление на операционните рискове, свързани с пазарни дейности, които са разработени на база съответните указания на Европейския
банков орган (ЕБО).
Във връзка с ангажимента на БНБ за изготвяне на доклад за напредъка по
изпълнение на препоръките на ЕССР относно кредитирането в чуждестранна
валута и деноминираното в щатски долари финансиране на кредитни институции на ЕБО и ЕССР беше предоставена агрегирана информация за дейността
на банковия сектор.

Надзорно
наблюдение върху
кредитните
институции

През първото полугодие на 2012 г. бяха поддържани необходимите интензитет и ефективност по отношение на надзорния преглед и оценката на дейността на кредитните институции. На база регулярната отчетност бяха изготвяни ежемесечни анализи за състоянието на банките. Тези анализи, както и
периодичните инспекции на място формираха картината на рисковия профил
и финансовото състояние на всяка от действащите в страната кредитни ин-
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ституции. Прегледът на регулярната отчетност, основан на количествени
финансови коефициенти и показатели, осигуряваше нужната информация за
оценка и служеше като индикатор за промените във финансовото състояние,
рисковия профил и платежоспособността на банките. Резултатите от извършвания със средствата на текущия контрол надзорен преглед и от оценката бяха предпоставка и 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 повишен риск за платежоспособността.
През периода януари – юни 2012 г. инспекциите на място бяха съсредоточени главно върху състоянието и управлението на кредитния, ликвидния и операционния риск, както и на риска от концентрация, а също и върху оценка на
възможностите на институциите да генерират печалба. Въз основа на това
се определяше крайна оценка за нивото на капиталовата адекватност и за наличието на признаци за потенциална заплаха за целостта на собствения капитал на всяка институция. В допълнение през периода бяха извършени инспекции на място, имащи за цел и оценка на процеса на изготвяне на вътрешен
анализ на адекватността на капитала в няколко от най-големите банки. През
първото полугодие бяха проведени общо 14 надзорни инспекции. Резултатите
от цялостния надзорен преглед показаха, че банките поддържат по-високо от
регулаторните изисквания ниво на платежоспособност, високи нива на ликвидност и приемливо за настоящите условия управление на риска. Бяха констатирани близо 180 формални нарушения на регулаторната рамка и бяха отправени
над 150 препоръки към органите за управление и контрол върху кредитните
институции.
Надзорни
макроанализи и стратегии

Дейността в това направление остана фокусирана върху динамиката на
рисковете при функционирането на банковия сектор. С цел своевременна диагностика и промяна в инструментариума за предотвратяване изострянето на
рисковете на системно ниво продължиха постоянното наблюдение и анализ на
финансовите параметри на банковата система като цяло. Основен приоритет
беше гарантирането на навременна и адекватна на процесите информация за
нивото на риск в системата. Активната комуникация с кредитните институции, особено със звената за анализ на риска и бизнес прогнозирането, бе една
от предпоставките за по-висока прецизност при разработването на стратегии на макрониво и преценка за динамиката и посоката на развитие на процесите в банковата система. Във връзка с това бяха осъществени проучвания за
очакваното състояние на банките в края на 2012 г. и за управлението на кредитния риск. Информацията от кредитните институции се допълваше от текущата финансова отчетност за надзорни цели и обхвана основни параметри,
базирани на техните бизнес планове, като активи, привлечен ресурс, капитал
и др. Получена бе важна информация за развитието на отделните параметри
(напр. кредитна активност, финансиране) и зоните на риск (качество на кредитите, капиталова подкрепа), като се формира по-детайлна представа относно очакванията на ръководствата на банките за резултатите през 2012 г.
и предприеманите от тях действия по отношение на различните видове риск
в балансите на банките.
Чрез периодично извършваните стрес тестове се преценяваше както
устойчивостта на банковия сектор, така и способността на отделните кредитни институции да запазят стабилността си при различни по острота и
обхват шокове.
Периодичните тримесечни публикации за състоянието на банковата система „Банките в България“ информират своевременно обществеността за
протичащите процеси в банковия сектор. Ежемесечните прессъобщения за
състоянието на банковата система допълват широкия набор от финансови
надзорни данни, публикувани от БНБ в печатен и/или електронен вид.
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Гарантирането на стабилна и прозрачна акционерна структура на банките
беше във фокуса на специалния надзор. През периода продължи текущото наб
людение на финансовото състояние на акционерите с цел актуална преценка
на техните възможности при необходимост да подкрепят капитала. Не бяха
установени отклонения от добрата банкова практика за стабилна, прозрачна
и ясна акционерна структура и доказан произход на средствата.
Значителни усилия бяха насочени към предотвратяване изпирането на пари,
финансирането на тероризма и финансовите престъпления. За усъвършенстване на системите за превенция бяха разработени допълнителни Указания за
изграждане на системи за превенция срещу риска от изпиране на пари. Общата констатация беше, че банките прилагат ефективни политика и процедури, които минимизират рисковете за преминаване през банките на средства
с неясен и/или незаконен произход.
През периода изключително активен беше диалогът с институциите, ангажирани в борбата срещу финансовите престъпления и изпирането на пари.
Осъществиха се редица конкретни действия, дискусии и обмен на информация
относно презграничните финансови престъпления. Активното партньорство
между компетентните институции осигури по-висока ефективност в борбата
срещу преминаване на криминални средства през банковата система.
Последователни действия бяха предприети по отношение на Националната
стратегия за противодействие на изпирането на пари в Република България,
2011 – 2015 г. Изготвена беше работна програма и планирани конкретните дейности по стратегията, в т.ч. извършване на национална оценка на риска, създаване на структури за координация и сътрудничество за противодействие
на изпирането на пари, преглед на законодателството и законодателните промени, които следва да се извършат текущо и в дългосрочен план, и др.
Що се отнася до принципите на корпоративното управление и тяхното съответствие със законовите изисквания, вниманието на надзора беше насочено
към усъвършенстване и сближаване на практиките, прилагани от отделните
банки, като текущо бяха установявани както добрите, така и некоректните
практики при формираните от банките търговски отношения.
В изпълнение на целите, заложени в Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета се осъществяваше системно наблюдение на пазарното поведение на кредитните и финансовите институции. Следеше се за
укрепване на пазарната дисциплина, осигуряване на висок стандарт на услугите, повишаване доверието на потребителите на банкови продукти и услуги,
подобряване комуникацията с участниците на пазара, минимизиране на рисковете за потребителите при промяна на условията и за повишаване на финансовата култура.
Продължи редовното регистриране на лицата, извършващи дейност като
финансова институция. Сред регистрираните лица преобладаваха дружества,
извършващи кредитиране и финансов лизинг. Текущо бяха извършвани тематични прегледи на условията и характеристиките на продуктите и услугите,
които финансовите институции предлагат на потребителите. Целта беше да
се осигури на потребителите ясна, подходяща и точна информация, включително за всички съпътстващи разходи по продуктите и услугите.

Лицензионна дейност,
разрешения
и одобрения

През първата половина на 2012 г. не бяха открити нови процедури за лицензиране на кредитна институция.
През периода не настъпиха съществени промени в акционерната структура
на банките. „Си Ес Ай Еф“ АД – досегашен квалифициран акционер в „Българоамериканска кредитна банка“ АД (БАКБ), получи одобрение да придобие контрол
върху банката чрез притежаване на повече от 50% от акциите с право на глас.
„Ти Би Ай Банк“ ЕАД и БАКБ разшириха дейността си чрез правото да предоставят пълната гама от платежни услуги.

Поддържане стабилността на банковата система

Специален
надзор
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Капиталовите инструменти продължиха да бъдат обект на интерес от
страна на банките. „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) емитира облигации,
представляващи безсрочен капиталов инструмент, с чиято левова равностойност бе увеличен капиталът от първи ред. Чрез привличане на подчинен срочен
дълг в евро „Корпоративна търговска банка“ АД увеличи капитала си от втори
ред. „Алианц банк България“ и „Ти Би Ай Банк“ погасиха предсрочно свои подчинени срочни дългове.
През първото полугодие на 2012 г. не настъпиха значими промени в управителните органи на кредитните институции. Бяха издадени одобрения за промени в управителните органи на „Алианц банк България“, „Ти Би Ай Банк“ и „Уникредит Булбанк“.
Шест кредитни институции от държави – членки на ЕС, нотифицираха чрез
своите надзорни органи БНБ за намерението си да предоставят трансгранични услуги в България, с което броят на тези институции достигна 202. Не
са откривани нови клонове на кредитни институции от държави-членки в България. Открити бяха две процедури за уведомяване на надзорните органи на
държави-членки за намерението на банки със седалище в България да открият
клон в съответната държава: „Централна кооперативна банка“ АД – в Обединеното кралство, и „Ти Би Ай Банк“ – в Румъния. „Регионална инвестиционна
банка“, Латвия, започна процедура по закриване на клона си в България.
През първата половина на 2012 г. на една местна банка бяха отправени разпореждания и препоръки за подобряване управлението на кредитния, операционния и пазарния риск, ликвидността и системата за вътрешен контрол.
Във връзка с усложнената политическа и финансова обстановка в Гърция на
местните банки – дъщерни дружества или клонове на кредитни институции
със седалище в тази държава-членка, бяха отправени препоръки за поддържане
на по-висок от обичайния размер на високоликвидните активи, като бяха лимитирани елементите, с които тези активи да се поддържат. Отправени бяха и
конкретни препоръки за въздържане от инвестиции в дългови инструменти на
емитенти с кредитен рейтинг, по-нисък от инвестиционен, за осигуряване на
независимо функциониране на информационните им системи и др. Беше въведен също режим на ежедневна отчетност по отношение на съществените показатели за ликвидността на тези банки. Във връзка с възстановения контрол
на мажоритарния акционер върху една неголяма местна банка бяха отменени
наложените през 2007 г. ограничения за дейността.
Независимо че надзорните правомощия на БНБ, възложени є съгласно ЗБНБ,
са насочени към поддържане стабилността на банковата система и защита
интересите на вложителите и не обхващат въпросите, свързани със защитата на потребителите на финансови услуги, през първата половина на 2012 г.
в БНБ продължиха да постъпват жалби от клиенти на банки и финансови институции. Тъй като значителна част от жалбите бяха в сферата на компетентност на Комисията за защита на потребителите, БНБ направи необходимото за информиране на Комисията и за своевременно решаване на поставените в жалбите въпроси.
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Централен кредитен регистър

Централният кредитен регистър (ЦКР) е организирана и поддържана от
БНБ информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към
банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата
за електронни пари, които извършват дейност на територията на България.
С Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. на БНБ се урежда функционирането, подаването и получаването на информация от Централния кредитен регистър.
В края на 2011 г. бяха публикувани нови изисквания в разпоредбата на чл. 56
от Закона за кредитните институции, които доведоха и до промени в Наредба № 22. Съгласно тези промени освен досегашните участници в регистъра – банки, клонове на чуждестранни банки и финансови институции (по чл. 2
и чл. 3 от Наредба № 22), в обхвата на ЦКР по чл. 4 от Наредбата се включват
и платежните институции и дружествата за електронни пари, които могат
да отпускат кредити, свързани с платежните услуги по чл. 19 от ЗПУПС. С
увеличаването на обхвата на ЦКР се целє повишаване на информираността
на ползвателите на данните от Регистъра и се създават по-добри условия за
анализ и оценка на кредитния риск. Генерираната информация ще спомогне за
разширяване на базата за изчисляване на отделни индикатори в банковата и
финансовата система.
В ЦКР подлежат на отчитане кредити на клиенти към институции по чл. 4
от Наредбата независимо от техния размер. Не подлежат на отчитане заеми
на правителството, кредити на БНБ и кредити, при които е договорено допустимо надвишение на плащанията над остатъка по платежни сметки (овърдрафт) в размер под 1000 лв., когато са класифицирани като редовна експозиция по смисъла на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите
експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен
риск.
През първото полугодие на 2012 г. в информационната система на ЦКР по
реда на чл. 6 от Наредба № 22 са включени 13 нови финансови институции.
С влизане в сила на изменената наредба са включени общо 166 от подлежащите на включване 193 финансови институции, регистрирани в публичния регистър по реда на Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, които
отговарят на критериите, залегнали в чл. 56 от ЗКИ, за включване в информационната система на ЦКР, както и 2 клона на чуждестранни банки от държави – членки на ЕС. От Регистъра са изключени 4 финансови институции на
основание чл. 9 от Наредба № 26 на БНБ поради прекратяване на дейност или
заличаване от БНБ в публичния регистър на управление „Банков надзор“.
Процесът на включване на институции по чл. 4 от Наредба № 22 в информационната система на ЦКР продължава и след 30 юни 2012 г., като се очаква
регистриране и на новите участници – платежни институции и дружества за
електронни пари.
Броят на регистрираните в ЦКР кредити към 30 юни 2012 г. е 4 050 776
(при 3 958 074 към 30 юни 2011 г.), а балансовата им експозиция нарасна на
61 793 млн. лв. (58 110 млн. лв. към 30 юни 2011 г.).
Броят на подадените от банки и финансови институции кредитополучатели към 30 юни 2012 г. е 2 106 357 и е разпределен, както следва: физически
лица – 1 997 289; лица, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност – 7471; юридически лица – 98 371; чуждестранни лица – 3226.
Институциите по чл. 4 от Наредба № 22 получават информация от ЦКР с
данни за историята на кредитополучателите и коректността им при обслужването на взетите от тях кредити. Информацията за кредитната задлъж-
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нялост на клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен
период назад, което дава възможност за своевременен анализ и превантивни
мерки от страна на отчетните единици за предоставяне на кредити на надеждни клиенти с добра кредитна история.
През първото полугодие на 2012 г. банките и финансовите институции са
извършили 2366 хиляди проверки с цифрови сертификати в информационната
система на ЦКР (в т.ч. 1756 хиляди за физически лица и 610 хиляди за юридически). Броят на проверките е нараснал с приблизително 262 хиляди спрямо
направените през същия период на 2011 г. (2104 хиляди). Средномесечният брой
на извършените през първото полугодие на 2012 г. проверки е около 394 хиляди.
По реда на чл. 21 и чл. 22 от Наредба № 22 ЦКР предоставя информация за
кредитната задлъжнялост на физически и юридически лица, включително и на
наследници относно починали лица, чрез подаване на заявление и заплащане
на такса съгласно тарифа на БНБ. През първото полугодие на 2012 г. постъпилите в БНБ заявления за издаване на справка за кредитополучател са 3146
(3047 са подадени от физически лица, а 99 – от юридически) спрямо 2945 през
същия период на 2011 г.
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Фискален агент и депозитар на държавата

В съответствие със ЗБНБ централната банка действа като 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 бюджетните предприятия в банките в
страната и действа като агент по държавни дългове.
За изпълнение на поетите ангажименти БНБ поддържа и непрекъснато усъвършенства изградения набор от системи – Система за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК); Електронна система за регистриране и обслужване на
търговията с ДЦК (ЕСРОТ); Система за сетълмент на ДЦК (СДЦК); Регистър
на особените залози (РОЗ); Автоматизирана система за обслужване на плащанията по външния дълг (АС РОУД) и Система за информационно обслужване на
бюджета и фискалния резерв (ИОБФР).
През първата половина на 2012 г. приходите от такси и комисиони, свързани
с осъществяваните от Банката агентски функции, възлизат на 889 хил. лв.,
с 12.6% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи
главно на по-високите постъпления от такси и комисиони за обработка на документи за участие в аукциони, регистрация и сетълмент на ДЦК на първичния
пазар и при падеж на емисии.
Информационно
обслужване

В изпълнение на своите задължения по сключения с МФ Договор за услугите,
свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, БНБ чрез системата ИОБФР събира, обработва, съхранява и предоставя на МФ ежедневна и
друга периодична информация за операциите и наличностите по всички сметки
(бюджетни, извънбюджетни, депозитни, сметки за чужди средства и акредитивни сметки) в левове и валута на бюджетните предприятия (вкл. общините)
в БНБ и в други банки в страната. Освен това тя ежедневно наблюдава от
името на МФ размера на обезпечението, осигурено от банките в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за текущата година, и го сравнява с отчетените от тях наличности.
Към 30 юни 2012 г. броят на банките, имащи достъп до системата ИОБФР за
зареждане на изготвяните от тях форми за бюджета, е 22 (в т.ч. БНБ) спрямо
21 през предходната година. Според обобщените данни по тези форми размерът на наличностите по всички сметки на бюджетните предприятия в края на
отчетния период е 6394.8 млн. лв.48, или със 130 млн. лв. повече в сравнение с
този към 30 юни 2011 г. От тях 74% са по сметки в БНБ, а останалата част са
в други банки в страната. В сравнение със същия период на предходната година наличностите в банките в страната са с 4.8% по-малко, което се дължи
главно на намалението на наличностите по сметките на Националния фонд към
МФ. В края на отчетния период около 60% от наличностите по сметките на
бюджетните предприятия в банките в страната продължиха да се отчитат
от същите 5 банки, както и през първото полугодие на 2011 г.
Близо 80% от средствата на бюджета са по сметките, които се включват в обхвата на фискалния резерв.49 Към 30 юни 2012 г. неговият размер беше
5061.8 млн. лв., от които 3022.7 млн. лв. са по сметки на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен

48

Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден за 30 юни 2012 г.
49
Обхватът на банковите сметки, чиито салда се включват във фискалния резерв към 30 юни 2012 г., е определен с ПМС 367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
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фонд), Националния фонд към МФ, Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“50 и Учителския пенсионен фонд. За сравнение размерът на наличностите по сметките, включени във фискалния резерв, към 30 юни 2011 г. е 5072.8 млн. лв., в т.ч.
3151.2 млн. лв. по сметки на Сребърния фонд, Националния фонд към МФ, ДФ
„Земеделие“ и Учителския пенсионен фонд.

Структура на фискалния резерв
(млн. лв.)

Източници: МФ, БНБ.

През първото полугодие на 2012 г. в АС РОУД продължи да се поддържа актуална информация за определените от МФ външни финансови задължения на
българското правителство, по които БНБ е агент по изчисленията и плащанията. Въз основа на получено от МФ писмено уведомление през периода беше
регистриран вторият транш по кредитното споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка в размер
на 82.4 млн. евро. В същото време след съгласуване с МФ бяха извършени 18 редовни плащания с общ размер 133.1 млн. евро51, в т.ч. 26.6 млн. евро погашения
по главници и 106.5 млн. евро по лихви. В резултат от извършените вписвания
общият размер на водените в АС РОУД задължения към 30 юни 2012 г. възлезе
на 2517.5 млн. евро52 при 2372.6 млн. евро към 30 юни 2011 г. В структурно отношение най-голям относителен дял продължава да има дългът, деноминиран в
евро (64.7%), следван от дълга, деноминиран в щатски долари (34.3%), и в японски йени (1.0%).
Обслужване
на търго
вията с ДЦК

В съответствие с обявените от МФ месечни емисионни календари 53 през
първото полугодие на 2012 г., както и през същия период на 2011 г., бяха проведени 16 аукциона за продажба на ДЦК срещу заплащане. На тях бяха предложени общо 7 средносрочни и дългосрочни емисии с фиксиран лихвен процент и
със среден остатъчен срок до падежа 5 години 3 месеца и 20 дни. С най-голям
брой отваряния (4) беше емитираната в началото на годината 2-годишна левова емисия, която е с най-краткия матуритет сред пласираните през отчетния период.

50

Общият размер на наличностите по сметките на ДФ „Земеделие“ към 30 юни 2012 г. е 58.5 млн. лв. при
301.1 млн. лв. към 30 юни 2011 г.
51
Общият размер на плащанията е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута,
валиден за 30 юни 2012 г.
52
Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден за 30 юни 2012 г.
53
През първото полугодие на 2012 г. емитентът извърши множество промени в обявяваните от него емисионни календари, като през първото тримесечие включи 2 нови аукциона, а през второто отмени 2 аукциона за ДЦК в евро.
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Средна годишна доходност, постигната на аукционите за продажба
на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар
(%)

Забележка: На аукционите, проведени на 5 декември 2011 г. и 9 април 2012 г. за 5-годишни ДЦК, деноминирани в евро,
МФ отхвърли всички поръчки, поради което в графиката са включени стойностите на средната годишна доходност
на заявените поръчки.

Източник: БНБ.

Фактическите постъпления в бюджета от реализираните през отчетния период ДЦК възлязоха на 732.6 млн. лв. В същото време от бюджета бяха
извършени разходи за погашения по ДЦК в размер на 344.8 млн. лв. Така към
54

Тримесечното издание на БНБ „Пазар на държавни ценни книжа“ дава подробна информация за развитието на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа.

Фискален агент и депозитар на държавата

Съвкупната номинална стойност на предложените за продажба ДЦК възлезе на 826.8 млн. лв., което е с 329.5 млн. лв. повече спрямо същия период на
предходната година.54 От тях над 43% (361.8 млн. лв.) бяха ДЦК, деноминирани
в евро, пласирани през първите три месеца на годината. Общо за периода обемът на постъпилите от първични дилъри поръчки превиши предлагането, но
средният коефициент на покритие (2.4) беше по-малък от този през първото
полугодие на 2011 г. (2.84), като имаше и аукцион, при който коефициентът на
покритие беше под единица (0.95). В същото време средният брой на заявените поръчки за участие в един аукцион беше по-голям – 89, при 82 през първото полугодие на 2011 г., което е свързано главно с по-голямото търсене от
страна на по-широк кръг инвеститори. Съвкупната номинална стойност на
заявените поръчки за сметка на небанкови институции – 763.1 млн. лв. (в т.ч.
левовата равностойност на 179.7 млн. евро), превиши повече от два пъти тази
през първото полугодие на 2011 г. (362.9 млн. лв.). Най-активни от тази инвеститорска група бяха някои пенсионни фондове – с дял 17.7% от общия обем на
заявените през периода поръчки, следвани от Националния осигурителен институт – 5.1%, Фонда за гарантиране на влоговете в банките – 4.9%, застрахователни дружества – 4.8%, и др. Обемът на поръчките за сметка на банки
също се увеличи, но техният относителен дял намаля спрямо същия период на
предходната година от 74.3% на 62.1% от всички постъпили поръчки.
Независимо че търсенето превиши предлагането, по решение на МФ при
одобряване на резултатите от аукционите през отчетния период бяха
пласирани само 88.8%, или 733.8 млн. лв. (в т.ч. левовата равностойност на
134.5 млн. евро) от предложените за продажба ДЦК. Повече от половината от
тези ДЦК бяха придобити от небанкови институции.
Средната годишна доходност, постигната на аукционите за съответните
емисии, е, както следва: 2.17% за 2-годишните ДЦК; 3.48% за 5-годишните;
4.21% за 7-годишните; 3.77% за 10-годишните; 5.14% за 10.5-годишните.
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30 юни 2012 г. се формира положително нетно финансиране с ДЦК в размер на
387.9 млн. лв.
Общият размер на регистрираните в ЕСРОТ операции, свързани с първоначалното придобиване на ДЦК и обслужване на плащания по ДЦК с настъпил падеж, възлиза на 1188.0 млн. лв.55, което е с 33% повече спрямо първото полугодие на 2011 г. и се дължи главно на по-големия обем новоемитирани ценни книжа.
Въз основа на поддържаната в системата актуална информация за ДЦК в обращение след съгласуване с МФ са извършени 454 редовни плащания с общ размер
454.2 млн. лв., в т.ч. погашения на главници по номинална стойност 352.9 млн. лв.
и лихви 101.3 млн. лв. В резултат от всички операции по първична регистрация
и обслужване на плащанията по ДЦК с настъпил падеж към 30 юни 2012 г. в обращение са 26 емисии с матуритетна структура, както следва: 6 средносрочни
(от 1 до 5 години) и 20 дългосрочни (над 5 години). Общият размер по номинална
стойност на ДЦК от тези емисии е 4856.1 млн. лв.56, от които 3142 млн. лв.
(64.7%) са деноминирани в левове с плащане в левове, 1494.5 млн. лв. (30.8%) –
деноминирани в евро с плащане в евро, и 219.6 млн. лв. (4.5%) – деноминирани в
евро и в щатски долари с плащане в левове.
През първото полугодие на 2012 г. на вторичния пазар общият обем на регистрираните в ЕСРОТ операции с ДЦК по номинална стойност възлиза на
21 590.6 млн. лв. при 43 153.8 млн. лв. за същия период на миналата година. Найголям е делът на репо сделките (60.2%), следвани от операциите по блокиране/деблокиране на ДЦК (27.4%), сделките със и между клиенти на участниците в ЕСРОТ (8.4%) и окончателните покупко-продажби (4.0%).

Среднопретеглена годишна доходност по репо сделки с ДЦК,
емитирани на вътрешния пазар, през първото полугодие на 2012 г.
(%)

Източник: БНБ.

Независимо от отчетеното намаление в изтъргувания обем търсенето на
ДЦК като възможност за инвестиране в бързоликвидни средства предопределя
запазването на традиционно високия дял на репо сделките в общия обем на
вторичния пазар. Преобладават репо сделки с движение по разплащателните
сметки (82.2% от общия им обем), като най-предпочитани са сключените за
един ден (62.2%). Среднопретеглената годишна доходност за отделните срочности е съответно: 0.15% за сделки, сключени за 1 ден; 0.17% за сделки от 2 до
3 дни; 0.23% за сделки от 4 до 7 дни; 0.37% за сделки от 8 до 30 дни и 1.26% за
55

Левовата равностойност на плащанията по ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена по
официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден за деня на плащането.
56
Общият размер на дълга е преизчислен в левове по официалния курс на БНБ за съответните валути, валиден за 30 юни 2012 г.
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Държатели на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар

Източник: БНБ.

Основната част от операциите по блокиране и деблокиране на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, е свързана с изпълнение на изискването за обезпечаване на наличните парични средства по сметки на бюджетни предприятия в

57

Коефициентът на ликвидност на вторичния пазар представлява съотношението между обема на
регистрираните сделки с ДЦК на този пазар за даден период от време и размера на ДЦК в обращение
към края на периода.

Фискален агент и депозитар на държавата

сделки за период над 30 дни. По-големи колебания в доходността се наблюдават през първите месеци на годината и предимно при репо сделките, сключени
за по-дълъг срок.
Най-голяма активност при сделките със и между клиенти на участниците
в ЕСРОТ е отчетена през февруари, а при окончателните покупко-продажби –
през април. Търгувани са ДЦК по цялата крива на доходност, като се наблюдава
разширяване на спреда между котировките „купува“ и „продава“ спрямо първото полугодие на 2011 г. Предвид предпочитанията на институционалните
инвеститори за влагане на свободния паричен ресурс в държавни дългови инструменти с дългосрочен матуритет най-ликвидни са емисиите ДЦК, деноминирани в левове и в евро с остатъчен срок до падежа около и над 5 години.
Средната годишна доходност на дългосрочната бенчмаркова емисия (10 години
и 6 месеца) запазва тенденция към намаление – от 5.30% през януари до 5.07%
през юни.
В резултат от търговията коефициентът на ликвидност на вторичния пазар на ДЦК57 за периода е 3.23.
По нареждане на емитента през периода са канцелирани ДЦК в размер на
399 хил. щ.д., емитирани по ЗУНК, които са приети за погасяване на задължения
към държавата, възникнали по реда на същия закон.
В сравнение с края на юни 2011 г. най-голямо нарастване на инвестициите в
ДЦК се отчита в портфейлите на застрахователните дружества и пенсионните фондове – с 352.3 млн. лв., като преобладаващият дял от тях (88%) са
в държавни дългови инструменти с матуритет над 5 години. Значително се
увеличават и ДЦК в портфейлите на банките – с 346.0 млн. лв. В резултат на
това към 30 юни 2012 г. настъпи промяна в съотношението на притежаваните
ДЦК по отделните категории държатели, както следва: в портфейлите на банките – 54%; в застрахователните дружества и пенсионните фондове – 25%;
при небанкови финансови институции, фирми и граждани – 20%, и у чуждестранни инвеститори – 1% (при съответно 57%, 21%, 21% и 1% за същия период
на миналата година).
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банките съгласно § 24 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.58 Чрез тези операции банките
извършват регулиране на обезпечението ежедневно и в реално време. Липсата
на ежедневни резки колебания в размера на бюджетните наличности в банките, които да налагат съответното блокиране/деблокиране на ДЦК, доведе
до значителен спад в обема на тези операции с 39% спрямо първото полугодие
на 2011 г. От своя страна среднодневният размер на блокираните за целта
в ЕСРОТ ДЦК по номинална стойност нарасна и е съответно 1048.9 млн. лв.,
178.5 млн. евро и 29.1 млн. щ.д. към 30 юни 2012 г. (при 939.4 млн. лв., 132.7 млн.
евро и 30.3 млн. щ.д. за същия период на миналата година). За обезпечаване на
бюджетни наличности обслужващите банки блокират също и ДЦК, емитирани
на външните пазари (ДЦК по външния дълг), чрез прехвърлянето им по специално открити техни сметки в БНБ. През отчетния период среднодневният
размер по номинална стойност на блокираните по този ред ДЦК е 43.4 млн. лв.,
76.4 млн. евро и 171.3 млн. щ.д., като спрямо същия период на предходната година се отчита увеличение на относителния дял на блокираните ДЦК, деноминирани в евро и в щатски долари.
Към 30 юни 2012 г. размерът на блокираните в ЕСРОТ ДЦК по реда на Закона
за особените залози възлиза на 73.3 млн. лв.59, което представлява намаление с
10.6% спрямо края на юни 2011 г. (82.0 млн. лв.).
Коефициентът на наличност60 на ЕСРОТ през периода е 99.5%, като за разрешаване на възникнали проблеми са прилагани мерките, предвидени в действащите правила за взаимодействие при извънредни ситуации на системите,
чийто оператор е БНБ. Общият брой на участниците в системата е 30, от
които 25 банки – поддепозитари на ДЦК, 3 инвестиционни посредника, които не
са банки, Резервният обезпечителен фонд и МФ.
Развитие на
системите

Във връзка с предложението на МФ за осигуряване на паричен сетълмент
по евровите ДЦК през сметките на банките в ТAРГЕТ2 на принципа „доставка
срещу плащане“ (DvP) и в изпълнение на приетото от УС на БНБ решение за
разработване и внедряване на проект за участие на Депозитара на ДЦК в БНБ
като спомагателна система в TАРГЕТ2-БНБ през отчетния период беше извършена техническа и функционална модернизация на системите ЕСРОТ, СДЦК и
други вътрешни за БНБ системи, имащи отношение към сетълмента в евро.
Паралелно с това се проведоха вътрешни интеграционни тестове, включително с ЕЦБ. Успоредно с тези дейности беше извършен цялостен преглед на
действащата нормативна уредба, регламентираща пазара на ДЦК, както и на
изпълняваните в тази връзка от БНБ функции по фискално агентство. На тази
база и с цел въвеждане до края на настоящата година на проекта в експлоатация през първото полугодие на 2012 г. стартира съгласувателна процедура с
емитента по подготвените от БНБ изменения и допълнения в нормативната
база и нов договор за агентство по държавни дългове между МФ и БНБ по реда
на чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ЗБНБ.

58

Съгласно § 24, ал. 2 и ал. 5 наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове
и валута на бюджетните предприятия, вкл. общините, в банките могат да се обезпечават от обслужващите банки в полза на МФ чрез блокиране на ДЦК по външния и вътрешния дълг на Република България.
Блокирането на ДЦК се извършва при БНБ и има действие на законен особен залог върху тях в полза на
МФ. Блокират се ДЦК, свободни от всякакви тежести и обезпечения.
59
Левовата равностойност на блокираните/деблокираните ДЦК, деноминирани във валута, е изчислена по
официалния курс на БНБ за съответната валута, валиден в деня на сделката.
60
Коефициентът на наличност представлява съотношението между броя часове, през които системата
реално е работила, и броя часове, през които тя е трябвало да работи според графика.
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През първото полугодие на 2012 г. продължиха обсъжданията на предложения за нормативни промени, насочени към преодоляване на слабостите във
функционирането на ЕС, като фокусът бе върху еврозоната. Беше постигнато
съгласие за разширяване на инструментите на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и през февруари 2012 г. държавите-членки от еврозоната подписаха нов Договор за създаването на ЕМС61. Необходимата финансова помощ
в рамките на ЕМС ще се предоставя само в изключителни случаи, когато е
абсолютно необходимо да се гарантира стабилността на еврозоната, и ще
бъде строго обвързана с условия. През март бе подписан Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, чиято цел
е засилване на координацията на икономическите политики и подобряване на
управлението на еврозоната. Чрез своите представители, участващи активно
в комитетите и работните групи към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на
ЕС, в Европейския съвет за системен риск, както и в националния Съвет по европейски въпроси БНБ допринася за формирането на позициите на България в
ключовите области на икономическото управление и финансовия сектор.
Европейска
система на
централните банки

Управителят на БНБ e член на Генералния съвет на ЕЦБ, включващ председателя и заместник-председателя на ЕЦБ, както и управителите на националните централни банки на всички държави – членки на ЕС. Представители на
БНБ участват в работата на 12 комитета към ЕСЦБ и в 32 работни групи към
тях, както и в Конференцията за човешките ресурси. БНБ участва също и в
две изследователски мрежи на ЕСЦБ – в областта на надзорните макроикономически изследвания и в областта на конкурентоспособността.
Чрез представителите си в органите, комитетите и работните групи на
ЕСЦБ62 Банката допринася за изготвянето на правни актове на ЕЦБ, за формирането и развитието на паричната и банковата инфраструктура, платежните и сетълмент системи, развитието на статистическата отчетност и
други въпроси от сферата на компетентност на централните банки.
БНБ взема активно участие в писмените консултации на ЕСЦБ във връзка
с подготовката на становищата на ЕЦБ по важни проекти на правни актове
на национално ниво и ниво ЕС в сферата на компетентност на централните
банки. По-важни позиции на БНБ бяха изразени по предложението на Европейската комисия за директива относно лицензирането и осъществяването на
дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху
кредитните институции и инвестиционните посредници, както и по предложението за регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници. В рамките на писмените консултации по Доклада на ЕЦБ за конвергенцията от 2012 г. БНБ също изрази позициите си относно методологията за изчисляване на критериите и интерпретацията на устойчивостта на конвергенцията.
Държавите – членки на ЕС, са задължени да провеждат писмени консултации
с ЕЦБ по всеки проект на нормативен акт в областите от нейна компетентност. Във връзка с това Министерството на финансите на Република България
61
62

Първоначалният договор бе подписан през юли 2011 г., но след това беше изменен с цел осигуряване на
по-голяма гъвкавост и ефективност на ЕМС.
Комитет за счетоводство и парични приходи (AMICO), Комитет за финансова стабилност (FSC), Комитет за банкнотите (BANCO), Комитет за комуникации на Евросистемата/ЕСЦБ (ECCO), Комитет за
информационни технологии (ITC), Комитет на вътрешните одитори (IAC), Комитет по международни
отношения (IRC), Правен комитет (LEGCO), Комитет за пазарни операции (MOC), Комитет по парична
политика (MPC), Комитет за платежни и сетълмент системи (PSSC), Комитет по статистика (STC), Конференция за човешките ресурси от Евросистемата/ЕСЦБ (HRC).
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проведе консултация с ЕЦБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система.
В изпълнение на съгласуваната комуникационна политика на ЕСЦБ служители на БНБ продължиха да превеждат и редактират на български език основните периодични издания на ЕЦБ. Така през настоящата година на български
език бяха публикувани Годишният доклад на ЕЦБ за 2011 г. и нейният Доклад за
конвергенцията от 2012 г., а от Месечен бюлетин на ЕЦБ всяко тримесечие се
публикува на интернет страницата на БНБ извадка с резюмета по глави.
На 31 май и 1 юни БНБ беше домакин на заседание на Изпълнителния съвет
на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс.
Европейски
съвет за
системен
риск, Европейски банков орган.
Надзорни
колегии

БНБ взе активно участие в дейността и проведените през първата половина на годината заседания на Генералния съвет на ЕССР и неговите подструктури.63 В рамките на Генералния съвет на ЕССР основно място в дискусиите
заемаха системните рискове, пред които е изправена финансовата система на
ЕС, и формулирането на мерки за справяне с тях, както и разработването на
рамка за прилагане на макропруденциалната политика и инструменти както на
ниво ЕС, така и на национално ниво. ЕССР продължи да следи работата по законодателните предложения на ЕК за регламент и директива за капиталовите
изисквания, както и по въвеждането на законодателния пакет за застрахователния сектор „Платежоспособност II“ от гледна точка на тяхното влияние
върху обхвата и целите на макропруденциалната политика. ЕССР изрази категорично становище по регламента и директивата за капиталовите изисквания, което в значителна степен отразява позицията на БНБ, че осигуряването
на възможност националните органи да провеждат съобразена със спецификата на местната финансова система надзорна политика е от ключово значение за запазване на финансовата стабилност.
В съответствие с изискванията на приетите от ЕССР през 2011 г. препоръки до края на юни 2012 г. националните надзорни органи и държавите-членки
следваше да изпратят отговор относно предприетите действия. Във връзка
с това БНБ изпрати на ЕССР доклад относно Препоръката за предоставянето
на кредити в чуждестранна валута, изготвен от БНБ и съгл асуван с МФ и
КФН, и доклад по Препоръката за деноминираното в щатски долари финансиране на кредитните институции. Първата препоръка е адресирана до националните надзорни органи и държавите – членки на ЕС, а втората – само до
националните надзорни органи. Докладът по препоръката, свързана с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, отразява последователно поддържаната от Банката позиция, че в резултат от съществуващия в България
режим на паричен съвет и фиксиран към еврото валутен курс кредитирането в
евро не представлява риск за финансовата стабилност. Що се отнася до рисковете, произтичащи от предоставянето на кредити в различни от еврото
чуждестранни валути, провежданата до момента от БНБ макропруденциална
политика за ограничаване на тези рискове е доказала своята ефективност.
Докладът на БНБ относно Препоръката за деноминираното в щатски долари финансиране на кредитните институции отразява становището на Банката, че поради незначителния си дял финансирането в щатски долари не поражда заплаха за финансовата система в България.
Във връзка с новата капиталова рамка „Базел III“ експерти от БНБ участваха в обществени допитвания, комитети и работни групи към Европейския
банков орган и европейските институции, занимаващи се с подготовката и въвеждането на новите международни стандарти за банковия капитал.

63

Освен в Генералния съвет на ЕССР представители на БНБ участват в Консултативния технически комитет към ЕССР и в три от работните групи към него.
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Европейски
съвет, Съвет Екофин
и Икономически и
финансов
комитет

През първата половина на годината основен приоритет в дейността на
европейските институции продължи да бъде предприемането на действия за
преодоляване на напрежението на финансовите пазари и за осигуряване на финансова стабилност в ЕС.
На 2 март 2012 г. в рамките на Европейския съвет участващите 25 държави-членки подписаха Договора за стабилност, координация и управление в
Икономическия и паричен съюз64. От държавите извън еврозоната освен България65 към Договора се присъединиха Дания, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция. Основната цел на Договора е укрепване на ИПС посредством
пакет от мерки за насърчаване на бюджетната дисциплина чрез създаване на
фискален пакт, засилване координацията на икономическите политики и подобро управление на еврозоната. Принципно подкрепяйки Договора, БНБ поддържаше последователно отстояваното от правителството становище, че
в процеса на засилване на икономическата и фискалната координация от изключително значение е да се гарантира правото на държавите-членки да следват самостоятелна данъчна политика. В съответствие с изразеното в хода
на преговорите становище след неговото подписване Република България първоначално ще се обвърже с изпълнението само на някои от разпоредбите в
Договора, които ще бъдат определени в рамките на ратификационния процес.
Страната ни ще прилага Договора в неговата цялост от датата на присъединяване към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл. 5 от Акта относно
условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в
учредителните договори.
През ноември 2011 г. с публикуването на Годишния преглед на растежа за
2012 г., изготвен от ЕК, беше поставено началото на втория Европейски семестър. В съответствие с графика България разработи и изпрати на 12 април
актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи и Конвергентната програма (2012 – 2015 г.). В програмите бяха отчетени приоритетите, представени в публикувания Годишен преглед на растежа. БНБ участва
в процеса на подготовка и съгласуване на програмите в рамките на своите
компетенции.
През първото полугодие продължиха дискусиите по втория пакет документи за засилване на икономическото управление, състоящ се от два регламента, предложени от ЕК в края на 2011 г. , които ще се прилагат спрямо държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Единият от регламентите
предлага да се засилят координацията и наблюдението на проектобюджетите
на всички държави от еврозоната, а другият целє създаването на правно основание за засилено наблюдение на държавите от еврозоната в затруднено
финансово състояние или такива, получаващи или намиращи се в процедура за
получаване на финансова помощ. С оглед осигуряване на макроикономическа
стабилност в еврозоната и предотвратяване на бъдещи кризи в ЕС като цяло
България подкрепя приемането на двата регламента. Съображенията на страната, които БНБ споделя, са свързани с риска от негативно интерпретиране
от страна на финансовите пазари на евентуални искания от ЕК за промяна на
националните проектобюджети, възможността за временно преустановяване
64

Поради липса на единодушие сред държавите-членки относно промени в Договорите на ЕС, чрез които да
се приемат предвидените в Договора нови мерки и правила, държавните и правителствените ръководители в еврозоната решиха да ги приемат под формата на международно споразумение.
65
На 27 януари 2012 г. 41-вото Народно събрание прие Решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в ИПС.
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През първото полугодие беше активно участието в работата на надзорните колегии за трансграничните банкови групи, опериращи на територията
на страната. Обменът на надзорна информация с тях беше редовен и в съответствие с подписаните меморандуми за разбирателство и сътрудничество.
По линия на надзорните колегии експерти от БНБ участваха във вече редовно
изготвяните съвместни оценки на риска на ниво банкова група.
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на плащания по фондове на ЕС да бъде обвързана с процедурата при прекомерни макроикономически дисбаланси, както и твърде големите правомощия и
възможности за самостоятелни решения на ЕК, които се предоставят с проектите за регламенти.
В края на март 2012 г. в Дания се проведе неформална среща на министрите
на икономиката и финансите и управителите на централните банки на държавите от ЕС, на която БНБ също беше представена. Сред темите, обсъдени
в рамките на заседанието, бяха икономическите перспективи и рисковете за
финансовата стабилност пред ЕС, въвеждането на данък върху финансовите
сделки (ДФС), както и създаването на рамка за възстановяване и преструктуриране на финансовите институции. Последователно отстояваната от БНБ
и българското правителство позиция е против предложението за въвеждане
на ДФС, докато не бъде постигнато на глобално ниво съгласие относно данъчните правила за облагане на финансовия сектор. Обсъжданията в различните
формати на Съвета показаха, че и редица други държави-членки са против хармонизирането на данъчното облагане на финансовия сектор на ниво ЕС. В резултат се обсъжда възможността държавите-членки, които считат ДФС за
необходим, да предприемат мерки за въвеждането му чрез механизма на засилено сътрудничество 66, предвиден в ДФЕС, с оглед приемането му от тези
държави-членки до декември 2012 г.
На проведеното на 15 май 2012 г. заседание на Съвета Екофин бе постигнато съгласие по общия подход към двете предложения за изменение на правилата за надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници
(т.нар. пакет CRD IV 67). Това даде възможност за започване на разговори с Европейския парламент с цел приемане на пакета на първо четене. В рамките
на дискусиите България настоява за запазване на възможността местните
надзорни органи да определят самостоятелно допълнителни капиталови буфери за системен риск, както и за преференциално третиране на българските
банки по отношение на капиталовите изисквания за валутни позиции в евро във
връзка с действащия в България режим на паричен съвет. Основните ни възражения се отнасят до предложената максимална хармонизация по отношение
на капиталовите изисквания, концепцията относно подгрупа за ликвидността
и предложението на ЕК институции без присъден рейтинг да се третират в
зависимост от рейтинга на ДЦК, емитирани от съответната държава. Позицията по тези документи изцяло беше подкрепена и от БНБ, както и от други
държави-членки. Аргументите на България бяха частично отчетени в постигнатия общ подход на Съвета.
БНБ участва активно в работата на Икономическия и финансов комитет.
През първата половина на годината основно място в дискусиите на Комитета заемаше подготовката на необходимите решения в областта на икономическото управление, както и при формулирането на мерки за възстановяване на доверието във финансовия сектор. Работата на Комитета беше насочена и към наблюдение на фискалните и макроикономическите политики на
държавите-членки в контекста на втория Европейски семестър, както и върху
подготовката на европейската позиция по рамката за растеж, реформата на
международната парична система и финансово регулиране, обсъждани на заседанията на Г-20, МВФ и Съвета за финансова стабилност. При обсъждане на
мерките за укрепване на банковия сектор БНБ последователно поддържа позицията, че високите нива на капитал и ликвидност, както и акумулираните капиталови буфери, характерни за банковата система в България, гарантират
нейната стабилност.
66

Механизмът на засилено сътрудничество е в съответствие с изискванията на чл. 20 от ДЕС и членове 326 – 334 от ДФЕС. Процедурата изисква най-малко 9 държави-членки да заявят интерес за участие,
като изпратят писмо и посочат обхвата и специфичните цели на засиленото сътрудничество.
67
Пакетът CRD IV включва проект на директива и на регламент относно изискванията за надзор върху
кредитните институции и инвестиционните посредници, които да заменят Директиви 2006/48/ЕО и
2006/49/ЕО.
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През първата половина на 2012 г. продължиха интензивните дискусии по
предложенията на ЕК за директиви относно кредитите за жилищни имоти и
схемите за гарантиране на депозитите. По проекта на директива относно
схемите за гарантиране на депозитите позицията на България, която се подкрепя от БНБ, е да се запази установеният към момента срок за изплащане от
20 работни дни и изплащането на депозитите да се извършва във валутата
на съответната държава-членка или в евро. По отношение на преустановяване на събирането на вноски при достигане на т.нар. „целево ниво“ на фонда
за гарантиране на депозитите изразяваме несъгласие, тъй като от гледна
точка на финансовата стабилност е важно да се насърчава увеличението на
средствата в схемите за гарантиране на депозитите. По предложението за
директива относно договорите за кредити за жилищни имоти БНБ подкрепя
установяването на по-широк обхват на директивата, тъй като тя има за цел
не само да защити потребителите, но и да въведе изисквания от гледна точка
на финансовата стабилност. Предложено бе заличаване на правото на отказ, а
по отношение на правото на предсрочно погасяване бе поддържана позиция, че
то трябва да бъде максимално ясно уредено в директивата, без възможност
за преценка на национално ниво, която би довела до установяване на различни
режими в държавите-членки.
През май БНБ организира семинар с представители на банките в България и
при участието на изпълнителни директори и водещи експерти с цел банковата
общност да бъде информирана на възможно най-ранен етап за широкообхватните нови мерки във финансовия сектор на ниво ЕС. Диалогът ще спомогне и
за по-добрата координация между институциите и съответно по-ефективно
транспониране и прилагане на изискванията на новоприетото законодателство на ЕС в националната правна рамка и практика.
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X.

Международни отношения

В съответствие със ЗБНБ Българската народна банка организационно и
финансово може да участва от свое име в международни организации, които
имат за цел развитието на международното сътрудничество в областта на
валутната, паричната и кредитната политика. В случаите, когато държавата участва в международни финансови институции, БНБ изпълнява ролята
на агент и депозитар във взаимоотношенията є с тях.
БНБ е акционер в Банката за международни разплащания (БМР). Управителят на БНБ участва в редовните двумесечни срещи на управителите на централните банки – акционери в БМР. Тези срещи представляват основен механизъм за международно сътрудничество на централните банки и за дискусия по
икономическото развитие и перспективите пред световната икономика и международните финансови пазари. Управителят на БНБ представлява Банката в
Общото събрание на акционерите на БМР. На проведеното в края на юни 2012 г.
Годишно общо събрание на акционерите бе взето решение за разпределението
на нетната печалба на институцията и в съответствие с него дивидентът,
който БНБ получи срещу притежаваните акции, възлезе на 2.9 млн. евро.
Управителят на БНБ е гуверньор за България в МВФ и в това си качество
представлява държавата във взаимоотношенията є с Фонда.
През февруари БНБ взе участие в подготовката на 63-тия годишен доклад
на МВФ „Валутни споразумения и валутни ограничения“, в който бяха отразени промените във валутното законодателство на страната, настъпили през
2011 г.
През юни представители на БНБ взеха участие в срещата на Холандската
група, провела се в Букурещ. На нея бяха дискутирани теми, посветени на
фискалната консолидация, структурните реформи, качеството на баланса
на централните банки, финансовата стабилност и условията за икономически
растеж в Европа. По време на срещата е било обсъдено и създаването на нова
група за представителство, която ще бъде ръководена на ротационен принцип
от Нидерландия и Белгия. Към новата група ще се присъедини и Люксембург.
България ще запази своето членство и представителство в групата.
През януари БНБ направи годишната си вноска в размер на 8500 щ.д. за подпомагане дейността на Фондацията за международни счетоводни стандарти.
БНБ поддържа активни двустранни отношения с централни банки и финансови институции. През март на посещение в Банката беше г-жа Ширай, член на
УС на централната банка на Япония. В рамките на посещението бяха обменени
мнения за икономическата ситуация и политиката на централните банки на
Япония и България. Беше проведен и семинар на тема „Възможности и предизвикателства пред Япония и централната банка на Япония“.
През април на посещение в БНБ беше деветчленна делегация от Китайската
банка за развитие. На проведената среща с подуправителите на БНБ бяха обсъдени развитието на банковия сектор и политиката на централната банка,
по-нататъшното сътрудничество между БНБ и Китайската банка за развитие, както и насърчаването на китайските инвестиции в България.
През март 2012 г. успешно приключи изпълнението на тригодишната прог
рама за техническа помощ на централната банка на Египет в областта на банковия надзор, ръководена от ЕЦБ в сътрудничество с други централни банки.
БНБ заедно с централните банки на Италия и Гърция беше определена като
партньор в три основни стратегически компонента – „стандартизиран подход
за кредитен риск“, „собствени средства“ и „отчетност“. Основна цел на програмата беше въвеждането на изискванията на капиталовата рамка „Базел II“
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в египетската банкова система. Като част от проекта експерти от БНБ разработиха нова рамка за регулаторния капитал на банковата система в Египет,
съобразена не само с „Базел II“, но и с някои необходими промени, произтичащи
от „Базел III“.
Продължи успешната работа по проекта „Укрепване на институционалния
капацитет на централната банка на Сърбия“, в който БНБ е партньор в компонентите „статистика“ и „предприсъединителна помощ от ЕС“. БНБ представи
опита си и консултира централната банка на Сърбия относно въвеждането на
система за пряко отчитане за целите на статистиката на платежния баланс
и привеждането на статистиката на външния дълг в съответствие с изискванията на Ръководството на МВФ по статистика на външния дълг.
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БНБ събира, съставя и разпространява статистическа информация в
съответствие с чл. 42 от ЗБНБ и като член на ЕСЦБ в изпълнение на ангажиментите по чл. 5 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Паралелно с работата по изпълнението на допълнителните изисквания на изменения през 2009 г. Регламент
(ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от ЕЦБ Банката чрез ЕЦБ осигурява със статистическа информация и ЕССР.
В областта на паричната и лихвената статистика продължи работата
по въвеждането и прилагането на новите методологически указания, разработени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 25/2009 на ЕЦБ
от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен), (ЕЦБ/2008/32), и Регламент (ЕО) № 290/2009 на ЕЦБ от
31 март 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7). Съгласно тях обхватът на информацията, предоставяна
от парично-финансовите институции, се разширява и се въвеждат изисквания
за допълнителна детайлизация на контрагентите и извършваните от тях финансови операции. Това позволява да се предостави по-подробна информация за
целите на икономическия анализ.
През първата половина на 2012 г. продължи подготвителната работа по
прилагането на новите методологически изисквания, произтичащи от въвеждането през 2014 г. на новата Европейска система от сметки (ЕСС ’2010), както
и от новите изисквания на потребителите на статистическа информация за
целите на паричната политика, финансовата стабилност и надзор, управлението на риска и др. С този проект в областта на паричната и финансовата
статистика се предвижда по-детайлно представяне на икономическите сектори и на финансовите инструменти.
Поради значението на застрахователните и презастрахователните дружества за финансовата стабилност и системния риск ЕЦБ предвижда въвеждането на хармонизирана нормативна рамка в рамките на ЕСЦБ за статистическата отчетност на тези дружества. С оглед на това започна подготвителната работа по анализа на предложените насоки за обхват на отчетните
изисквания и тяхната приложимост на национално ниво.
През 2012 г. продължи отчитането на статистиката на платежния баланс
и международната инвестиционна позиция с използването на информация, събирана пряко от местни лица чрез провеждането на редовно тримесечно проучване на постъпленията и плащанията между местни и чуждестранни лица
във връзка с получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и осигуровки и на безвъзмездните постъпления и плащания, които се включват в текущата сметка на платежния баланс.68
През периода продължи работата по завършването на входната подсистема на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС),
която ще позволи на респондентите да изпращат на БНБ по електронен път
статистическите отчетни форми.
Продължи работата по подготовката за преминаването от петото към
шестото издание на Ръководство по платежен баланс (МВФ, 2008), което ще
68

За повече информация, свързана с промяната в методологията за събиране на данни за износа и вноса на
услуги и някои други операции по текущата сметка, вж. Годишен отчет на БНБ за 2010 г., с. 79, и Отчет
на БНБ за януари – юни 2011 г., с. 77.
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се извърши през 2014 г. Значителният обем подготвителна работа произтича
и от необходимостта промените в методологията на статистиката на платежния баланс да се извършат хармонизирано с промените в Европейската
система от сметки (ЕСС ’2010) и в четвъртото издание на Ръководни дефиниции за преки чуждестранни инвестиции (ОИСР, 2008). С преминаването към
шестото издание на Ръководството ще бъдат възприети съществени изменения както в дефинициите, така и в начина на представяне на статиите от
платежния баланс и международната инвестиционна позиция.
През първото полугодие на 2012 г. започна работа по подготовката на
проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ за статистиката
на платежния баланс и международната инвестиционна позиция. Това се налага
поради приетите в края на 2011 г. изменения и допълнения в текстове на Валутния закон, отнасящи се до статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, и поради преминаването към шестото издание на Ръководство по платежен баланс.
Продължи работата по управление на качеството на данните по проекта
„Централизирана база данни за ценни книжа“ в рамките на ЕСЦБ и по създаването на база данни на българските ценни книжа. През отчетния период БНБ
като част от ЕСЦБ взе активно участие и в проекта „Статистика на притежаваните ценни книжа“, който е от значение за съставянето на други статистики и за анализа на финансовата стабилност.
През първото полугодие на 2012 г. продължи редовното съставяне на дан
ните за тримесечните финансови сметки за сектор държавно управление в
съответствие с Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г., както и изпращането на данните за държавната финансова статистика в съответствие с изискванията на ЕЦБ. В допълнение към
работата по редовното съставяне и изпращане на данните за наличностите
по статистиката на тримесечните финансови сметки за всички сектори на
икономиката в съответствие с Насоки ЕЦБ/2002/7 (изменени) относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните
финансови сметки от началото на 2012 г. започна и редовното съставяне и изпращане на данните за потоците.
Със съдействието на НСИ продължи предоставянето на ЕЦБ и на Банката
за международни разплащания на информация относно показатели от общоикономическата статистика. Със съдействието на НСИ и на МФ редовно се
извършваше и актуализирането на данните и сертифицирането на метадан
ните, включени в Специалния стандарт за разпространение на данни, в съответствие с методологическите изисквания на МВФ и с предварителния календар за разпространение на данни.
На месечна и тримесечна база БНБ публикува набор от статистически информационни издания, предоставящи данни и изчерпателни пояснения към тях
в областта на паричната и лихвената статистика на платежния баланс, брутния външен дълг и международната инвестиционна позиция.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2012

82

XII.

Изследователска дейност

Икономическите изследвания, анализът на процесите в българската икономика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръководството на Банката при вземането на решения, както и при формирането на
позиции по въпросите на икономическата политика. През първата половина на
2012 г. изследователската дейност бе фокусирана върху моделиране на финансовия сектор, изследване на макроикономическите ефекти от фискалната политика и развитие на прогностичните макроикономически модели.
Специализираните изследвания, провеждани в съответствие с Плана за изследователската дейност на БНБ за 2011 − 2012 г., подпомагат функционирането на Банката, като предлагат анализи на конкретни икономически процеси
и проблеми и допринасят за усъвършенстване на наличния инструментариум
за прогнозиране и моделиране. В изпълнение на Плана за изследователската
дейност през първото полугодие на 2012 г. се работеше по теми, свързани с
изследване на конкурентоспособността на българския износ на международните пазари, разработване на динамичен стохастичен модел на общо равновесие с финансов сектор, макрофинансови модели, обвързващи финансовата
стабилност и състоянието на икономиката, моделиране на кредитните процеси, изследване на фискалните мултипликатори и моделиране на връзките
между парични агрегати и инфлация. Продължи усъвършенстването на базисния макроиконометричен прогностичен модел, разработен с цел подобряване
на макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ. Завършените изследвания
по Плана за изследователската дейност на БНБ се описват в технически док
лади и се представят на семинари, организирани от Банката, в които участват експерти в съответната област от други институции, научни и неправителствени организации.
Чрез своята изследователска поредица „Дискусионни материали“ и през
2012 г. БНБ продължи да съдейства за развитието на изследователския потенциал на българската икономическа наука и практика в сферата на макроикономиката и във финансовата област, като през първото полугодие Редакционният съвет разгледа и отправи препоръки за усъвършенстване на една
разработка.
Тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“ представя информация и анализ за динамиката на потоците по платежния баланс, паричните агрегати, връзката им с развитието на реалната икономика и влиянието им върху
ценовата стабилност. Процесите и тенденциите при международната конюнктура също са обект на анализ, тъй като българската икономика е под прякото
им въздействие. Изданието предлага и количествени оценки за развитието на
основните макроикономически показатели в краткосрочна перспектива – инфлация, икономически растеж, износ, внос, търговско салдо и текуща сметка
на платежния баланс, както и акценти, в които се представят накратко резултатите от аналитичната дейност на БНБ върху конкретни икономически
проблеми.
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Развитието на информационната инфраструктура на БНБ се осъществява
чрез изпълнението на редица проекти в следните направления: дейности, свързани с проектите на ЕЦБ/ЕСЦБ; развитие и осъвременяване на комуникационната и информационната инфраструктура – подмяна на основните комуникационни устройства; предоставяне на услугата „комплексна техническа поддръжка“ на служителите на БНБ и на банковата и финансовата общност; осигуряване на безпроблемното функциониране на системата РИНГС, обслужваща
левовите плащания в страната, и на българския компонент ТАРГЕТ2-БНБ; поддържане на необходимото ниво на актуалност на действащите в Банката финансово-информационни системи и др.
Информационна
сигурност
и мрежи

През първото шестмесечие на 2012 г. БНБ взе участие в локалната реализация на дейностите по проектите на ЕЦБ/ЕСЦБ. Беше подготвена среда за
резервиране на новите версии на системите ЕСРОТ и СДЦК. Започна проект по
осъвременяване на SAN инфраструктурата на БНБ – подмяна на остарели SAN
комутатори, осигуряване на пълна резервираност на SAN мрежата, подмяна на
остарялата оптична връзка и двойно увеличаване на скоростта на комуникация на 8 Gps. Беше осъвременена и вътрешната инфраструктура на гласовите
комуникации в Банката.

Бази данни
и приложни
системи
в БНБ

През първото полугодие развитието на базите данни и приложните системи
в БНБ беше концентрирано върху разширяването на обхвата и подобряване
функционалността на съществуващите приложения и подготовката на бизнес
изисквания и проектна документация. В рамките на проекта за участие на Системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ (BNBGSSS) като спомагателна система в ТАРГЕТ2 бяха разработени нови функционалности и направени
необходимите доработки за ЕСРОТ, РИНГС, SWIFT Alliance, ТАРГЕТ2 и СОФИ. Интеграционните тестове започнаха от 18 юни 2012 г. Завърши вторият етап по
системата ЕСРОТ, в рамките на който в изцяло нова хардуерна конфигурация е
изградена тестова среда и са инсталирани необходимият системен софтуер
и нова версия на приложението. Бяха направени промени в конфигурацията на
системата ТРЕМА, проведени са тестове с нови съобщения от ЕСРОТ и интеграционни тестове. Модулът „Фискален резерв“ на Системата за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР) бе подготвен
за приемане на данни от отчетните единици. Бяха разработени и внедрени
съществени доработки в системата „Единно хранилище на данни – отчети за
банковия надзор“, както и в двете приложения на информационната система
на ЦКР – приложението за зареждане на данни и интернет приложението за
справки. Допълнения са внедрени и в Системата за отчитане, контрол и управление на наличните пари в БНБ. Редица промени и доработки са извършени в
Автоматизираната информационна система за събиране и обработка на отчетни форми за издатели на банкови карти и системни оператори/участници
в платежни системи. По искане на банките бяха направени промени и в модул
„Обезпечения“ на ИОБФР.

Обработка
на данни

През първото полугодие на 2012 г. основна задача остана поддържането на
информационните системи в стабилно работно състояние и недопускане на
престои в работата на потребителите поради спиране или неправилно поведение на системите. Съвместно с крайните потребители се работи за разширяване функционалността на Основната банкова информационна система

Информационна инфраструктура

XIII.

Българска народна банка. Отчет • януари – юни 2012

84
(ОБИС), като се акцентира върху сигурността на целия комплекс от системи
и на всеки негов елемент поотделно. Бяха разработени документация и план за
стартиране на проект за хардуерна и софтуерна миграция на системата SAP
в БНБ. Беше подготвен и стартира проект за изграждане на модул за реконсилиация на ностро сметки и ценни книжа в средата на SAP. Системите СОФИ,
TurboSwift и SAP бяха променени и настроени да работят съгласно описанията
на бизнес процесите, залегнали в Участие на BNBGSSS като спомагателна система в националния системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ. Успешно беше приключен проектът за преминаване на свързаната със СУИФТ техническа инфраструктура в БНБ към SWIFTNet Release 7.0.
Техническо
поддържане
на платежните
системи

Техническото поддържане на платежните системи има за цел да осигури безпроблемното функциониране на системата РИНГС, обслужваща левовите плащания в страната, българския компонент на системата ТАРГЕТ2 – ТАРГЕТ2-БНБ
за плащанията в евро, и свързаните с тези системи SWIFT Alliance услуги и продукти. През първото шестмесечие на 2012 г. освен ежедневните дейности по
администриране и мониторинг на системите бяха успешно разработени нови
справки за РИНГС и ТАРГЕТ2-БНБ. Развитие претърпя и ТАРГЕТ2-БНБ с проекта
за миграция към нови сървъри на SWIFT Alliance Gateway за достъп до ТАРГЕТ2
и с генерирането на нови индивидуални сертификати за достъп до ТАРГЕТ2 за
потребителите от Националното бюро за услуги на ТАРГЕТ2-БНБ. Прелицензирано и настроено за едновременна работа на повече потребители бе приложението SWIFT Alliance Gateway.
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Основните приоритети при управлението на човешките ресурси в БНБ през
първото полугодие на 2012 г. бяха: повишаване на ефективността на работата
на служителите чрез обучение и професионално развитие; трайно поддържане
на адекватен аналитичен и административен капацитет, отговарящ на високите изисквания към служителите на Банката; подобряване на процесите по
подбор с цел оптимизиране на възрастовата и квалификационната структура;
запазване на политиката по възнагражденията, съобразена с принципа за заплащане според постигнатите индивидуални резултати; осигуряване на благоприятна социална среда и здравословни и безопасни условия на труд.
Подборът на служители беше насочен към привличането на висококвалифицирани кандидати, които да отговарят на съвременните потребности и на
заложените в длъжностните характеристики изисквания. Наблюдава се слабо
повишаване на общия брой на персонала на банката – 875 служители при 860
година по-рано. В периода януари – юни 2012 г. в БНБ постъпиха 30 нови служители спрямо 19 за същия период на 2011 г. Броят на напусналите служители
е 14, като поради настъпилите промени в законодателството няма пенсионирани служители. През същия период на 2011 г. броят на напусналите е 21, в
т.ч. 9 пенсионирани. Ниският процент на текучество се дължи основно на редица вътрешни фактори, като утвърдената организационна култура, мотивиращата работна атмосфера, ефективната екипна работа, възможностите
за квалификация и професионално развитие и благоприятната социална среда.

Структура на персонала
(процент, брой)

Източник: БНБ.

През първото полугодие на 2012 г. не настъпиха съществени промени във
възрастовата структура на персонала. В сравнение със същия период на миналата година се наблюдава слабо увеличение на дела на служителите над 41-годишна възраст. По отношение на образователно-квалификационната струк-
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тура на персонала продължи тенденцията към привличане на нови служители с
подходящо висше образование, което съответства на провежданата политика
на БНБ да наема квалифицирани служители и на необходимостта от по-голям
брой аналитични специалисти.
Мобилността на персонала продължи да бъде сред използваните инструменти за професионално развитие на служителите на БНБ. Прилагаха се различни форми на мобилност, имащи за цел повишаването на професионалните
знания и умения на работещите в Банката и обмяната на опит както между
различните структурни звена, така и между БНБ, другите национални централни банки в ЕСЦБ и ЕЦБ. През първото полугодие на 2012 г. осем служители
на БНБ смениха своите позиции в Банката, като техният брой е двойно по-голям в сравнение със същия период на миналата година. По договори за краткосрочни назначения в ЕЦБ работиха 4 служители.
Продължи провежданата от БНБ политика трудовите възнаграждения да се
определят въз основа на постигнатите резултати, като се отчита приносът
на всеки служител за изпълнението на целите и задачите на Банката.
Приемането на годишната програма за обучение и професионална квалификация на служителите на БНБ предостави широк кръг възможности за участие
в обучителни и квалификационни програми, провеждани както от местни организации, така и от чуждестранни банки и международни финансови институции – програми за дистанционно обучение, професионални курсове и семинари
в страната и в чужбина, чуждоезикови курсове, обучение по информационни
технологии и др.
Продължи да се развива програмата за въвеждащо обучение на новопостъпилите служители като средство за запознаването им с корпоративната култура на БНБ, с актуалните задачи на Банката, с вътрешните правила и общите административни процедури. През първото полугодие се проведе една
сесия, в която участваха 14 нови служители.
В университетски програми за повишаване на образователното равнище
без откъсване от работа участват общо 26 служители. Продължава да е голям интересът към широкия кръг дистанционни програми за обучение – общо
20 служители участват в осем различни програми. Наблюдава се тенденция
към нарастване на интереса на служителите към дистанционни и сертификационни програми в области като управление на резервите и вътрешен одит.
За първи път се осъществи участие на служител на Банката в сертификационната програма за вътрешни одитори по управление и осигуряване срещу
рискове.
Служители от различни структурни звена участваха в специализирани
курсове за обучение в сферата на промените в трудовото и осигурителното
законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, процедурите
за възлагане на обществени поръчки и др.
БНБ продължи сътрудничеството си с централните банки на редица европейски страни, както и с международни институции, предлагащи специализирана подготовка в различни сфери от значение за съвременните централни
банки. Бяха реализирани повече от 100 участия в курсове, семинари и конференции в чужбина. Продължи активната работа на представители на БНБ в
семинари, обучения и работни срещи, свързани с дейността на комитетите и
работните групи към ЕСЦБ и други структури на ЕС.
В курсове по чуждоезиково обучение през първото полугодие се включиха
повече от 40 служители. Основните цели бяха свързани с достигане на утвърдените минимални езикови нива съгласно изискванията на длъжностните
характеристики. Преобладаващо беше участието в курсове по английски език,
необходим за по-качествено изпълнение на служебните задължения.
Проведени бяха редица специализирани обучения по информационни технологии за овладяване на нови и подобряване и актуализиране на съществуващи
технически умения за обслужване на използваните специфични програмни ин-

87
Управление на човешките ресурси

формационни продукти и системи. Основните насоки на това обучение бяха
свързани с повишаване на ключови компетентности и оптимизиране на разходите за външни услуги.
Осигурени бяха условия за провеждането на професионално обучение, необходимо за изпълнение на служебни задължения, свързани с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се
изисква придобиване или поддържане и актуализиране на придобита правоспособност за работа в съответствие с нормативни и вътрешни актове.
В съответствие с актуалните тенденции и нормативните изисквания, произтичащи от европейските регламенти и националното законодателство, изпълнението на дейностите по управление на човешките ресурси беше свързано и с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. За опазване здравето на служителите и за осигуряване на тяхната безопасност при
работа продължи прилагането на превантивни мерки и дейности, включващи
грижи за работещите от служба по трудова медицина, провеждането на инструктажи и обучения по безопасност при работа, изготвянето на инструкции за безопасна работа при въвеждане на нови машини и съоръжения, при използване на препарати, продукти и защитни средства, в т.ч. и лични предпазни
средства. Проведени бяха заседания на Комитета и групите по условия на
труд. Съгласно утвърдена програма бяха приложени мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на професионалните рискове на работното
място. В съответствие със съвременните норми, изисквания и стандарти за
устойчива и здравословна работна среда бяха предприети организационни
мерки за контрол и наблюдение на нейните параметри.
Като национално отговорна институция БНБ предоставя възможност за кариерно развитие на младите хора, насърчава студентите към научноизследователска дейност и задълбочена академична подготовка. През март Банката
участва в ежегодния форум за студентски стаж и кариера. Месец по-късно
тя се включи и в друг форум за професионално насочване и развитие, проведен в Университета за национално и световно стопанство в София. При участията си БНБ представи пред студенти и млади специалисти своите разнообразни програми за кариерно развитие – програмата за стаж, конкурса за
стипендианти, програмата за финансиране на гост-изследователи, процесите
по подбор на служители и условията за работа. Банката участва и в дните за
запознаване на студентите от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ с национални институции и бизнес организации. БНБ участва и в
проучване на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, относно удовлетвореността от подготовката и професионалната пригодност на възпитаниците
на Академията, работещи в Банката.
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XV.

Управление на собствеността

БНБ осъществява дейността си в собствени сгради и имоти, което осигурява необходимата степен на независимост, сигурност и защита, изискващи
се от институция като централната банка. Разходите по управление на собствеността на БНБ са в съответствие с приетия бюджет на БНБ за годината
и са свързани с ново строителство, реконструкция, модернизация, доставки
и обзавеждане, текущи ремонти, поддържане в изправност на всички технически съоръжения (трансформатори, силови инсталации, разпределителни
табла, дизелгенератори, АВР контролери, абонатни станции, котли под налягане, асансьори, климатични инсталации, отоплителни инсталации и др.), автотранспорт, снабдяване с дълготрайни и краткотрайни материални активи,
консумативи за емисионно-касовата дейност, оптимално разходване на електроенергия, топлинна енергия и вода в обектите на БНБ.
През първото полугодие на 2012 г. не са извършени действия за придобиване
или отчуждаване на собственост на БНБ.
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XVI.

Вътрешен одит

През периода януари – юни 2012 г. одитните ангажименти се провеждаха в
съответствие с утвърдената от УС Годишна програма за одит в БНБ. През периода беше извършен и един одит в съответствие с програмата на Комитета
на вътрешните одитори към ЕСЦБ.
По функцията „Банкноти и монети“ беше извършен одит на организацията
и контрола при приемане, предаване и съхранение на наличности между функционалните структури на БНБ с цел да се извърши преглед на тази дейност и
да се оценят рискът и ефективността на системата за контрол.
По функцията „Провеждане на парична политика и пазарни операции“ беше
проведен одит на дейността по определяне и регулиране на задължителните
минимални резерви, които банките поддържат при БНБ. Основната цел на
одита беше да се оцени както ефективното постигане на целите и задачите
на тази дейност, така и надеждността и целостта на свързаната с нея значима информация.
По функцията „Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа“
беше извършен одит на Системата за брутен сетълмент в реално време
РИНГС. Основна негова цел беше да се даде разумна увереност за адекватността и ефективността на корпоративното управление, управлението на
риск а и контрола върху дейността по администриране и експлоатация на
РИНГС.
Бяха извършени два одитни ангажимента за проследяване изпълнението на
препоръките от предходни одити в структурните звена на БНБ по програмите на „Вътрешен одит на БНБ“ и на Комитета на вътрешните одитори към
ЕСЦБ. Целта на одитите беше да се проследи статусът на препоръките с
настъпил срок на реализация и да се даде оценка за адекватност, ефективност и своевременност на предприетите от ръководителите на съответните
звена действия.
В таблицата по-долу е представена информация за извършените през периода одитни ангажименти по основните и спомагателните функции на БНБ.
Функции на БНБ

Извършени одити по програми на „Вътрешен одит на БНБ“
и на Комитета на вътрешните одитори към ЕСЦБ

Банкноти и монети

Одит на организацията и контрола при приемане, предаване
и съхранение на наличности между функционалните
структури на БНБ

Провеждане на парична
политика и пазарни операции

Одит на дейността по определяне и регулиране на
задължителните минимални резерви, които банките
поддържат при БНБ

Платежни системи и системи
за сетълмент на ценни книжа

Одит на Системата за брутен сетълмент в реално време
РИНГС

Вътрешен одит на БНБ

Проследяване изпълнението на препоръките на главния
одитор на БНБ и на звеното „Вътрешен одит на БНБ“ от
предходни одити по програмата на „Вътрешен одит на БНБ“

Вътрешен одит на БНБ

Проследяване изпълнението на препоръките на главния
одитор на БНБ и на звеното „Вътрешен одит на БНБ“ по
програмата на Комитета на вътрешните одитори към
ЕСЦБ

Източник: БНБ.
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През първото полугодие на 2012 г. главният одитор на БНБ организираше
и координираше дейността на вътрешния одит с тази на външния одитор –
„КПМГ България“. Беше оказано съдействие на проверяващия екип от Сметната палата на Република България във връзка с провежданите одити на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет за 2011 г., и на отчета на бюджетните разходи
на БНБ за 2011 г. и тяхното управление.
Продължи предоставянето на становища по проекти на вътрешни нормативни актове, свързани с регламентиране на основни дейности на БНБ и на
дъщерните є дружества.
Политиката по управление на оперативните рискове следваше одобрения
от Комитета по управление на оперативните рискове в БНБ план-график за
2012 г. По решение на Комитета за управление на оперативните рискове бяха
въведени три категории рискове по хоризонтала – свързани с информационните системи, с човешките ресурси и със съоръженията и физическата сигурност, които да подлежат на задължителна оценка от всички структурни
звена за изчисляване на общия за Банката риск. Целта е управлението на тези
рискове да не бъде ограничавано в рамките на структурното звено, а да се извършва на институционално ниво.
През май започна внедряването на софтуер за автоматизация на процесите по управление на оперативния риск в БНБ. На този етап се работи по
внедряването на първия от общо трите модула на проекта.
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Бюджетът на БНБ за 2012 г. е приет от УС на Банката с Решение № 103 от
29 ноември 2011 г.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Банката е изготвен в два раздела
съгласно приетите от УС на БНБ Вътрешни правила за съставяне, изпълнение
и отчитане на бюджета на БНБ: „Разходи за издръжка на БНБ“ и „Инвестиционна програма“.

1. Разходи за издръжка на БНБ
За осъществяване на дейността си през първото шестмесечие на 2012 г.
БНБ е изразходвала средства в размер на 35 290 хил. лв., което представлява
42.0% от утвърдения бюджет за годината.
За шестте месеца на 2012 г. БНБ е извършила разходи за издръжка на паричното обращение в размер на 3028 хил. лв., което представлява 23.4% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 8.6% от всички разходи за
издръжка на Банката. За производството на нови банкноти са изразходвани
1024 хил. лв., а за отсичане на нови монети – 1797 хил. лв., от които 1613 хил. лв. –
на разменни монети. В изпълнение на Монетната програма за отсичане на възпоменателни монети, приета от УС на БНБ, са изразходвани 184 хил. лв.
Разходите за резервни части, вложени в ремонт на машините, използвани
за обработката на банкнотите и монетите, са на стойност 73 хил. лв. За консумативи, свързани с обработката на банкноти и монети, са изразходвани
52 хил. лв.
За наеми на помещенията, които БНБ е ползвала в сградите на „Монетен
двор“ ЕАД и на „Дружество за касови услуги“ АД, са отчетени разходи в размер на 81 хил. лв.
Разходите за материали, услуги и амортизация възлизат на 18 445 хил. лв.,
което е 43.4% от годишния бюджет по тези показатели и 52.3% от разходите
за издръжка на Банката за първото полугодие на 2012 г.
Изразходваните средства за материали за първото шестмесечие на годината възлизат на 444 хил. лв. и относителният им дял в разходите за издръжка
на Банката за полугодието е 1.3%. Най-съществен дял в тази група имат разходите за горива и резервни части за специализирания автомобилен транспорт, които са 192 хил. лв., и за канцеларски материали на стойност 145 хил. лв.
През отчетния период са извършени разходи за външни услуги за
8422 хил. лв., което представлява 23.9% от разходите за издръжка на Банката
за полугодието. Съществен дял в тази група имат разходите за абонаментни
такси за поддръжка на софтуерни продукти в размер на 2012 хил. лв. За охрана
на Банката по договор с Главна дирекция „Охранителна полиция“ на МВР и Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ са изразходвани 1135 хил. лв. За данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
са платени 863 хил. лв. За ремонт на основни сгради през полугодието са изразходвани 833 хил. лв. Платени са 813 хил. лв. такси за абонаментно поддържане
на техника. За абонаментни такси за „Блумбърг“, „Ройтерс“, интернет и други
системи са извършени разходи в размер на 601 хил. лв. За ползване на задължителните модули в системата ТАРГЕТ2 са изразходвани 549 хил. лв. Разходите
за електроенергия са 323 хил. лв., а за топлинна енергия и вода – 160 хил. лв.
Направени са разходи за застраховка на сградите и имуществото в размер на
148 хил. лв.
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Изразходвани са 64 хил. лв. за консултантски услуги при оценката на възможността за осъществяване на безжична комуникация между обектите на
БНБ, при обследването и изготвянето на технически паспорти на сградите на
Банката, по правни въпроси и др.
Разходите за амортизация през първите шест месеца на 2012 г. възлизат
на 9579 хил. лв., като за полугодието относителният им дял в разходите за издръжка на Банката е 27.1%.
Разходите за персонал, социално и здравно осигуряване на служителите са
в размер на 10 639 хил. лв., което представлява 49.9% от утвърдените средства по показателя за годината и 30.2% от общата сума на средствата, изразходвани за издръжка на Банката за първото полугодие на 2012 г. В тези разходи съгласно изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица“ и на базата на
оценка, изготвена от лицензиран оценител, Банката е отразила по бюджета
си настоящата стойност на задълженията си към персонала за пенсиониране
и за неизползвани отпуски, включително осигуровки, в размер на 1256 хил. лв.
Изразходваните средства за социална дейност възлизат на 1567 хил. лв.,
което представлява 69.5% от годишния бюджет по този показател. Относителният им дял в разходите за издръжка на Банката за полугодието е 4.4%.
Другите административни разходи на Банката са за 545 хил. лв., или 25.8%
от предвидените средства по този показател за годината и 1.5% от общата
сума на средствата, изразходвани за издръжка на Банката за първото шестмесечие на 2012 г. За служебни пътувания и командировки в страната, свързани
с логистиката на паричните средства в касовите подразделения на БНБ и с
извършването на проверки в тези структурни звена, са изплатени 36 хил. лв.
Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки в чужбина са в
размер на 116 хил. лв.
В изпълнение на годишната програма за обучение и специализация на персонала през първото шестмесечие на 2012 г. са изразходвани 344 хил. лв. Служителите на БНБ участваха в разнообразни квалификационни програми, организирани от чуждестранни банки и международни финансови институции, в
програми за дистанционно обучение, курсове за чужди езици, професионални
курсове и семинари в страната и в чужбина.
За покриване на разходите, свързани с представителни и протоколни цели,
са изразходвани 49 хил. лв., което представлява 0.1% от общата сума на разходите за издръжка на Банката.
През януари – юни 2012 г. Банката е извършила разходи, свързани с
участието в ЕСЦБ, в размер на 1066 хил. лв., или 35.9% от годишния бюджет по
този показател. Относителният дял на тези разходи в разходите за издръжка
на Банката за полугодието е 3%.
Представители на Банката участваха в заседанията на комитетите и работните групи на ЕСЦБ и други органи на ЕС, като за тази цел са изразходвани
400 хил. лв. За годишната вноска в бюджета на Европейския банков орган са
изразходвани 647 хил. лв. През полугодието Банката беше домакин на една работна среща на Комитета по парична и финансова статистика и статистика
на платежния баланс към ЕЦБ.
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Изпълнението на бюджета по този раздел за първото шестмесечие на
2012 г. е 3129 хил. лв., което представлява 22.4% от утвърдените средства за
годината. Изпълнението на инвестиционната програма е свързано с провеждането на процедури за обществени поръчки и сключването на договори, които
не са приключили в рамките на първото полугодие, което забавя започването
на работата по проектите. Завършването на проектите и плащането по тях
се очаква да се извърши през второто шестмесечие на 2012 г.
За финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация са
изразходвани 7 хил. лв. във връзка с изготвянето на архитектурен проект на
фасадата на сградата на Касовото подразделение на БНБ в Пловдив.
За придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване са инвестирани 97 хил. лв., което представлява 4.4% от предвидените средства по този показател за годината. Доставено е оборудване за
Централното управление на Банката и за почивните бази общо в размер на
82 хил. лв., както и оборудване за обслужване на паричното обращение на стойност 15 хил. лв.
През първото полугодие на 2012 г. инвестициите в информационни системи
възлизат на 3025 хил. лв., което представлява 27.6% от предвидените средства по този показател в годишния бюджет на Банката и 96.7% от общата
сума, изразходвана по инвестиционната програма през отчетния период. Инвестиционните разходи са свързани преди всичко с осигуряването на модерна
технологична инфраструктура.
За разширяване функционалността на съществуващите информационни
системи са изразходвани 579 хил. лв., а за закупуване на лицензи за софтуер са
изплатени 360 хил. лв.
Разходите за хардуер са в размер на 2086 хил. лв. и са използвани главно за
закупуване на оборудване за изграждане на резервен център за информационните системи на Банката.
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Показатели
Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ
Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение

Отчет
30 юни 2012 г.
(хил. лв.)

Бюджет
2012 г.
(хил. лв.)

Изпълнение
на бюджета
(%)

35 290

84 117

42.0

3 028

12 954

23.4

Разходи за материали, услуги и амортизация

18 445

42 511

43.4

Разходи за персонал

10 639

21 315

49.9

1 567

2 254

69.5

Разходи за социална дейност
Други административни разходи

545

2 115

25.8

Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

1 066

2 968

35.9

Раздел II. Инвестиционна програма

3 129

13 999

22.4

7

596

1.2

97

2 229

4.4

3 025

10 978

27.6

0

196

0.0

Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация
Придобиване на машини, съоръжения,
транспортни средства и друго оборудване
Информационни системи на БНБ
Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ
Източник: БНБ.
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Изложение за отговорностите на Управителния съвет
на Българската народна банка

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

Иван Искров
Управител на БНБ
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Приложения
Приходи от лихви
Разходи за лихви
Нетни приходи от лихви

7
7

Приходи от такси и комисиони
Разходи за такси и комисиони
Нетни приходи от такси и комисиони

30 юни 2012 г.

(хил. лв.)

30 юни 2011 г.

211 023
(1 202)
209 821

211 948
(13 729)
198 219

4 464
(1 773)
2 691

4 482
(1 660)
2 822

Нетни печалби от финансови активи и пасиви,
отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата
Други оперативни приходи

8
9

45 987
29 417

(184 137)
29 539

Общо приходи от дейността
Административни разходи

10

287 916
(52 947)

46 442
(50 851)

Печалба за периода

234 969

(4 408)

Други всеобхватни доходи
Други всеобхватни доходи
Общо други всеобхватни доходи
Общо всеобхватни доходи за периода

(75)
(75)
234 894

(197)
(197)
(4 605)

Печалба, принадлежаща на:
Мажоритарни акционери
Неконтролиращо участие
Печалба за периода

234 896
73
234 969

(4 440)
32
(4 408)

Общо всеобхватен доход, принадлежащ на:
Мажоритарни акционери
Неконтролиращо участие
Общо всеобхватни доходи за периода

234 821
73
234 894

(4 637)
32
(4 605)

Приложенията, представени на страници 101 – 126, представляват неразделна
част от консолидирания финансов отчет.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода,
завършващ на 30 юни 2012 г. (неодитиран)
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Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 30 юни 2012 г. (неодитиран)
(хил. лв.)

Приложения

30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

АКТИВИ
Парични средства и предоставени депозити в
чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други благородни
метали
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата
Финансови активи на разположение за продажба
Материални активи
Нематериални активи
Други активи
Общо активи

11

6 294 241

6 722 318

12

3 176 025

3 096 194

13
14

17 612 258
1 565 280
223 009
6 128
69 015
28 945 956

16 252 939
1 541 720
225 219
7 687
63 398
27 909 475

18
19

8 523 374
6 741 245

8 728 750
6 179 598

20

5 830 934

5 234 032

21
22

2 869 272
148 709
24 113 534

2 824 412
164 627
23 131 419

23
23
24

20 000
4 808 258
4 164

20 000
4 753 965
4 091

4 832 422

4 778 056

28 945 956

27 909 475

15
16
17

ПАСИВИ
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции и други
задължения
Задължения за участие в международни финансови
институции
Други пасиви
Общо пасиви
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Капитал

Резерви
Неконтролиращо участие
Общо капитал и резерви
Общо пасиви, капитал и резерви

Приложенията, представени на страници 101 – 126, представляват неразделна част
от консолидирания финансов отчет.
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Приложения
Оперативна дейност
Нетна печалба
Корекции:
Приходи от дивиденти
Амортизация
(Печалба)/загуба от продажба на материални
активи
(Печалба)/загуба от пазарна преоценка на
финансови активи и пасиви
(Печалба) от асоциирани предприятия
Други корекции

15, 16

Нетен паричен поток от оперативна
дейност преди промени в краткосрочни
активи и пасиви
Промени в краткосрочни активи
(Увеличение) на злато, инструменти в злато и
други благородни метали
(Увеличение)/намаление на финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата
(Увеличение) на други активи
Промени в краткосрочни пасиви
(Намаление) на банкноти и монети в
обращение
Увеличение/(намаление) на задължения към
банки и други финансови институции
Увеличение/(намаление) на задължения към
държавни институции и други задължения
Увеличение на задължения към МВФ от общо
разпределение на СПТ
(Намаление) на други пасиви
(Нетен изходящ)/нетен входящ паричен
поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Парични плащания за придобиване на
материални и нематериални активи
Парични постъпления от дивиденти
Други инвестиции
(Нетен изходящ) паричен поток от
инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания към правителството
(Нетен изходящ) паричен поток от
финансова дейност
Нетно (намаление)/увеличение на паричните
средства и парични еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти
в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти
в края на периода

11, 17

30 юни 2012 г.

(хил. лв.)

30 юни 2011 г.

234 969

(4 408)

(8 621)
12 865

(7 961)
12 769

232

(10)

(125 752)
(56)

47 952
(31)

113 637

48 311

(1 082)

(83)

(1 291 016)
(5 820)

1 449 999
(9 590)

(205 376)

(514 159)

561 647

(130 480)

596 902

(313 095)

(15 918)

(19 453)

(247 026)

511 450

(9 347)
8 621
-

(3 302)
7 961
-

(726)

4 659

(180 528)

(200 914)

(180 528)

(200 914)

(428 280)

315 195

6 764 467

5 718 030

6 336 187

6 033 225

Приложенията, представени на страници 101 – 126, представляват неразделна
част от консолидирания финансов отчет.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.

Консолидиран отчет за паричните потоци за периода,
завършващ на 30 юни 2012 г. (неодитиран)
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Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода,
завършващ на 30 юни 2012 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Източник на капиталови промени

Салдо към 1 януари 2011 г.

Капитал

20 000

Печалба за периода
Други всеобхватни доходи:
- други доходи
Общо други всеобхватни доходи
Общо всеобхватни доходи за периода
Други изменения

Преоценка
на немонетарни
активи

Специални
и други
резерви

Общо

140 044

4 186 696

(197)
(197)
(197)
-

Неконтролиращо
участие

Общо
собствен
капитал

4 346 740

3 854

4 350 594

(4 440)

(4 440)

32

(4 408)

(4 440)
-

(197)
(197)
(4 637)
-

32
-

(197)
(197)
(4 605)
-

(200 914)
(200 914)

(200 914)
(200 914)

Вноски и разпределение
от/към акционерите:
- вноска в държавния бюджет
на Република България
Общо трансакции с акционерите

(200 914)
(200 914)

Салдо към 30 юни 2011 г.

20 000

139 847

3 981 342

4 141 189

3 886

4 145 075

Салдо към 1 януари 2012 г.

20 000

138 773

4 615 192

4 773 965

4 091

4 778 056

234 896

234 896

73

234 969

(33)
(33)
234 863
(747)

(75)
(75)
234 821
-

73
-

(75)
(75)
234 894
-

(180 528)
(180 528)

(180 528)
(180 528)

4 668 780

4 828 258

Печалба за периода
Други всеобхватни доходи:
- други доходи
Общо други всеобхватни доходи
Общо всеобхватни доходи за периода
Други изменения

(42)
(42)
(42)
747

Вноски и разпределение
от/към акционерите:
- вноска в държавния бюджет
на Република България
Общo трансакции с акционерите
Салдо към 30 юни 2012 г.

20 000

139 478

(180 528)
(180 528)
4 164

4 832 422

Приложенията, представени на страници 101 – 126, представляват неразделна част от
консолидирания финансов отчет.
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1.

Организация и дейност
Българската народна банка (Банката) е 100% собственост на българската държава и 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
обобщят, както следва:
• поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната валута;
• притежава изключителното право да емитира банкноти и монети;
• регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система;
• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи
и осигуряване на надзор върху тях;
• Банката не може да предоставя кредити на държавата или на държавни
институции освен кредити за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ) от Международния валутен фонд (МВФ) съгласно определени от
Закона условия;
• Банката не може да предоставя кредити на банки освен при възникване на
ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система;
• Банката не може да търгува български държавни ценни книжа;
• Банката не може да емитира български левове над размера на левовия еквивалент на брутните международни валутни резерви;
• при договорени с министъра на финансите условия Банката действа като
агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата;
• Банката е депозитар на държавни ценни книжа.
Управителният съвет на БНБ прие на 22 ноември 2012 г. консолидирания финансов отчет, представен на страници 95 – 126.

2.

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

3.

База за изготвяне
Финансовите отчети са представени в хиляди български левове (хил. лв.). Те
са изготвени на базата на историческата стойност, с изключение на дериватните финансови инструменти, финансовите активи и пасиви по справедлива
стойност в печалбата или загубата, активи на разположение за продажба и
имоти, които са представени по справедлива стойност.
При изготвянето на финансови отчети в съответствие с МСФО Банката прави оценки и допускания, които засягат отчетните стойности на активите и
пасивите през следващата финансова година. Оценките допускат непрекъснато актуализиране и се базират на историческия опит и други фактори, включително очакване на бъдещи събития, които при определени обстоятелства се
смятат за основателни.

4.

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

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.
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пропорционалния дял на миноритарните акционери, се представя на отделен
ред в „капитал и резерви“ на реда „неконтролиращо участие“.

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

5.

Основни елементи на счетоводната политика

a)

Признаване на приходи
Приходите от и разходите за лихви се признават в „печалби и загуби“ чрез
прилагането на метода на ефективния лихвен процент. Ефективен лихвен процент е този, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания
и постъпления през срока на съществуване на финансовия актив или пасив до
неговата балансова стойност. Ефективният лихвен процент се определя при
първоначалното признаване на финансовия актив или пасив и впоследствие не
се коригира.
Изчисляването на ефективния лихвен процент включва всички комисиони, получени или платени, както и отстъпки или премии, които са неразделна част от
ефективния лихвен процент. Трансакционните разходи са вътрешноприсъщи
разходи, директно отнасящи се към придобиването, емитирането или отписването на финансов актив или пасив.
Приходите от и разходите за лихви, представени в „печалби и загуби“, включват:
• лихвата върху финансовите активи и пасиви по амортизирана стойност,
изчислена по метода на ефективния лихвен процент;
• лихвата върху инвестиционни ценни книжа на разположение за продажба, изчислена по метода на ефективния лихвен процент.
Приходите от дивиденти се признават в „печалби и загуби“, когато Банката
получава правото на дивидент. Валутните разлики на инвестициите на разположение за продажба се признават в „печалби и загуби“.
Нетните печалби/загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, включват нетните приходи от операции с ценни книжа, нетните приходи от операции с чуждестранна валута,
нетния приход от преоценка на ценни книжа, нетния приход от преоценка на
злато, нетния приход от преоценка на фючърси и нетния приход от преоценка
на активи и пасиви в чуждестранна валута.

б)

Финансови инструменти
1) Класификация
За целите на последващата оценка на финансовите инструменти Банката ги
класифицира в четири категории:
„Финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата“ са тези, които Банката държи основно с цел краткосрочна печалба. Те включват инвестиции, които не са предназначени за определена цел,
ефективни хеджиращи инструменти и задължения по краткосрочни продажби
на финансови инструменти. Нетни вземания по деривати за търгуване (положителни промени в справедливата стойност), както и закупените опции, ако
има такива, се отчитат като активи за търгуване. Всички нетни задължения
по деривати за търгуване (отрицателни промени в справедливата стойност),
както и издадени опции, ако има такива, се отчитат като пасиви за търгуване.
„Кредити и вземания“ са тези инструменти, издадени от Банката посредством
осигуряване на пари в качеството є на кредитор, различни от активи, държани
с цел краткосрочна печалба.

103

2) Признаване
Банката отчита финансовите активи за търгуване и инвестиции, свои кредити и вземания, както и финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност, от датата на уреждане. Всички останали финансови активи и финансови
пасиви се отчитат на датата на търгуване, когато Банката стане страна по
договорите за финансовите инструменти. От този момент тя отчита всички
приходи и разходи, свързани с промяна на справедливата им стойност.
Финансовите инструменти се отчитат първоначално по справедлива стойност, като за тези, 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
финансов актив или пасив се оценява при първоначално признаване, минус погашенията по главница, плюс или минус кумулативната амортизация, като за
разликата между първоначално признатата сума и сумата на падеж минус разходите за обезценка се използва ефективен лихвен процент.

4) Принципи за оценка и представяне по справедлива стойност
Справедлива стойност е сумата, за която може да бъде заменен даден актив
или уреден даден пасив между информирани съгласни страни в пряка сделка на
датата на оценяване.
Когато е възможно, Банката оценява справедливата стойност на един инструмент, използвайки борсовите цени на активния пазар за този инструмент. Пазарът се счита за активен, ако при актуални и редовно осъществявани преки
пазарни сделки борсовите цени са регулярни и лесно достъпни.
Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, Банката установява
справедливата стойност, използвайки техники за оценка. Те включват използване на скорошни преки сделки между информирани съгласни страни (ако има
такива), съпоставка с текущата справедлива стойност на други инструменти, които са сходни по същество, анализи на дисконтираните парични потоци
и модели с цени на опции. Избраната техника за оценка използва максимално
пазарните данни, разчита възможно най-малко на специфични за Банката 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 инструмент. Банката проверява техниките за оценка и тества валидността
им, използвайки 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 инструмент при първоначално признаване е цената на сделката, т.е. справедливата 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 прегрупиране) или въз основа на техники за оценка, чиито променливи включват само данни,
които се наблюдават на пазара. Когато цената по сделката е най-добрият
показател за справедливата стойност при първоначално признаване, финансовият инструмент се оценява първоначално по цена на сделката и всяка разлика
между тази цена и стойността, получена първоначално от модел за оценка, се
признава впоследствие в печалбата или загубата в зависимост от отделните
факти и обстоятелства по сделката, но не по-късно от момента, когато оценката е изцяло подкрепена от явни пазарни данни или сделката е приключена.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.

„Финансови активи, държани до падеж“ са активи с фиксирана или установима
доходност и фиксиран падеж, които Банката има намерението и възможността
да държи до падеж.
„Финансови активи на разположение за продажба“ са всички активи, които не
могат да бъдат класифицирани в друга категория, както и всеки финансов
актив, който е бил предназначен за тази категория при първоначалното му
признаване.
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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 съответно само за нетната открита позиция. Справедливите стойности отразяват кредитния риск на инструмента и при необходимост включват корекции
за осчетоводяване на кредитния риск на Банката и на отсрещната страна.
Оценките на справедливата стойност, получени от модели, се коригират според всички останали фактори, като ликвиден риск или несигурност на модела,
до степента, 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 получаване на договорните парични потоци от финансовия актив в трансакция, в
която се прехвърлят всички съществени рискове и печалби от притежаването
му. Всяко участие в прехвърлени финансови активи, което е създадено или запазено от Банката, се признава като отделен актив или пасив.
Банката отписва финансов пасив, когато нейните договорни задължения са
изпълнени или отменени, или изтекат.
Банката извършва трансакции, при които се прехвърлят активи, признати в
баланса, 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 на всички съществени рискове и
печалби са например сделки със заемане на ценни книжа или с ангажимент за
обратно изкупуване.
При трансакции, при които Банката нито запазва, нито прехвърля всички съществени рискове и печалби от притежаването на даден финансов актив, тя
отписва актива, ако не запазва контрол върху него. Правата и задълженията,
запазени при прехвърлянето, се признават отделно съответно като активи и
пасиви. При сделки, при които се запазва контрол върху актива, Банката продължава да признава актива до степента на нейното участие в зависимост
от това, доколко е изложена на промени стойността на прехвърления актив.
При определени сделки Банката запазва задължението си да обслужва прехвърления финансов актив срещу заплащане. Прехвърленият актив се отписва
изцяло, ако отговаря на критериите за отписване. Активът или пасивът се
признава в договора за обслужване в зависимост от това, дали таксата за обслужване е повече от достатъчна (актив) или по-малко от достатъчна (пасив)
за извършване 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 признатите стойности и възнамерява да извърши уреждане на актива и пасива на
нетна основа.
Приходи и разходи се представят нетно само в случаите, които са позволени
от счетоводните стандарти или от печалби и загуби, които възникват от група сходни трансакции като тези, които са резултат от търговските операции
на Банката.

7) Обезценка на активи
Към всяка дата на изготвяне на баланс се извършва преглед на финансовите
активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за наличие на признаци за обезценка. Финансовите активи са обезценени,
когато съществува обективно доказателство, че е възникнало събитие, което
води до загуба след първоначалното признаване, и че събитието има значение
за бъдещите парични потоци на актива, които могат да бъдат надеждно измерени.
Обективни доказателства за загуба от обезценка на финансовите активи,
включително капиталови инструменти, представляват просрочие или невъзможност за погасяване на задължения на кредитополучател, преструктурира-
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8) Финансови активи и пасиви, държани за търгуване
Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, 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 се управлява като цяло с цел краткосрочна печалба.
Първоначално финансовите активи и пасиви за търгуване се признават в баланса по справедлива стойност, като разходите за придобиване се отнасят
директно в „печалби и загуби“. Всички промени в справедливата стойност се
признават като нетни приходи от търговски операции в „печалби и загуби“.

9) Инвестиции
(1) Инвестиции, държани до падеж
Финансови активи, държани до падеж, са недериватни активи с фиксирани или
определими плащания и фиксиран падеж, които Банката има намерението и възможността да държи до падеж, не са класифицирани по справедлива стойност
в „печалби и загуби“ и не представляват финансови активи на разположение за
продажба.
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не на кредити при неблагоприятни за Банката финансови условия, индикации,
че кредитополучателят или емитентът на финансов инструмент ще обяви
фалит, изчезването на активен пазар за ценна книга или друга публично достъпна информация. Освен това в случай на продължителен или съществен спад
в пазарната стойност на инвестиция в капиталови инструменти съществува
обективно доказателство за наличие на тяхната обезценка.
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 индивидуално значими кредити и инвестиции до падеж, на които не са начислени
специфични загуби от обезценка, се оценяват на портфейлна база. Кредити и
инвестиции до падеж, които не са индивидуално значими, се оценяват групово за обезценка, като се създават групи от кредити и ценни книжа до падеж
със сходни рискови характеристики. При обезценката на портфейлна основа
Банката използва 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 резултатите от историческото моделиране. Процентите на просрочие, загубите и очакваният период на
реинтегриране на загуби редовно се съпоставят с реалните данни, за да се
валидират моделите за оценка.
При активи, отчетени по амортизирана стойност, загубите от обезценка се
измерват като разлика между балансовата стойност на финансовия актив и
сегашната стойност на приблизително изчислени бъдещи парични потоци, дисконтирани по първоначалния ефективен лихвен процент на актива. Загубите
се признават в „печалби и загуби“ и се отразяват в корективна сметка срещу „кредити 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“.
При инвестиционни ценни книжа на разположение за продажба загубите от
обезценка се признават, като акумулираната загуба, призната директно в
собствения капитал, се прехвърля в „печалби и загуби“. Акумулираната загуба,
прехвърлена от капитала и призната в „печалби и загуби“, е разликата между
цената на придобиване, нетирана от всички погасявания по главници и амортизации, и настоящата справедлива стойност минус всички загуби от обезценка,
признати 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 обезценена капиталова ценна книга на разположение за продажба обаче се признава
директно в капитала.
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Инвестициите, държани до падеж, се отчитат по амортизирана стойност на
базата на ефективен лихвен процент. При продажби или рекласификации на
повече от незначителна част от активите, държани до падеж, чийто падеж
не е непосредствено предстоящ, следва да се направи рекласификация на целия портфейл от инвестиции, държани до падеж, в групата на инвестиции на
разположение за продажба. В резултат на рекласификацията Банката не може
да класифицира инвестиции като държани до падеж в текущата година, както
и в следващите две години.
(2) Инвестиции на разположение за продажба
Инвестициите на разположение за продажба са недериватни активи, които не
са класифицирани в друга група финансови активи. Капиталови инвестиции,
които не се котират на пазара и справедливата им стойност не може да бъде
надеждно определена, се отчитат по цена на придобиване. Всички останали инвестиции на разположение за продажба се отчитат по справедлива стойност.
Разликите в справедливата стойност се признават директно в капитала, докато инвестицията се продаде или обезцени напълно, когато кумулативните
приходи и разходи, признати в капитала, се признават в „печалби и загуби“.

в)

Злато и други благородни метали
БНБ като централна банка поддържа определени количества злато като част
от международните валутни резерви на страната. Съгласно изискванията на
ЗБНБ тя може да предприема всички необходими действия, свързани с придобиване, притежаване и продажба на брутни международни валутни резерви,
включително монетарно злато. Следователно монетарното злато като част
от международните валутни резерви може да бъде незабавно използвано от
БНБ без допълнителни ограничения, което го определя като монетарен актив.
Съгласно изискванията на „Общи положения за определяне на базите за оценка
във финансовите отчети“ към МСФО Банката определя представянето и оценката на монетарното злато като финансов актив, отчитан по справедлива
стойност в печалбата или загубата, като най-надеждна и подходяща база за
последваща оценка.
Златото и другите благородни метали се оценяват по пазарната им стойност,
определена на базата на фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни
метали към датата на изготвяне на баланса.

г)

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

д)

Дълготрайни материални и нематериални активи
Политиката, прилагана от Банката, е да отчита земя и сгради по преоценена
стойност съгласно допустимия алтернативен подход на МСС 16 „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“. Останалите групи дълготрайни материални
и нематериални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и със загубите от обезценка.
Земята и сградите се отчитат по справедлива стойност, която периодично
се определя чрез оценка от професионални квалифицирани оценители. Преоценката на имотите се извършва актив по актив, като към датата на преоценката натрупаната амортизация се отписва за сметка на брутната балансова
сметка на актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената
стойност на актива. Когато отчетната стойност на активите се увеличава
в резултат от преоценка, увеличението се отразява директно в преоценъчния
резерв на собствения капитал. Когато отчетната стойност на активите се
намалява в резултат от преоценка, намалението се признава в намаление на
преоценъчния резерв на собствения капитал, като в случай на недостиг разликата се признава като разход в отчета за всеобхватния доход.
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Разходите, свързани с подновяване на компоненти на дълготрайните материални активи, отчетени отделно, се капитализират. Всички останали разходи се
капитализират само тогава, когато увеличават бъдещите икономически ползи
от дълготрайния материален актив. Всички останали разходи се признават в
отчета за всеобхватния доход при тяхното възникване.

2) Амортизация
Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел
пренасяне в разход на 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
Машини, съоръжения и оборудване
Компютри
Стопански инвентар
Транспортни средства
Дълготрайни нематериални активи

2– 4
3 – 15
30 – 33.3
15 – 20
8 – 25
20 – 25

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

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

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

е)

Чуждестранна валута
Приходите и разходите в чуждестранна валута се преизчисляват в левова
равностойност по официалния валутен курс в деня на сделката. Монетарните
активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левове по заключителния обменен курс на Банката. Курсовите разлики, възникнали
в резултат от преоценката на монетарните активи и пасиви, се отчитат в
отчета за всеобхватния доход. Немонетарните активи и пасиви във валута
са оценени по курса на датата на придобиване или по последна преоценка по
справедлива стойност.
Неприключените форуърдни договори в чуждестранна валута са оценени по
пазарна стойност. Печалбите и загубите от преоценката на неприключените
форуърдни договори се отчитат в отчета за всеобхватния доход.
Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 30 юни 2012 г. и
31 декември 2011 г. са, както следва:
Валута
Щатски долар
Евро
Специални права на тираж
Злато

30 юни 2012 г.
1 : BGN 1.55348
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.35748
1 тройунция : BGN 2440.90

31 декември 2011 г.
1 : BGN 1. 51158
1 : BGN 1.95583
1 : BGN 2.32068
1 тройунция : BGN 2380.35
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1) Последващи разходи
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ж) Данъчно облагане
Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основната
си дейност. Данъкът върху печалбата на дъщерните предприятия за периода
включва текущ и отсрочен данък. Текущият данък включва сумата на данъка,
която следва да се плати върху очакваната облагаема печалба за периода, въз
основа на ефективната или действащата данъчна ставка в деня на изготвяне
на баланса. Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на балансовия метод за определяне на задълженията на база временните разлики между данъчно
признатия размер и балансовата стойност на активите и пасивите.
Отсроченият данък се изчислява на база данъчните ставки, които се очаква да
бъдат използвани за периода, когато се реализира активът, или при погасяване
на пасива. Ефектът върху отсрочения данък от промени в данъчните ставки
се отразява в отчета за всеобхватния доход, освен в степента, в която се
отнася за суми, предварително начислени или отчетени директно като друг
всеобхватен доход.
Отсрочен данъчен актив се признава само до размера, до който е вероятно
получаването на бъдещи облагаеми печалби, срещу които може да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или данъчен кредит. Отсрочените данъчни
активи се намаляват в степента, до която вече не е вероятно реализиране на
съответни данъчни ползи.

з)

Политика за разпределение на печалбата от дейността на Банката
Политиката на Банката за разпределение на печалбата от дейността є се
определя съгласно изискванията на ЗБНБ. С решение на УС на БНБ са приети
„Вътрешни 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 правила Банката отнася в специални резерви нереализираните печалби и
загуби, възникнали от преоценката на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута или злато. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2 от ЗБНБ Банката отчислява 25% от годишното превишение на приходите над разходите във
фонд „Резервен“. Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗБНБ след отчисляване за фонд „Резервен“ Банката може да създава специален резерв за покриване на загуби от
пазарен риск и други резерви по решение на Управителния съвет. След заделяне
на резерви съгласно ЗБНБ Банката предвижда остатъка за вноска в държавния бюджет. Разпределението на превишението на приходите над разходите е
представено в приложение 23.

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)

Доходи на персонала
Банката има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои
служители, които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222,
ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) в България. Съобразно тези разпоредби на КТ
при прекратяване на трудовия договор на служител, придобил право на пенсия, работодателят му изплаща обезщетение в размер на две месечни брутни
работни заплати. В случай че към датата на пенсиониране служителят има
натрупан стаж от 10 и повече години, обезщетението е в размер на шест месечни брутни работни заплати. Към датата на баланса ръководството оценява
приблизителния размер на потенциалните разходи за всички служители на базата на доклад, изготвен от актюер чрез използването на метода на прогнозните кредитни единици. В приложение 10 е оповестена сумата на начисленото
задължение, както и основните допускания, на базата на които е извършена
оценката му.

Доходи при прекратяване
Доходи при прекратяване се признават като разход, когато Банката се е ангажирала ясно, без реална възможност за отказ, с официален подробен план, с
който или да прекрати трудови правоотношения преди нормалната дата на
пенсиониране, или да предостави обезщетения при прекратяване в резултат
на предложение, направено за насърчаване на доброволното напускане. Дохо-

109

Краткосрочни доходи на наети лица
Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недисконтирана база и са отчетени като разход, когато се предоставят свързаните
с тях услуги. За пасив се признава сумата, която се очаква да бъде изплатена
по краткосрочен бонус в пари или по планове за разпределение на печалбата,
ако Банката има правно или конструктивно задължение да заплати тази сума
като резултат от минали услуги, предоставени от служител, и задължението
може да се оцени надеждно. Банката признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи за платен годишен отпуск, очаквани да бъдат
заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.

л)

Нови стандарти и разяснения, които досега не са прилагани
Определени нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, които ще
влязат в сила за финансови периоди, започващи след 1 януари 2012 г., не са
били приложени при изготвянето на този финансов отчет. Ръководството не
очаква тези бъдещи промени да имат значителен ефект за финансовия отчет
на Банката.

Стандарти, разяснения и промени в стандарти, издадени от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС) и Комитета за разяснения на
МСФО, които още не са одобрени за прилагане  от Европейската комисия
Ръководството счита за подходящо да отбележи, че следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени в съществуващи стандарти, които
към отчетната дата вече са издадени от СМСС, все още не са били одобрени за
прилагане от Европейската комисия и съответно не са приложени от Банката
при изготвянето на този финансов отчет. Датите на влизането им в сила ще
зависят от решението на Европейската комисия за прилагането им.
• МСФО 9 „Финансови инструменти“ (издаден през ноември 2009 г.) и Допълнения към МСФО 9 (издадени през октомври 2010 г.) влизат в сила от 1 януари 2015 г. и може да променят класификацията и оценката на финансови
инструменти.
• МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“, МСФО 11 „Съвместни споразумения“, МСФО 12 „Оповестяване на участия в други предприятия“ и
МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност“ (издадени през май 2011 г.),
които влизат в сила от 1 януари 2013 г. СМСС също така издаде МСС 27 „Индивидуални финансови отчети“ (2011), който заменя МСС 27 „Консолидирани
и индивидуални финансови отчети“ (2008) и МСС 18 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия“ (2011), който заменя МСС 28 „Инвестиции в
асоциирани предприятия“ (2008), които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
• Изменения в МСФО 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане: силна хиперинфлация и премахване на фиксираните дати при първоначално прилагане“ (издаден през декември 2010 г.), в
сила от 1 юли 2012 г.
• Изменения в МСС 12 „Отсрочени данъци: възстановяване на базовите активи“ (издадени през декември 2010 г.), в сила от 1 януари 2012 г.
• През декември 2011 г. СМСС издаде промени в МСФО 7 „Оповестяване на
финансови инструменти: компенсиране на финансови активи и финансови
пасиви“, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
• През декември 2011 г. СМСС издаде промени в МСС 32 „Финансови инструменти: оповестяване и представяне: компенсиране на финансови активи и
финансови пасиви“, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.
• Изменения в МСФО 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане: заеми, отпуснати от правителството“ (издадени на 13 март 2012 г.), които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
• Подобрения в МСФО (2009 – 2011, издадени на 17 май 2012 г.), които влизат
в сила от 1 януари 2013 г.
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ди при прекратяване при доброволно напускане са признати като разход, ако
Банката е отправила официално предложение за доброволно прекратяване и е
вероятно то да бъде прието, а броят на приелите го може да се оцени надеждно. Ако обезщетения се дължат за повече от 12 месеца след края на отчетния
период, те се дисконтират до тяхната настояща стойност.
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•
•

Изменения в МСФО 10, МСФО 11 и МСФО 12 „Насоки по преминаване“ (издадени на 28 юни 2012 г.), които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
Разяснение КРМСФО 20 „Разходи за разкриване в производствената фаза на
надземна мина“, влизащо в сила от 1 януари 2013 г.

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
инструменти:
• кредитен риск;
• ликвиден риск;
• пазарен риск;
• операционен риск.
Това приложение дава информация за целите на Банката, експозициите към
всеки от горепосочените рискове и политиките и процесите за измерване и
управление на риска.

Общи положения при управление на риска
При управлението на брутните международни валутни резерви БНБ има за цел
на първо място да гарантира висока сигурност и ликвидност на активите, след
което да търси максимизиране на доходността в зависимост от условията на
международните пазари. Инвестиционната стратегия зависи от специфичните функции на централната банка, която работи в условията на паричен съвет
и при пълно съответствие с изискванията на ЗБНБ.
Основна част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в активи с ниско
ниво на кредитен риск, като сконтови и купонни ценни книжа, издадени от държави, държавни агенции или наднационални финансови институции, както и в
краткосрочни депозити във валута или злато, предоставени при първокласни
чуждестранни банки. Останалата част се поддържа в СПТ и монетарно злато.
Рисковете, съпровождащи управлението на валутните резерви, се управляват
от независимо звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратегическото структуриране на активите и определянето на бенчмарка на валутните резерви, изготвя и предлага за одобрение инвестиционни ограничения и
лимити. На тримесечна база се прави цялостен преглед на промените в пазарните условия, размера и структурата на валутните резерви и при необходимост се извършва актуализация на инвестиционните ограничения и съответстващите бенчмаркове. Ежедневно се следи и контролира спазването на заложените лимити, правила и процедури. Регулярно се изготвят отчети, 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 във вътрешни нормативни документи. В тях са дефинирани основните портфейли и съответстващите им моделни портфейли
(бенчмаркове), всички лимити за кредитен, лихвен, валутен и операционен риск,
а също списък на разрешените емитенти на дългови инструменти, в които БНБ
може да инвестира, както и списък с чуждестранните финансови институции –
контрагенти на Банката.
Дейността по управление на валутните резерви е систематизирана в правила
за поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите
на отговорните за процеса структурни звена.

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.
Банката поема кредитен риск и при операциите по покупко-продажба на чуждестранна валута с банки. Най-общо кредитният риск е свързан с вероятността
за настъпване на неплатежоспособност на някой от контрагентите на БНБ,
както и неплатежоспособност на някой от емитентите, в чийто дълг Банката
е инвестирала свои средства. Кредитният риск при управлението на брут-
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в)

Ликвиден риск
Ликвидният риск възниква при осигуряването на средства за основните дейности на Банката и управлението на нейните позиции. Той се проявява главно в два аспекта, като първият е рискът Банката да не бъде в състояние да
посрещне задълженията си в момента, когато станат дължими, а вторият се
изразява в невъзможността Банката да реализира на международните пазари
свои активи по справедливи цени и в нормално установените срокове съгласно
съответните пазарни конвенции.
БНБ се стреми да поддържа баланс между срочността на привлечения ресурс
и тази на активите посредством инвестиции във финансови инструменти с
различна матуритетна структура. Инструментите по привлечените от Банката средства, предоставяни на клиентите по пасива, са основно депозитни/
инвестиционни и разплащателни сметки. Обезпечаването на минимална ликвидност по видове валути се осигурява на ежедневна база с цел извършване
на всички валутни плащания на БНБ. За по-доброто управление на риска, който
съществува при ликвидиране на позиции във финансови инструменти, те са
групирани по ликвидни рангове. Въз основа на групирането по ликвидни рангове
на различните видове финансови инструменти са въведени определени лимити
за ликвидност на експозициите на БНБ.
Като част от цялостната стратегия за управление на ликвидния риск са дефинирани изисквания за управлението на ликвиден портфейл в евро и поддържане
на активи в други валути, необходими за посрещане на съответни входящи и
изходящи потоци на Банката.
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ните международни валутни резерви на БНБ се определя в съответствие с
изискванията на чл. 28, ал. 3 от ЗБНБ. Съгласно тези изисквания БНБ може да
инвестира в дългови инструменти, емитирани от чужди държави, централни
банки, други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи
оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг и които са
платими в свободно конвертируема валута в съответствие с вътрешно разработената методология, базирана на изискванията на чл. 28 от ЗБНБ.
Съгласно тези изисквания разрешените видове финансови инструменти за
инвестиране на средствата при управление на международните резерви са,
както следва:
• инвестиционни програми при централни банки;
• автоматично предоставяне в заем и/или заемане на ценни книжа при основния депозитар;
• депозити във валута (срочни депозити и средства по текущи сметки) при
контрагенти или при централни банки;
• депозити в злато (срочни депозити и средства по текущи сметки) при контрагенти, централни банки или при наднационални финансови институции;
• търговски ценни книжа (със срок до падежа до 1 година), емитирани от
държави или държавногарантирани институции, наднационални финансови
институции, специализирани финансови агенции, банки и други финансови
институции, емитенти на европейски обезпечени облигации;
• облигации, емитирани от държави или държавногарантирани институции,
наднационални финансови институции, специализирани финансови агенции,
банки и други финансови институции, емитенти на обезпечени облигации.
Всички облигации са с еднократно изплащане на номиналната стойност на
датата на падежа и без вградени опции;
• покупко-продажба на валута с вальор най-много 2 работни дни.
Заложени са два основни типа ограничения, които се изчисляват на база пазарната стойност на международните резерви: 1) максимален или минимален
лимит за тегло на различните класове активи; и 2) индивидуална максимално
допустима експозиция на БНБ към емитент/контрагент (ограничение за концентрация).
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Финансовите активи и пасиви на Банката, анализирани по остатъчен срок от
датата на баланса до дата на последващо договаряне или предвиден падеж,
са, както следва:
(хил. лв.)
Към 30 юни 2012 г.
Финансови активи
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в печалбата
или загубата
Финансови активи на разположение
за продажба
Други активи
Общо финансови активи

До 1
месец

От 1 до
3 месеца

6 294 241

-

От 3 месеца
до 1 година

От 1 до
5 години

Над 5
години

Без определен падеж

Общо

-

-

-

-

6 294 241

1 296 096

3 176 025

568 514

1 311 415

-

-

-

1 760 761

2 005 924

5 061 900

8 440 795

342 878

- 17 612 258

80 393

-

-

-

-

1 484 887

1 565 280

10 826

10 500

20 494

126

-

-

41 946

8 714 735

3 327 839

5 082 394

8 440 921

342 878

2 780 983 28 689 751

Финансови пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции и други задължения
Задължения за участие в международни финансови институции

8 523 374

8 523 374

6 741 245

-

-

-

-

-

6 741 245

5 592 304

13 692

224 938

-

-

-

5 830 934

2 869 272

2 869 272

-

-

-

-

-

Общо финансови пасиви

12 333 549

13 692

224 938

-

-

Разлика в срочността
на финансовите активи и пасиви

(3 618 814)

3 314 147

4 857 456

8 440 921

342 878

11 392 646 23 964 825
(8 611 663)

4 724 926

(хил. лв.)
Към 31 декември 2011 г.
Финансови активи
Парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в печалбата
или загубата
Финансови активи на разположение за
продажба
Други активи
Общо финансови активи

До 1
месец

От 1 до
3 месеца

От 3 месеца
до 1 година

От 1 до
5 години

Над 5
години

Без определен падеж

Общо

6 526 069

-

196 249

-

-

-

6 722 318

1 365 445

466 816

-

-

-

1 263 933

3 096 194

1 353 216

1 844 674

7 926 658

4 787 545

340 846

- 16 252 939

79 138

-

-

-

-

1 462 582

1 541 720

12 534

6 706

22 909

-

-

-

42 149

9 336 402

2 318 196

8 145 816

4 787 545

340 846

-

-

-

-

-

8 728 750

8 728 750

6 179 598

-

-

-

-

-

6 179 598

3 241 167

1 992 865

-

-

-

-

5 234 032

2 824 412

2 824 412

2 726 515 27 655 320

Финансови пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други
финансови институции
Задължения към държавни институции и други задължения
Задължения за участие в международни финансови институции
Общо финансови пасиви
Разлика в срочността
на финансовите активи и пасиви

-

-

-

-

-

9 420 765

1 992 865

-

-

-

(84 363)

325 331

8 145 816

4 787 545

340 846

11 553 162 22 966 792
(8 826 647)

4 688 528
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(хил. лв.)
Балансова
стойност
Към 30 юни 2012 г.
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции и други задължения
Задължения за участие в международни финансови институции

Брутен номинален изхоДо 1 месец
дящ паричен
поток

От 3
От 1 до 5
месеца до
години
1 година

От 1 до
3 месеца

Над
5 години

8 523 374

8 523 374

-

-

-

-

8 523 374

6 741 245

6 741 245

6 741 245

-

-

-

-

5 830 934

5 831 189

5 592 304

13 695

225 190

-

-

2 869 272

2 869 272

-

-

-

-

2 869 272

23 964 825

23 965 080

12 333 549

13 695

225 190

-

11 392 646

8 728 750

8 728 750

-

-

-

-

8 728 750

6 179 598

6 179 598

6 179 598

-

-

-

-

5 234 032

5 234 261

3 241 167

1 993 094

-

-

-

2 824 412

2 824 412

-

-

-

-

2 824 412

22 966 792

22 967 021

9 420 765

1 993 094

-

-

11 553 162

Към 31 декември 2011 г.
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции и други задължения
Задължения за участие в международни финансови институции

г)

Пазарен риск
Пазарен риск
Всички финансови инструменти са обект на пазарен риск, т.е. на риска от
обезценка в резултат от настъпване на промени в пазарните условия. Инструментите се оценяват ежедневно по справедлива пазарна стойност, която в
максимална степен отразява текущите условия на пазара на съответния вид
финансови инструменти. Банката управлява своите портфейли при отчитане
на променящите се пазарни условия, както и измененията в структурата на
пасива на баланса на управление „Емисионно“. Експозицията по отношение на
пазарния риск се поддържа чрез спазване на съответните лимити, определени
във вътрешните нормативни актове.
В таблицата по-долу е представен един важен измерител на пазарния риск
„стойност, изложена на риск“ (VaR). VaR е показател за максималната загуба
за определен период от време (период на държане) и определена степен на
вероятност (наричана още ниво на достоверност или интервал на доверителност). Използваният в отчета VaR се основава на 95% ниво на достоверност и
предполага еднодневен период на държане.
При изчисляването на общия, валутния и лихвения риск са използвани емпиричните разпределения, получени от времеви редове с дължина 30-дневни наблюдения
на съответно общия доход, валутния доход и лихвения доход на активите. Представена е и корелацията между валутния и лихвения риск. За всеки от показателите е изчислена стойността към последната за периода дата, средната за
разглеждания период стойност, както и минималната и максималната стойност.
(хил. лв.)
Средно

Максимум

Минимум

Валутен риск
Лихвен риск
Корелация (%)

Към 30 юни 2012 г.
(45 514)
(6 571)
0.13

(32 595)
(3 837)
0.18

(54 420)
(6 017)
0.57

(23 909)
(1 920)
(0.11)

Общ риск

(48 000)

(33 465)

(51 273)

(23 440)

Средно
(48 590)
(7 117)
0.17

Максимум
(117 776)
(12 912)
0.70

Минимум
(19 207)
(1 680)
(0.45)

(48 625)

(116 265)

(18 352)

Валутен риск
Лихвен риск
Корелация (%)
Общ риск

Към 31 декември 2011 г.
(47 488)
(1 867)
(0.07)
(49 352)

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.

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

До 1 месец

От 1 до
3 месеца

2 309 600
-

3 912 163
568 513

1 311 363

1 349 353
4 741
3 663 694

1 474 589
80 393
6 085
6 041 743

1 993 542 12 698 363
10 500
20 620
3 315 405 12 718 983

6 179 598

-

6 179 598

-

-

3 100 329

-

2 861 718

13 691

224 920

Към 30 юни 2012 г.
Лихвоносни активи
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
6 221 763
Злато, инструменти в злато и други благородни метали 1 879 876
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата
17 515 847
Финансови активи на разположение за продажба
80 393
Други лихвоносни активи
41 946
Общо
25 739 825
Лихвоносни пасиви
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции и други
задължения
Задължения за участие в международни финансови
институции
Общо
Разлика между лихвоносни активи и пасиви

Фиксиран лихвен процент

Плаващ
лихвен
процент

Общо

1 440 127
10 720 054
15 019 771

1 440 127
1 440 127 9 041 316
2 223 567 (2 999 573)

Над
3 месеца

-

13 691
224 920
3 301 714 12 494 063

Към 31 декември 2011 г.
Лихвоносни активи
Парични средства и предоставени депозити
в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други благородни метали

6 635 495
1 498 736

2 242 276
-

4 197 636
1 031 942

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата
Финансови активи на разположение за продажба
Други лихвоносни активи
Общо

16 165 186
79 138
42 149
24 420 704

1 342 240
3 788
3 588 304

1 338 616
79 138
8 746
6 656 078

6 179 598

-

6 179 598

-

-

3 465 346

-

1 474 249

1 991 097

-

1 417 647
11 062 591
13 358 113

1 417 647
1 417 647
2 170 657

7 653 847
(997 769)

1 991 097
316 181 11 869 044

Лихвоносни пасиви
Задължения към банки и други финансови институции
Задължения към държавни институции
и други задължения
Задължения за участие в международни
финансови институции
Общо
Разлика между лихвоносни активи и пасиви

466 794

195 583
-

1 833 778 11 650 552
6 706
22 909
2 307 278 11 869 044

За управлението на лихвения риск и границите на изменението на лихвените
проценти се правят наблюдения върху чувствителността на финансовите активи и пасиви към различни стандартни и нестандартни сценарии за движението на лихвените проценти.
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(хил. лв.)

Към 30 юни 2012 г.

(205 783)

205 783

50 б.т. паралелно
покачване
след 1 година
101 973

Към 31 декември 2011 г.

(138 134)

138 134

177 533

100 б.т. паралелно
покачване

100 б.т.
паралелен спад

50 б.т. паралелен спад
след 1 година
93 445
113 485

Валутен риск
За Банката валутен риск е налице в случаите, когато има несъответствие
между валутната структура на активите и тази на пасивите. Банката е изложена на валутен риск при извършване на сделки с финансови инструменти,
деноминирани в различни от евро 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 евро.
С цел минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията
на валутната структура на активите от тази на пасивите. Съгласно чл. 31,
ал. 3 на ЗБНБ общата пазарна стойност на активите във валути, различни от
евро, СПТ и монетарно злато, не се отклонява с повече от ±2% от пазарната
стойност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.
		

(хил. лв.)

Активи
Български левове, евро и валути на страни от еврозоната*
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други
Пасиви, капитал и резерви
Български левове, евро и валути на страни от еврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Други
Нетна позиция
Български левове, евро и валути на страни от еврозоната
Щатски долари
Японски йени
Британски лири
СПТ
Злато
Други

30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

22 757 686
80 042
153
158
2 973 010
3 132 216
2 691
28 945 956

21 906 659
19 195
220
212
2 927 098
3 053 483
2 608
27 909 475

25 992 708
80 574
2 870 022
2 652
28 945 956

25 062 368
19 154
2 825 351
2 602
27 909 475

(3 235 022)
(532)
153
158
102 988
3 132 216
39

(3 155 709)
41
220
212
101 747
3 053 483
6

* Валути на държави-членки преди присъединяването им към еврозоната, които се изкупуват от
централните банки.

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.

Стандартните сценарии разглеждат следните промени в кривите на доходност: 1) 100 базисни точки мигновено и паралелно нарастване; 2) 100 базисни
точки мигновен и паралелен спад; 3) 50 базисни точки паралелно нарастване
на кривите в рамките на едногодишен период, и 4) 50 базисни точки 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 чувствителността на активите на Банката (при първо приближение) спрямо промяната на лихвените проценти при константна балансова
позиция и паралелно придвижване на кривите на доходност за съответните
активи е, както следва:
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д)

Използване на счетоводни преценки и предположения
Управителният съвет обсъжда развитието, избора и оповестяването на съществените счетоводни политики и оценки, както и приложението им.
Тези оповестявания допълват коментарите за управлението на финансовия
риск.
Банката работи в условията на неблагоприятна глобална финансова и икономическа обстановка, проявяваща се негативно и на българския пазар, която
би имала последици и върху резултатите и риска за Банката. Ръководството
вече е предприело мерки и основни негови приоритети през следващите години ще останат запазването на стабилната ликвидна позиция на Банката и
непрекъснатото подобряване на методите за оценка, контрол и управление на
качеството на валутните резерви.

Основни източници на несигурност за оценките
1) Определяне на справедливата стойност
Определянето на справедливата стойност на финансови активи и пасиви, за
които няма наблюдавана пазарна цена, изисква използването на оценъчни техники, описани в счетоводната политика. За финансови инструменти, които се
търгуват рядко и чиято цена не е прозрачна, справедливата стойност е помалко обективна и изисква експертна преценка в зависимост от ликвидност,
концентрация, несигурност на пазарните фактори, ценови предположения и
други рискове, влияещи върху конкретния инструмент.

2) Оценка на финансови инструменти
Банката оценява справедливата стойност на финансовите инструменти, използвайки следната йерархия от методи:
• ниво 1: обявена пазарна цена или цена на затваряне за позиции, за които има
надежден пазар;
• ниво 2: техники на оценяване, основани на реална пазарна информация за кривата на доходност. Тази категория методи се използва за оценка на дългови
ценни книжа, за които няма надежден пазар;
• ниво 3: оценъчни техники, при които входящите данни за финансовите активи и пасиви не са базирани на налична пазарна информация.
Справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, които се търгуват
на международните финансови пазари и за които има достъпна пазарна информация, е основана на обявени пазарни цени или цени, формирани при затваряне
на даден пазар. Използването на реални пазарни цени и информация намалява
нуждата от управленска преценка и предположения, както и несигурността,
свързана с определянето на справедливата им стойност. Наличността на реални пазарни цени и информация варира в зависимост от продуктите и пазарите
и се променя въз основа на специфични събития и общите условия на финансовите пазари. За всички останали финансови инструменти, за които няма текущи
пазарни котировки, Банката определя справедливата им стойност, използвайки техника на оценяване, базирана на нетната сегашна стойност. Изчисляването на нетната сегашна стойност се извършва посредством използването
на пазарни криви на доходност с отчитане на кредитни спредове, където е
необходимо, за съответния инструмент. Целта на техниките на оценяване е
да се определи справедлива стойност, която отразява цената на финансовия
инструмент на отчетната дата.
Банката има установена контролна среда по отношение оценяването на справедлива стойност. За финансовите инструменти тя се определя от независимо звено за анализ и контрол на рисковете. Специфичните 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 допълнителна последваща
проверка посредством анализ и сравняване на данните от различни информационни източници и др.
Следващата таблица анализира финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност, според модели за оценка. Данните не включват капиталовите инструменти, които се отчитат по цена на придобиване (приложение 14).
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(хил. лв.)
Ниво 1: Обявени
пазарни цени
на активни пазари

Ниво 2: Оценъчни
техники – с помощта
на пазарни данни

Общо

30 юни 2012 г.
Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата
или загубата
Общо

6 294 241

-

6 294 241

3 176 025

-

3 176 025

17 027 149

585 109

17 612 258

26 497 415

585 109

27 082 524

6 722 318

-

6 722 318

31 декември 2011 г.

7.

Парични средства и предоставени
депозити в чуждестранна валута
Злато, инструменти в злато и други
благородни метали
Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата
или загубата

3 096 194

-

3 096 194

15 830 248

422 691

16 252 939

Общо

25 648 760

422 691

26 071 451

Приходи от и разходи за лихви

(хил. лв.)
30 юни 2012 г.

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

30 юни 2011 г.

202 840
8 182
1
211 023

197 058
14 888
2
211 948

1 202
1 202

14 265
2
14 267

Разходите за лихви, платени по депозити на правителството към 30 юни 2012 г.,
във валута са в размер на 13 хил. лв. Платените лихви по депозити на други организации във валута към 30 юни 2012 г. са в размер на 230 хил. лв.

8.

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

(хил. лв.)

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

30 юни 2012 г.

30 юни 2011 г.

(96 719)
194
553
61 968

(74 093)
236
(1 517)
(46 362)

1 242
78 749
45 987

(3 313)
(59 088)
(184 137)
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9.

Други оперативни приходи

(хил. лв.)
30 юни 2012 г.

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

19 938
347
8 621
511
29 417

30 юни 2011 г.
20 469
477
7 961
632
29 539

Приходите от дивиденти включват получените дивиденти от участието на
БНБ в Банката за международни разплащания на стойност 5790 хил. лв., както
и от участието на БНБ в „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД в размер на 2831 хил. лв.

10. Общи административни разходи

(хил. лв.)
30 юни 2012 г.

Разходи за персонала
Административни разходи
Амортизация
Други разходи

16 171
21 958
12 865
1 953
52 947

30 юни 2011 г.
14 626
22 205
12 769
1 251
50 851

Разходите за персонала включват заплати, социални и здравни осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 30 юни 2012 г., и разходи за социална дейност, съответно за
БНБ – 12 206 хил. лв., за „Печатница на БНБ“ АД – 2480 хил. лв., и за „Монетен
двор“ ЕАД – 1485 хил. лв. Броят на заетите служители в БНБ и дъщерните є
предприятия е 1243 към 30 юни 2012 г. (1223 към 30 юни 2011 г.), в т.ч. персоналът на БНБ е 875 към 30 юни 2012 г. (860 към 30 юни 2011 г.).
Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към персонала при пенсиониране и за неизползван платен годишен отпуск в размер
на 1256 хил. лв. (30 юни 2011 г. – 1203 хил. лв.). Начисленията на дъщерните
предприятия за пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск към 30 юни
2012 г. са 175 хил. лв. (30 юни 2011 г. – 80 хил. лв.).
В административните разходи са включени разходите на Банката за паричното обращение в размер на 3028 хил. лв. към 30 юни 2012 г. (2101 хил. лв. към
30 юни 2011 г.).

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

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

30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

71 708
2 306 853
3 915 680
6 294 241

84 383
2 240 100
4 397 835
6 722 318
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(хил. лв.)
30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

3 323 782
1
3 323 783

4 333 864
2
4 333 866

1 454 765
1 515 693
2 970 458

955 697
1 432 755
2 388 452

6 294 241

6 722 318

Резиденти на еврозоната
в евро
в други валути
Нерезиденти на еврозоната
в евро
в други валути

12. Злато, инструменти в злато и други благородни метали
30 юни 2012 г.
Кюлчета злато в стандартна форма
Депозити в злато в стандартна форма
Злато в друга форма
Други благородни метали

31 декември 2011 г.

хил. тройунции

хил. лв.

хил. тройунции

хил. лв.

513
770
16

1 252 286
1 879 929
39 656
4 154
3 176 025

513
770
16

1 221 222
1 832 261
38 693
4 018
3 096 194

Златото в стандартна форма включва злато при кореспонденти, по което се
начислява лихва от 0.01% до 0.20% годишно. Златото в друга форма включва
възпоменателни златни монети на стойност 33 532 хил. лв. В други благородни
метали са включени сребърни възпоменателни монети на стойност 635 хил. лв.
и платинени възпоменателни монети на стойност 3519 хил. лв. Депозитите в
злато са предоставени на банки, чиито задължения са оценени с една от двете
най-високи оценки от две международно признати рейтингови агенции.

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

(хил. лв.)

Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата
Чуждестранни държавни ценни книжа

30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

17 612 258
17 612 258

16 252 939
16 252 939

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро.
Купонната лихва по ценните книжа, деноминирани в евро, достига 2.72% към
30 юни 2012 г. (31 декември 2011 г. – 2.98%).
Стойността на ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции
с фючърси, възлиза на 29 398 хил. лв. към 30 юни 2012 г. (31 декември 2011 г. –
30 284 хил. лв.).
Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти
или съответните емитенти с кредитен рейтинг, определен най-малко от две
от шестте използвани от Банката международно признати рейтингови агенции са представени, както следва:
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(хил. лв.)

Ценни книжа по кредитен рейтинг
на емисията/емитента

Кредитен рейтинг
на емисията/емитента
ААА
АА+
АА
AAА+

30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

15 004 137
545 568
448 253
1 550 493
63 807
17 612 258

12 001 433
1 831 948
540 800
1 826 299
52 459
16 252 939

14. Финансови активи на разположение за продажба
30 юни 2012 г.
Квота на Република България в МВФ
Инвестиции в международни финансови институции
Инвестиции в асоциирани предприятия

1 509 259
30 098
25 923
1 565 280

(хил. лв.)
31 декември 2011 г.
1 485 699
30 098
25 923
1 541 720

Квотата на Република България в МВФ е в размер на 640 200 хил. СПТ. Резервният транш по квотата на Република България в МВФ е в размер на
80 393 хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните-членки, които
имат лихвоносна резервна позиция, като средният лихвен процент е 0.13%.
Инвестициите в международните финансови институции включват инвестиции в Банката за международни разплащания, като 25% от участието в капитала на БМР са платени. Текущата стойност на 10 000 хил. акции в СПТ възлиза
към 30 юни 2012 г. на 23 207 хил. лв., а към 31 декември 2011 г. – на 23 207 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.
Инвестициите в международни финансови институции включват и участието
на БНБ в ЕЦБ. БНБ е член на ЕСЦБ. В съответствие с направените през 2010 г.
промени на нормативната уредба националните банки на страните, които не
са въвeли еврото, заплащат ефективно 3.75% от записаното дялово участие.
Вноската на БНБ в капитала на ЕЦБ е 3505 хил. евро, или 6855 хил. лв.
Банката участва в капитала на „Монетен двор“ ЕАД и „Печатница на БНБ“ АД
съответно със 100% и 95.6%.
Тя упражнява значително влияние върху финансовата и оперативната политика на следните асоциирани дружества и капиталовите є инвестиции в местни
предприятия могат да бъдат анализирани, както следва:
Наименование на институцията

Участие, %

Асоциирани предприятия
„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД
„Международен банков институт“ ООД

36.11
42.31

„Дружество за касови услуги“ АД

20.00

Основна дейност
Междубанкови картови разплащания
Финансово обучение и научни изследвания
Обработка на ценни пратки с български банкноти и монети, предоставени от БНБ и банки
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(хил. лв.)

Земя и
сгради

Машини
и оборудване

Информационно
оборудване

Офис
оборудване

Друго
Разходи за
оборудване
придобиване
(вкл. трансна материалпортни
ни активи
средства)
6 653
2 343
46
7 360
0
(251)
0
(2 365)
6 699
7 087

Общо

Към 1 януари 2012 г.
Придобити
Отписани
Трансфери
Към 30 юни 2012 г.

184 803
10
13
184 826

111 192
937
(360)
245
112 014

34 348
30
(1 613)
2 086
34 851

9 142
26
(24)
21
9 165

348 481
8 409
(2 248)
354 642

Амортизация и загуби
от обезценка
Към 1 януари 2012 г.
Начисления за периода
На отписаните
Към 30 юни 2012 г.

(23 256)
(2 899)
(26 155)

(64 066)
(4 116)
359
(67 823)

(25 710)
(2 667)
1 613
(26 764)

(5 142)
(499)
24
(5 567)

(5 088)
(236)
(5 324)

Балансова стойност
към 30 юни 2012 г.

158 671

44 191

8 087

3 598

1 375

7 087

223 009

Балансова стойност
към 31 декември 2011 г.

161 547

47 126

8 638

4 000

1 565

2 343

225 219

- (123 262)
- (10 367)
1 996
- (131 633)

(хил. лв.)
Земя и
сгради
Към 1 януари 2011 г.
Придобити

184 917

Друго обоРазходи за
Машини ИнформаОфис
рудване (вкл. придобиване
и оборуд- ционно обо- оборудтранспортни на материални
ване
рудване
ване
средства)
активи
111 706

30 551

9 104

6 346

2 346

Общо
344 970

43

10 648

14

38

105

5 735

16 583

Отписани
Трансфери
Към 31 декември 2011 г.

(157)
-

(12 073)
911

(602)
4 385

(174)
174

(52)
254

(14)
(5 724)

(13 072)
-

184 803

111 192

34 348

9 142

6 653

2 343

348 481

Амортизация и загуби
от обезценка
Към 1 януари 2011 г.

(17 435)

(57 655)

(21 084)

(4 385)

(4 688)

Начисления за периода

(5 822)

(8 077)

(5 226)

(926)

(452)

На отписаните
Към 31 декември 2011 г.

1
(23 256)

1 666
(64 066)

600
(25 710)

169
(5 142)

52
(5 088)

Балансова стойност
към 31 декември 2011 г.

161 547

47 126

8 638

4 000

1 565

2 343

225 219

Балансова стойност
към 31 декември 2010 г.

167 482

54 051

9 467

4 719

1 658

2 346

239 723

- (105 247)
-

(20 503)

2 488
- (123 262)
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16. Нематериални активи

Към 1 януари 2012 г.
Придобити
Отписани
Трансфери
Към 30 юни 2012 г.
Амортизация и загуби от
обезценка
Към 1 януари 2012 г.
Начисления за периода
На отписаните
Към 30 юни 2012 г.
Балансова стойност
към 30 юни 2012 г.
Балансова стойност
към 31 декември 2011 г.

(хил. лв.)
Софтуер

Други нематериални активи

Разходи за придобиване на нематериални
активи

Общо

41 326
(18)
930
42 238

152
152

938
(930)
8

41 478
938
(18)
42 398

(33 717)
(2 485)
19

(74)
(13)
-

-

(33 791)
(2 498)
19

(36 183)

(87)

-

(36 270)

6 065

65

8

6 128

7 609

78

-

7 687

В „софтуер“ към 30 юни 2012 г. са включени закупени за БНБ лицензи на стойност 360 хил. лв. (31 декември 2011 г. – 372 хил. лв.) и програмни продукти на
стойност 579 хил. лв. (31 декември 2011 г. – 1354 хил. лв.).
(хил. лв.)

Към 1 януари 2011 г.
Придобити
Отписани
Трансфери
Към 31 декември 2011 г.
Амортизация и загуби от
обезценка
Към 1 януари 2011 г.
Начисления за периода
На отписаните
Към 31 декември 2011 г.
Балансова стойност
към 31 декември 2011 г.
Балансова стойност
към 31 декември 2010 г.

Разходи за придобиване на нематериални
активи

Софтуер

Други нематериални активи

38 604
(148)
2 870
41 326

42
127
(17)
152

948
1 922
(2 870)
-

39 594
2 049
(165)
41 478

(28 325)
(5 414)
22

(39)
(52)
17

-

(28 364)
(5 466)
39

(33 717)

(74)

-

(33 791)

7 609

78

-

7 687

10 279

3

948

11 230

Общо

В „софтуер“ към 31 декември 2011 г. са включени закупени за БНБ лицензи на
стойност 372 хил. лв. (31 декември 2010 г. – 815 хил. лв.) и програмни продукти
на стойност 1354 хил. лв. (31 декември 2010 г. – 1815 хил. лв.).
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(хил. лв.)
30 юни 2012 г.
Вземания на дъщерни предприятия от местни банки
Възпоменателни монети за продажба
Материални запаси
Вземания от доставчици
Разходи за бъдещи периоди
Други вземания

31 декември 2011 г.

41 946
333
17 918
4 181
891
3 746
69 015

42 149
357
15 023
3 271
1 623
975
63 398

Във вземанията на дъщерни предприятия от местни банки са включени
37 205 хил. лв. вземания на „Печатница на БНБ“ АД и 4741 хил. лв. на „Монетен
двор“ ЕАД.

18. Банкноти и монети в обращение

(хил. лв.)
30 юни 2012 г.

Банкноти в обращение
Монети в обращение

31 декември 2011 г.

8 339 669

8 548 706

183 705

180 044

8 523 374

8 728 750

19. Задължения към банки и други финансови институции
30 юни 2012 г.

(хил. лв.)
31 декември 2011 г.

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

4 155 795
2 585 450

4 417 459
1 762 139

6 741 245

6 179 598

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други финансови институции. Сумата на депозитите на виждане включва 4863 млн. лв.,
представляващи задължителните резерви, които банките са длъжни да поддържат по сметки в БНБ (31 декември 2011 г. – 4636 млн. лв.).

20. Задължения към държавни институции и други задължения
30 юни 2012 г.
Разплащателни сметки
– в левове
– в чуждестранна валута
Срочни депозитни сметки
– в левове
– в чуждестранна валута

(хил. лв.)

31 декември 2011 г.

2 236 532
494 073

1 379 232
389 454

2 620 000
480 329
5 830 934

2 434 000
1 031 346
5 234 032

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в Банката включват средства, държани от името на бюджетни и други правителствени организации. Банката не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите на правителството в евро и в левове се олихвяват с лихвен процент
0.00%.
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21. Задължения за участие в международни финансови институции
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към
30 юни 2012 г. възлизат на 1 385 694 хил. лв., или 604 475 хил. СПТ (31 декември
2011 г. – 1 289 622 хил. лв., или 604 475 хил. СПТ).
Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с квотата на България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж. В това приложение е включена сметка № 1 на МВФ в левове за административни разходи
в размер на 3721 хил. лв. (31 декември 2011 г. – 3463 хил. лв.).
Банката има получени от МВФ средства от общо и специално разпределение на
СПТ в размер съответно на 474 586 534 СПТ и 136 289 102 СПТ. Връщането на
средствата ще се извърши при поискване от МВФ. Съгласно чл. ХХ от Устава
на МВФ Банката получава лихва по наличните СПТ и плаща такса по получените средства от общото и специалното разпределение с един и същи лихвен
процент.

22. Други пасиви

(хил. лв.)
30 юни 2012 г.

Средства на институции и органи на ЕС
Задължения по заплати и социално осигуряване
Приходи за бъдещи периоди
Други пасиви

127 806
3 039
718
17 146
148 709

31 декември 2011 г.
130 486
1 916
1 680
30 545
164 627

В „средства на институции и органи на Европейския съюз“ се включват средства на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета и участието на
България във финансирането на бюджета на ЕС са открити в Банката сметки
на Европейската комисия. Към 30 юни 2012 г. средствата по сметки на Европейската комисия възлизат на 66 287 хил. лв. По откритите в Банката сметки
на ЕИБ за изпълнение на финансово споразумение между правителството на
България и ЕИБ средствата възлизат на 61 519 хил. лв. към 30 юни 2012 г.

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 включват нетното изменение
в справедливата стойност на имоти, капиталови инвестиции и други немонетарни активи.
Съгласно чл. 36 от ЗБНБ нереализираните печалби/загуби, възникнали от преоценка на активи и пасиви на БНБ, деноминирани в чуждестранна валута или
злато, са прехвърлени в специална резервна сметка и формират специални резерви.
Другите резерви включват 25% от годишното превишение на приходите над
разходите след разпределение в специални резерви, както и резерви, създадени
по решение на Управителния съвет на Банката.
Разпределението на печалбата към 30 юни 2012 г. съгласно оповестената в
приложение 5 (з) политика е, както следва:
(хил. лв.)
30 юни 2012 г.
Печалба за периода
Разпределение в специален резерв съгласно чл. 36 от ЗБНБ
Нереализирана (печалба)/загуба от преоценка на злато
Нереализирана (печалба)/загуба от преоценка на
финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата
Нереализирана (печалба)/загуба от преоценка на
чуждестранна валута
Други нереализирани (печалби)/загуби
Резултат след разпределение в специален резерв

30 юни 2011 г.

234 969

(4 408)

(78 749)

59 088

(68 303)

59 148

(1 242)
86 675

3 313
117 141
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„Печатница на БНБ“ АД е акционерно дружество с двама акционери – БНБ и държавата чрез министъра на финансите. БНБ притежава 95.6% от капитала на
дружеството, а държавата чрез министъра на финансите – 4.4% от капитала
на дружеството.

25. Парични задължения и брутни международни валутни резерви

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

(хил. лв.)

30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

6 294 241
3 132 216
17 612 258
80 393
27 119 108

6 722 318
3 053 483
16 252 939
79 138
26 107 878

8 523 374
6 737 205
4 747 086
1 215 694
21 223 359

8 728 750
6 177 657
4 359 186
1 007 273
20 272 866

5 895 749

5 835 012

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

26. Сделки със свързани лица
Правителство на Република България
Международен валутен фонд
Всички заеми, отпуснати от МВФ на правителството на Република България
и на Банката, се получават чрез БНБ. На правителствените кредити от МВФ
съответства вземане на Банката от правителството в същия размер. С цел
елиминиране колебанията на валутните курсове вземанията от правителството са деноминирани също в СПТ.
Лихвите по тези заеми се плащат от правителството. Следователно не се
начисляват лихви по вземанията от правителството и не се включват разходи
за лихви за частта на правителството от заемите, предоставени от МВФ.
Към 30 юни 2012 г. Република България няма получени средства по заемни споразумения с МВФ.
Квотата на Република България в МВФ е обезпечена със записи на заповед,
подписани от Банката и правителството (вж. приложения 21 и 28).

Банкови сметки на правителството
Бюджетните организации имат разплащателни сметки и срочни депозити в
Банката (вж. приложение 20).

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

Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2012 г.

24. Неконтролиращо участие
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като не ги гарантира. Номиналната стойност на държавните ценни книжа, държани от Банката като депозитар, към 30 юни 2012 г. са в размер на 4856 млн. лв.
(31 декември 2011 г. – 4473 млн. лв.).

27. Дъщерни дружества
Дял в акционерния капитал

(%)
30 юни 2012 г.

31 декември 2011 г.

100
95.6

100
95.6

„Монетен двор“ ЕАД
„Печатница на БНБ АД“ (виж приложение 24)

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна печалба в размер на 430 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕАД (30 юни 2011 г. – 1383 хил. лв.)
и 1666 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД (30 юни 2011 г. – 734 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 разплащания, всяка на стойност 5000 СПТ. От участието в капитала на БМР 25%
са платени. Невнесеният капитал е с опция за внасяне до три месеца след
решение на Борда на управителите на БМР. Потенциалното задължение на Банката към 30 юни 2012 г. е 69 620 хил. лв. (31 декември 2011 г. – 69 620 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
1 385 694 хил. лв.

3) Капиталови ангажименти
Към 30 юни 2012 г. Банката има поети ангажименти за 232 хил. лв. за придобиване на дълготрайни активи (31 декември 2011 г. – 43 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 чуждестранна валута.

29. Събития, настъпили след датата на баланса
Няма събития, възникнали след датата на баланса, които да изискват допълнително оповестяване или корекции във финансовите отчети на Банката.
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26 януари

Издава лиценз за извършване на дейност като оператор на платежна система с
окончателност на сетълмента в евро на „БОРИКА – Банксервиз“ АД.

23 февруари

Издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Евромъни
Трансфер“ ООД за изпълнение на налични парични преводи.
. НБ пуска в обращение, считано от 19 март 2012 г., медна възпоменателна монета
Б
„125 години от рождението на Димчо Дебелянов“ от серията „Български творци“ с
номинална стойност 2 лева, емисия 2012 година.

15 март

Одобрява Отчет за изпълнението на бюджета на Българската народна банка към
31 декември 2011 г.
. НБ пуска в обращение, считано от 23 април 2012 г., сребърна възпоменателна моБ
нета „Чудните мостове“ с номинална стойност 10 лева, емисия 2012 година.

5 април

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър.

24 април

Приема Годишен отчет на Българската народна банка за 2011 година.

15 май

БНБ пуска в обращение, считано от 11 юни 2012 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „250 години История славянобългарска“ с
номинална стойност 10 лева, емисия 2012 година.

По-важни решения на Управителния съвет на Българската народна банка

По-важни решения на Управителния съвет
на Българската народна банка

