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През 2014 г. Българската народна банка чества 135-ата годишнина от 
своето основаване с редица събития и инициативи, които имаха за цел да 
запознаят по-подробно широката общественост с ролята и функциите ù в 
миналото, с нейните дейности и задачи днес и с отговорностите ù като цен-
трална банка на България и като член на Европейската система на централ-
ните банки. 

Основните юбилейни прояви бяха съсредоточени на 6 юни.* Беше проведена 
международна конференция на тема „Централните банки и фундаменталните 
промени в банковите регулации“, както и XXXI заседание на Клуба на управите-
лите на централните банки на страните от Централна Азия, Черноморския и 
Балканския регион. 

В чест на своя юбилей Банката публикува на интернет страницата си 
допълнени каталози с образци на българските монети и банкноти и издаде нова 
брошура за експонатите в своята Музейна сбирка. В сайта на БНБ вече са 
достъпни и разсекретените отчети на БНБ за периода 1980–1990 г., които 
са ценен източник на информация за стопанската история на България през 
това десетилетие. Издателската поредица на БНБ История на финансите и 
банковото дело: Наследство бе обогатена с илюстрираното двутомно издание 
„Михаил Тенев. Живот и дейност“, включващо мемоарите на изтъкнатия бъл-
гарски финансист и управител на Банката в края на XIX век.

Част от юбилейните чествания беше и съвместното домакинство от 
страна на БНБ и ЕЦБ на Дните на европейската култура, които тази година 
бяха посветени на България. По този повод в гр. Франкфурт на Майн бяха орга-
низирани поредица от събития и изяви с участието на творци и изпълнители от 
България, които представят българската история и култура. Тези инициативи 
предизвикаха значителен интерес към България и преминаха с огромен успех. 

* Българската народна банка е основана с устав, утвърден на 25 януари 1879 г. На 4 април е назначен 
нейният първи управител. На 23 май Банката официално е открита. Годишнините на БНБ по традиция 
се честват на 6 юни – деня, когато е извършена първата банкова операция.





9

Б
ългар

ска нар
од

на банка. O
т

чет
 • януар

и – ю
ни 2014

Съдържание

Резюме  ___________________________________________________________  11

I.  Икономическо развитие през първото полугодие на 2014 г. __________  17

 1.  Международна среда _________________________________________  17

 2. Икономиката на България  ____________________________________  20

II.  Брутни международни валутни резерви  ___________________________  35

 1.  Размер и структура на брутните международни валутни резерви _  36

 2.  Риск и доходност на брутните международни валутни резерви  ___  37

III.  Платежни системи  _____________________________________________  45

IV.  Резерви на банките в БНБ  ______________________________________  50

V.  Наличнопарично обращение  _____________________________________  52

VI.  Поддържане стабилността на банковата система и  
 защита интересите на вложителите  ____________________________  57

 1. Оценка на състоянието на банковата система  _________________  57

 2.  Оценка на финансовото състояние на финансовите институции,  
  регистрирани по чл. 3a от Закона за кредитните институции  _____  64

 3. Дейност на банковия надзор  __________________________________  67

VII. Централен кредитен регистър  __________________________________  71

VIII. Фискален агент и депозитар на държавата  _______________________  74

IX. Участие в ЕСЦБ и в дейността на институциите на ЕС  ____________  80

X. Международни отношения  ______________________________________  83

XI. Статистическа дейност  _______________________________________  84

XII. Изследователска дейност  _______________________________________  87

XIII. Информационни системи  ________________________________________  88

XIV. Управление на човешките ресурси  _______________________________  89

XV. Управление на собствеността  __________________________________  92

XVI. Вътрешен одит на БНБ  _________________________________________  93

XVII. Изпълнение на бюджета на БНБ за първото шестмесечие на 2014 г.  __  96

 1. Разходи за издръжка на БНБ  __________________________________  96

 2.  Инвестиционна програма на БНБ ______________________________  98

XVIII. Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2014 г. ____________  99

По-важни решения на УС на БНБ първото шестмесечие на 2014 г.  _________  133

Приложения (диск)



Б
ъл

га
р

ск
а 

на
р

од
на

 б
ан

ка
. O

т
че

т
 •

 я
ну

ар
и 

– 
ю

ни
 2

01
4

10

Абревиатури

 АД акционерно дружество
 АДСИЦ акционерно дружество със специална инвестиционна цел
 АДЦК Система за провеждане на аукциони за продажба и обратно изкупуване на ДЦК
 АС РОУД Автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг
 БВП брутен вътрешен продукт
 БИСЕРА Банкова интегрирана система за електронни разплащания
 БМР Банка за международни разплащания
 БНБ Българска народна банка
 БОРИКА Банкова организация за разплащания с използване на карти
 БФБ Българска фондова борса
 ВМ II Валутен механизъм II
 ДДС данък върху добавената стойност
 ДДЦК депозитар на ДЦК
 ДМА дълготрайни материални активи
 ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз
 ДЦК държавни ценни книжа
 ЕБО Европейски банков орган
 ЕИБ Европейска инвестиционна банка
 ЕК Европейска комисия
 Екофин Съвет на министрите на държавите – членки на ЕС, по икономически и финансови въпроси
 ЕМП Единен механизъм за преструктуриране
 ЕМС Европейски механизъм за стабилност (ESM)
 ЕНМ Единен надзорен механизъм
 ЕС Европейски съюз
 ЕСРОТ Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК
 ЕССР Европейски съвет за системен риск
 ЕСЦБ Европейска система на централните банки
 ЕЦБ  Европейска централна банка
 ЗБНБ Закон за БНБ
 ЗИД закон за изменение и допълнение
 ЗКИ Закон за кредитните институции
 ЗМР задължителни минимални резерви
 ЗОЗ Закон за особените залози
 ЗПУПС Закон за платежните услуги и платежните системи
 ЗУНК Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
 ИОБФР Система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв
 ИТ информационни технологии
 КРМСФО Комитет за разяснение на международните стандарти за финансово отчитане
 КТБ Корпоративна търговска банка
 КФН Комисия за финансов надзор
 ЛИБОР лондонски междубанков лихвен процент
 МБВР Международна банка за възстановяване и развитие 
 МВФ Международен валутен фонд
 МОТ Международна организация по труда
 МСС Международни счетоводни стандарти
 МСФО Международни стандарти за финансово отчитане
 МФ Министерство на финансите
 НСИ Национален статистически институт
 НСПС Национален съвет по платежни системи 
 НТООД нетърговски организации, обслужващи домакинствата
 ОЛП основен лихвен процент
 ОП оперативна програма
 ПИБ Първа инвестиционна банка
 ПОС устройство за търговия на дребно с кредитни/дебитни карти (point of sale, point of service)
 РИНГС Система за брутен сетълмент в реално време
 РОЗ Регистър на особените залози
 СБ Световна банка
 СДЦК Електронна система от сметки за сетълмент на безналични ДЦК
 СЕПА Единна зона за плащания в евро (SEPA)
 СПТ специални права на тираж
 УС Управителен съвет
 ХИПЦ хармонизиран индекс на потребителските цени
 ЦД Централен депозитар
 ЦКР Централен кредитен регистър

 CHF швейцарски франк 
 EUR евро 
 GBP британска лира
 JPY японска йена
 ROA възвръщаемост на активите
 ROE възвръщаемост на капитала
 USD долар
 VaR стойност, изложена на риск (Value-at-Risk)
 XAU тройунция злато
 XDR специални права на тираж
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През първата половина на 2014 г. глобалният икономически растеж слабо се 
забави до 2.6% (2.0% за първата половина на 2013 г.�, като по региони тенден-2.0% за първата половина на 2013 г.�, като по региони тенден-.0% за първата половина на 2013 г.�, като по региони тенден-
циите в икономическата активност останаха разнопосочни. В САЩ и Китай 
реалният растеж слабо се забави, а в Япония темповете на нарастване на 
икономическата активност спаднаха значително през второто тримесечие. В 
еврозоната икономическият растеж бе нисък, но положителен, като по страни 
висок темп на растеж се наблюдаваше в Ирландия, Латвия и Словения, докато 
Кипър, Гърция и Италия продължиха да отчитат отрицателни темпове на 
растеж в реално изражение. През юни конюнктурните индикатори за ЕС и за 
еврозоната започнаха да се влошават до голяма степен под влияние на еска-
лиращото напрежение между Русия и Украйна и разширяването на санкциите, 
прилагани от ЕС срещу Русия. 

В края на юни 2014 г. годишната инфлация в глобален мащаб се понижи до 
2.4% (2.5% в края на 2013 г.�. Фактор за това беше продължаващото поевтиня-
ване на международните цени на голяма част от основните суровини. Цената 
на петрола тип „Брент“ в долари отбеляза слабо покачване с 0.8% на годишна 
основа, но съответната цена в евро спадна с 3.4%. Продължи понижението на 
международните цени на храните (с 0.9% на годишна база�, на зърнените кул-
тури (с 23.2% на годишна основа� и на металите (с 10.9% на годишна основа�. 
В еврозоната годишната инфлация в края на първото полугодие на 2014 г. въз-
лезе на 0.5% (0.9% в края на 2013 г.�. В САЩ инфлацията се ускори до 2.1% към 
юни на годишна основа (1.5% в края на 2013 г.�. 

В условията на слаба икономическа активност и ниска инфлация в еврозо-
ната и ускоряване на инфлацията в САЩ при относително висок темп на рас-
теж решенията на двете водещи централни банки – Европейската централна 
банка (ЕЦБ� и Федералния резерв, – свързани с паричната им политика, започ-
наха значително да се разминават. През юни ЕЦБ понижи лихвените проценти 
при основните си операции по рефинансиране и по кредитното улеснение и 
въведе отрицателен лихвен процент по депозитното си улеснение. В допълне-
ние беше разширен наборът от мерки за предоставяне ликвидност на банките 
в еврозоната с цел стимулиране на кредитирането. Федералният резерв от 
своя страна не направи промени в лихвената си политика и продължи да нама-
лява размера на изкупуваните по своите програми активи. Общата тенденция 
на международните финансови пазари бе към понижаване доходността на ДЦК, 
а в еврозоната се наблюдаваше свиване на спредовете по доходността на ДЦК 
на периферните държави. 

Постепенното подобряване на външната конюнктура допринесе за засил-
ване на икономическата активност в България. Темпът на растеж на БВП в 
реално изражение се ускори до 1.8% през първото полугодие на 2014 г. (0.3% 
растеж за първото полугодие на 2013 г.� с положителен принос на крайното 
потребление и инвестициите в основни активи, подкрепени от значително 
нарастване на правителствените инвестиции. Ситуацията на пазара на 
труда слабо се подобри, като заетите нараснаха с 0.3% на годишна база. 
Равнището на безработица се понижи до 12.2% при 13.4% средно за първото 
полугодие на 2013 г. Производителността на труда нарасна с 1.4% (0.8% през 
2013 г.�. Растежът на средната работна заплата в номинално изражение общо 
за икономиката възлезе на 2.4% (7.7% за първото полугодие на 2013 г.�, а в 
реално изражение отбеляза значителен темп от 4.2% (6.0% за първото полу-
годие на 2013 г.�. 
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Засилването на вътрешното търсене бе свързано с нарастване на вноса, 
в резултат на което приносът на нетния износ за икономическия растеж бе 
отрицателен. Търговският дефицит нарасна до 1608.2 млн. евро, но излишъкът 
по салдото на текущата и капиталовата сметка се сви до 260.4 млн. евро. 
Финансовата сметка на платежния баланс бе на излишък от 176.1 млн. евро. 

Под влияние на намаляващите международни цени на храните, горивата 
и на основни суровини и на понижението на регулираната цена на електрое-
нергията за бита в края на юни 2014 г. годишната инфлация бе -1.8% при -0.9% 
в края на 2013 г. През първото шестмесечие на 2014 г. дефлаторът на БВП 
възлезе на -1.7%, като по компоненти на крайното използване отрицателни 
дефлатори бяха отчетени за вноса и износа на стоки и услуги, за крайните 
потребителски разходи на домакинствата и за инвестициите в основен капи-
тал, докато единствено дефлаторът на правителственото потребление 
остана положителен. 

Ускоряването на икономическата активност през първото полугодие се 
отрази и върху динамиката на кредита. Годишният растеж на вземанията от 
неправителствения сектор започна да се ускорява и към юни достигна 2.4% 
(0.3% в края на 2013 г.�, което се дължеше предимно на нарастване на кре-
дита за нефинансови предприятия, при които годишният прираст на взема-
нията достигна 3.3% към юни (0.3% в края на 2013 г.�. Започнаха да се проя-
вяват признаци на съживяване на кредитирането за домакинства, като към 
юни годишният прираст на вземанията от домакинства достигна 0.3% при 
отчетен растеж на овърдрафта с 0.8%, на потребителските кредити с 0.9% 
и на жилищните кредити с 0.4%, докато при другите кредити за домакинства 
се наблюдаваше на годишна база намаление с 6.3%. Влияние върху динамиката 
на паричните агрегати оказа ликвидният натиск, на който банковата сис-
тема бе подложена в края на юни. Част от срочните депозити бе изтеглена 
от банковата система, което увеличи парите в обращение, а друга част бе 
трансформирана в овърнайт депозити. В резултат през юни се наблюдаваше 
ускоряване на годишния растеж на парите извън банките до 12.5% (6.8% в края 
на 2013 г. и 9.8% през май 2014 г.� и на овърнайт депозитите до 18.4% (23.8% 
в края на 2013 г. и 15.1% през май 2014 г.�, докато темпът на нарастване при 
квазипарите се забави до 1.5% (4% в края на 2013 г. и 5.7% през май 2014 г.�. 
Годишният прираст на широките пари се забави до 7.4% към юни 2014 г. (8.9% 
в края на 2013 г.�. 

През първото шестмесечие на 2014 г. дефицитът по консолидираната 
фискална програма (КФП� възлезе на 996.4 млн. лв., отбелязвайки увеличение с 
990.2 млн. лв. спрямо същия период на предходната година. Значителен принос 
за дефицита по КФП през първото полугодие на 2014 г. имаше отрицателното 
салдо по програми на ЕС, което възлезе на 440 млн. лв. и отразяваше до голяма 
степен временно замразените плащания от страна на Европейската комисия 
(ЕК� по Оперативна програма (ОП� „Околна среда“ и по две оси на ОП „Регио-
нално развитие“. В същото време общите бюджетни приходи се задържаха на 
нивото от същия период на предходната година, докато бюджетните разходи 
нараснаха със 7.0%. Финансирането на бюджета бе осигурено чрез вътрешни 
нетни емисии на държавен дълг в размер на 1786.0 млн. лв. В края на юни на 
международните пазари бе реализирана емисия десетгодишни държавни ценни 
книжа на българското правителство в размер на 1493 млн. евро с 2.95% лихвен 
купон. 

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 следва основната си цел – да 
поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на национал-
ната парична единица. Банката изпълнява задачите си, като съгласно Закона 
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еинвестира брутните международни валутни резерви на страната в съответ-

ствие с разумни инвестиционни принципи и практика. БНБ регулира и осъщест-
вява надзор върху дейността на другите банки в България с оглед поддържане 
стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. 
Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни пла-
тежни системи и осъществява надзор върху тях, като регулира и извършва 
надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на платеж-
ните институции и на дружествата за електронни пари. Като емисионна 
банка тя осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и 
съхраняването на непуснати в обращение и унищожаването на изтеглени от 
обращение банкноти и монети. Банката изпълнява и функциите на фискален 
агент и депозитар на държавата и участва активно в работата на Европей-
ската система на централните банки (ЕСЦБ� и на другите институции на ЕС. 

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към 
края на юни 2014 г. възлезе на 14 323 млн. евро, което спрямо края на 2013 г. 
представлява намаление със 103 млн. евро. При инвестирането на междуна-
родните валутни резерви БНБ продължи да провежда консервативна политика 
по управление на риска. Нетният доход от управлението на брутните меж-
дународни валутни резерви бе формиран от следните компоненти: доход от 
инвестиции на международните валутни резерви на БНБ в размер на 62.14 млн. 
евро; положителен нетен резултат от влиянието на промяната на валутните 
курсове и от ценови преоценки върху откритите валутни позиции на акти-
вите и съответно пасивите по баланса на управление „Емисионно“ в размер 
на 122.54 млн. евро, дължащ се почти изцяло на повишение на цената в евро на 
монетарното злато; разходи за лихви по пасива на баланса на управление „Еми-
сионно“, които за първото полугодие са нула. Като резултат от тези три ком-
понента нетният доход от управлението на брутните международни валутни 
резерви за първата половина на 2014 г. бе положителен в размер на 184.68 млн. 
евро (1.44% нетна доходност за периода�. 

През първото полугодие на 2014 г. продължиха промените в националната 
регулаторна рамка за банков надзор в съответствие с приетите на ниво 
ЕС и свързани със засилване капиталовата позиция на банките директива и 
регламент. През март 2014 г. бяха приети съответни промени в Закона за кре-
дитните институции, последвани от кореспондиращи им промени в наредби 
на БНБ, включително отпадане на някои наредби и приемане на нови. Новата 
рамка наложи и промяна в надзорния подход на БНБ, свързана с произтича-
щото от новите директива и регламент намаляване на минималната капита-
лова адекватност от 12% на 8%, отпадане режима на специфични провизии и 
др. За да съхрани капиталовите буфери, натрупани през годините в банковата 
система, БНБ определи нивото на предпазния капиталов буфер на 2.5% (в сила 
от май 2014 г.� и на системния капиталов буфер на 3% за всички кредитни 
институции в страната. 

През втората половина на юни се наблюдаваше изтегляне на депозити от 
Корпоративна търговска банка (КТБ�, породено вследствие на публично раз-
пространявана информация, създаваща съмнения в качеството на кредит-
ния портфейл на тази банка, при което бе засегната и ТБ „Виктория“ ЕАД, 
дъщерно дружество на КТБ. Поради значително изчерпване на ликвидността 
в двете банки те бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и на 
22 юни. До края на юни ликвидният натиск започна да се разпространява и 
върху други банки – процес, който бе прекратен в началото на юли в резул-
тат от значителните ликвидни буфери в системата, предприетите мерки от 
страна на БНБ и правителството, както и благодарение на бързата реакция на 
Европейската комисия (ЕК�, с която правителството своевременно договори 
рамка за ликвидна подкрепа. Съгласно нормативните изисквания на ЕК ликвидна 
подкрепа може да се предоставя само на платежоспособни и жизнеспособни 
банки. След предприетите мерки доверието в банковата система се стабили-
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зира, притокът на депозити се възобнови и нивото на депозити още в края на 
третото тримесечие се повиши в сравнение с края на май. Банковата система 
успя да подобри показателите си за ликвидност, да съхрани капиталовите си 
буфери и да продължи без затруднения да изпълнява ролята си на финансов 
посредник в икономиката. Устойчивостта на банковата система като цяло 
бе оценена от икономическите агенти и процесите на финансовото посредни-
чество не бяха нарушени.

През първото полугодие най-ниската стойност на коефициента на ликвид-
ните активи бе 25.83%, а в края на юни 2014 г. за кредитните институции той 
достигна 26.80%. Общата капиталова адекватност на системата се повиши 
от 16.96% в края на юни 2013 г. на 19.96% в края на юни 2014 г. Съотношението 
на нетната (балансова� стойност на кредитите с просрочие над 90 дни към 
нетните кредити (без тези за кредитни институции� се понижи до 9.57% (при 
10.73% в края на юни 2013 г.�. В края на юни 2014 г. реализираната печалба на 
банковата система бе 332 млн. лв. Коефициентът на възвръщаемост на акти-
вите (ROA� бе 0.77%, а показателят за възвращаемост на капитала (ROE) бе 
6.30%. 

Платежните системи на страната функционират ефективно и осигуряват 
непрекъсваемост на потока от плащания. През първата половина на 2014 г. 
РИНГС – Системата за брутен сетълмент в реално време с оператор БНБ, 
е обработила 84.2% от стойността на извършените в страната плащания, 
което представлява 489 910 плащания на обща стойност 335.8 млрд. лв. С 
21.4% нарасна броят на плащанията в евро през ТАРГЕТ2-БНБ – националния 
системен компонент на Трансевропейската автоматизирана система за бру-
тен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро (ТАРГЕТ2� с опера-
тор БНБ. Освен че БНБ е оператор на две от основните платежни системи, 
тя осъществява и надзор върху платежните системи в страната с цел да 
ограничи системния риск и да подобри тяхната надеждност и ефективност. 

Банката осъществява своите емисионни и касови функции, като осигурява 
отпечатването на нови банкноти и отсичането на нови монети; извършва опе-
рации по приемане, предаване, изплащане, обработка, проверка за истинност 
и годност на постъпващите в БНБ български банкноти и монети и чуждес-
транна валута, замяна на повредени български банкноти и монети, както и по 
унищожаване на негодни български банкноти и монети. В края на юни 2014 г. 
броят на банкнотите в обращение бе 364.2 млн. на стойност 10 314.0 млн. лв. 
Средната по стойност банкнота в обращение възлезе на 28.32 лв. Разменните 
монети в обращение бяха 1684.5 млн. броя на обща стойност 212.0 млн. лв. 
Средната по стойност разменна монета в обращение бе 0.13 лв. Задържаните 
през годината неистински български банкноти имаха 0.000565% дял в общия 
брой на банкнотите, намиращи се в обращение към края на юни 2014 г., а задър-
жаните неистински български разменни монети бяха с дял 0.000019% от общия 
брой на монетите в обращение. Във връзка с контролните функции по гаранти-
ране чистотата и сигурността на наличнопаричното обращение през първото 
полугодие на 2014 г. БНБ извърши 3 пълни и 15 тематични проверки в кредитни 
институции и доставчици на услуги за спазване изискванията на норматив-
ната уредба за обработка на банкнотите и монетите с оглед повторното им 
пускане в обращение. 

Въз основа на сключени договори и при пазарни условия и цени на услугите 
БНБ събира, обработва, съхранява и предоставя на Министерството на финан-
сите периодична информация за операциите и наличностите по сметките на 
бюджетните предприятия и общините в банки в страната, а също действа и 
като агент по държавни дългове, включително обслужвайки търговията с ДЦК. 
През първото полугодие на 2014 г. чрез системата за информационно обслуж-
ване на бюджета и фискалния резерв бяха изготвени общо 317 броя обобщени 
типови справки за бюджета (в т.ч. 155 за наличностите по банкови сметки, 
които се включват във фискалния резерв�, което е с 8% повече в сравнение 
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есъс същия период на предходната година. Чрез системата за провеждане на 

аукциони за продажба и обратно изкупуване на ДЦК бяха проведени 16 аукциона 
за продажба на ДЦК. Общият обем на регистрираните в ЕСРОТ сделки с ДЦК по 
номинална стойност достигна 17 713.4 млн. лв., което представлява намаление 
със 7.0% спрямо същия период на предходната година. 

През първата половина на 2014 г. в рамките на ЕС бяха договорени важни 
елементи на банковия съюз в еврозоната – Единният механизъм за преструкту-
риране и оперативната рамка на инструмента за директна рекапитализация 
от Европейския механизъм за стабилност. Важна стъпка в посока повишаване 
на сигурността и прозрачността на финансовата система бе приемането на 
законодателните актове относно правилата за възстановяване и преструк-
туриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, схемите за 
гарантиране на депозити и кредитите за недвижими имоти за потребители.

Чрез своите представители, участващи активно в комитетите и работ-
ните групи към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, 
Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган, както и в 
националния Съвет по европейски въпроси, БНБ допринася за формирането 
на позициите на България в ключови области на икономическото управление и 
финансовия сектор. БНБ принципно подкрепя промените, засягащи норматив-
ната и институционалната рамка за функциониране на ЕС и еврозоната, тъй 
като целта им е постигане на макроикономическа и финансова стабилност, 
което е важно за всички държави членки. 

БНБ продължи да провежда политика на сътрудничество с централните 
банки на държави от Западните Балкани и да подпомага подготовката им за 
присъединяване към ЕС. Банката допринася за укрепване на регионалното 
сътрудничество и чрез активното си участие на най-високо ниво в Клуба на 
управителите на централните банки на страните от Централна Азия, Чер-
номорския и Балканския регион. През юни БНБ беше домакин на XXXI среща на 
Клуба, по време на която бяха приети изменения в Устава и нови членове – Сло-
вения и Хърватия.
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1. Международна среда

През първата половина на 2014 г. годишният темп на растеж на светов-
ната икономика възлезе на 2.6%, като остана близък до този през второто 
полугодие на 2013 г., при растеж от 2.0% за същия период на 2013 г.1 По реги-
они продължиха да се наблюдават разнопосочни тенденции. Реалният икономи-
чески растеж в САЩ и Китай се забави слабо, а в Япония забавянето на ико-
номическата активност беше по-съществено. През първите две тримесечия 
на 2014 г. в еврозоната бе отбелязан нисък положителен растеж на реалния 
БВП на годишна база. През юни конюнктурните индикатори за ЕС и за еврозо-
ната започнаха да се влошават до голяма степен под влияние на ескалиращото 
напрежение между Русия и Украйна и разширяването на санкциите, прилагани 
от ЕС срещу Русия.

В световен мащаб индустриалното производство за периода януари – юни 
2014 г. се повиши с 3.4%2 на годишна база, като по региони най-висок растеж 
имаха нововъзникващите икономики в Азия, Япония, държавите от Централна 
и Източна Европа и САЩ. Световната търговия нарасна с 2.7%3, като най-
висок беше растежът на търговията в нововъзникващите икономики в Африка, 
Близкия изток и Латинска Америка. Търговията в Япония и САЩ продължи да 
нараства най-бързо в сравнение с останалите развити икономики. 

Основни макроикономически показатели 
(%)

Средногодишен темп  
на растеж на БВП в 
реално изражение*

Инфлация  
(в края на периода) 

Равнище на безработица 
(средногодишно) 

2012 2013
2014

2012 2013
2014

2012 2013
2014

I II I II I II

ЕС -0.4 0.1 1.5 1.3 2.3 1.0 0.6 0.7 10.4 10.8 11.0 10.2

Еврозона -0.7 -0.4 0.9 0.5 2.2 0.9 0.5 0.5 11.3 12.0 12.3 11.4

ЕС – нови държави членки 1.0 1.0 3.3 1.1 2.9 0.7 0.4 0.2 9.5 9.8 9.8 8.8

ЕС-3 0.3 1.6 3.1 4.4 2.5 1.7 1.3 1.6 7.9 7.5 7.0 6.5

САЩ 2.3 2.2 1.9 2.6 1.7 1.5 1.5 2.1 8.1 7.4 6.9 6.1

Япония 1.5 1.5 3.0 -0.1 -0.1 1.6 1.6 3.6 4.3 4.0 3.7 3.7

Китай 7.7 7.7 7.4 7.5 2.5 2.5 2.4 2.3 4.1 4.1 4.1 4.1

Забележки: ЕС – нови държави членки, 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 – нови 
държави членки, и ЕС-3 са изчислени чрез претегляне на динамичните редове, като се използват теглата на съот-
ветните страни в общия БВП на групата (за растежа�, в общата за групата величина за работната сила (равнище 
на безработица�, а при претеглянето на инфлацията са ползвани изчислените от Евростат тегла на държавите 
от ЕС в ХИПЦ. Растежът на реалния БВП е изчислен на годишна база от сезонно неизгладени данни. Тримесечните 
данни за безработицата са сезонно неизгладени. Икономическият растеж на ЕС – нови държави членки, за второто 
тримесечие на 2014 г. е изчислен без Хърватия поради липса на данни.
* Данните са по ЕСС ’1995.

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

През първото полугодие на 2014 г. икономиката на еврозоната продължи 
тенденцията към плавно възстановяване, започнала от второто полугодие 
на 2013 г. Основен принос за засилването на икономическата активност на 

1 Според сезонно изгладени тримесечни данни на Световната банка към 29 септември 2014 г.
2 По данни на CPB:Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis към 25 септември 2014 г.
3 Вж. бел. 2.

 I. Икономическо развитие през първото  
  полугодие на 2014 г.
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годишна база4 през първото тримесечие имаха по-голямото брутно капита-
лообразуване и частното потребление, докато приносът на нетния износ за 
реалния растеж беше близък до нула. На верижна база през второто триме-
сечие икономическата активност остана на нивото от първото тримесечие, 
а годишният темп на растеж се забави слабо главно в резултат от отрица-
телния принос на нетния износ поради по-същественото забавяне на растежа 
на износа. По страни растежът е разнопосочен. Висок растеж се наблюдава 
в Ирландия, Латвия и Словения. С отрицателен реален растеж продължа-
ват да бъдат Кипър, Гърция и Италия. Равнището на безработица спадна до 
11.9% средно за първите шест месеца на 2014 г. (12.2% през същия период на 
предходната година�, като най-висока остана безработицата в Гърция (27.3%� 
и Испания (25.2%�, а най-ниска беше в Германия (5.3%� и Австрия (5.4%�. 

 В САЩ годишният темп на икономически растеж през първото полугодие на 
2014 г. се забави слабо спрямо втората половина на 2013 г. Временното пони-
жение на икономическата активност през първото тримесечие се дължеше 
на неблагоприятните метеорологични условия, като се наблюдаваше свиване 
на положителния принос на частното потребление и на брутното капитало-
образуване, както и отрицателен принос на нетния износ. Растежът на ико-
номиката се засили през второто тримесечие на 2014 г., когато бе отчетено 
възстановяване на брутното капиталообразуване и по-силен растеж на част-
ното потребление. Равнището на безработица продължи да се понижава, като 
достигна 6.5% средно за първите шест месеца на годината (7.8% за същия 
период на 2013 г.�. 

Инфлацията в глобален мащаб се понижи слабо до 2.4%5 в края на първото 
полугодие на 2014 г. спрямо 2.5% в края на 2013 г. Инфлацията в развитите 
държави се забави до 0.9% (1.3% в края на 2013 г.�, докато тази в развиващите 
се страни остана без промяна на ниво от 3.7%.6 Инфлацията в еврозоната7 
възлезе на годишна база на 0.5% в края на юни 2014 г. спрямо 0.9% в края на 
2013 г., като базисната инфлация (невключваща храни, енергийни продукти, 
алкохолни напитки и тютюневи изделия� се повиши слабо от 0.7% в края на 
2013 г. до 0.8% за юни 2014 г. В еврозоната най-висока годишна инфлация през 
юни бе отчетена в Австрия (1.7%� и Люксембург (1.2%�, а най-ниска – в Гърция 
(-1.5%� и Португалия (-0.2%�. 

Инфлацията в САЩ8 се ускори до 2.1% през юни 2014 г. от 1.5% в края на 
2013 г. През първото полугодие инфлацията, измерена чрез дефлатора на раз-
ходите за частно потребление, се повиши на годишна база до 1.4% спрямо 1.1% 
през второто полугодие на 2013 г. 

През първата половина на 2014 г. се запази тенденцията към поевтиняване 
на голяма част от основните стокови групи и суровини на международните 
пазари. На годишна база цената на петрола тип „Брент“ в долари9 отбеляза 
слабо покачване от 0.8%, но в евро се понижи с 3.4%. Повишението на цената в 
долари се дължеше най-вече на опасения от прекъсване на доставките поради 
геополитическото напрежение в Украйна, Ирак и Либия, докато данните за 
забавянето на икономическата активност в Китай ограничаваха поскъпва-
нето. Цените на храните се понижиха на годишна база (средно с 0.9%� за пър-
вото полугодие на 2014 г., като при отделните групи храни се наблюдаваше 
разнопосочна динамика. Цените на зърнените култури отбелязаха значителен 
спад (с 23.2%�, който се дължеше на добрата реколта и повишеното предлагане 
в световен мащаб. Металите поевтиняха с 10.9% спрямо първата половина на 
2013 г., като това бе резултат от отслабването на търсенето от страна на 

4 Сезонно изгладени данни.
5 Според сезонно изгладени данни на Световната банка към 29 септември 2014 г.
6 Вж. бел. 5.
7 Измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ�.
8 Измерена с индекса на потребителските цени.
9 Тук и по-нататък под „долар“ се разбира доларът на САЩ.
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Китай, който е най-големият потребител на суровината в световен мащаб, 
както и от високите нива на запаси и пускането в действие на нови производ-
ствени мощности. При отделните групи метали най-много се понижиха цените 
на желязната руда (с 18.5%�, алуминия (с 8.5%� и медта (с 8.3%�. 

Тенденциите в развитието на икономическата активност и инфлацията 
определяха паричната политика на ЕЦБ и Федералния резерв. В условията на 
слаба икономическа активност и продължаващо понижение на инфлацията ЕЦБ 
на заседанието на Управителния си съвет на 5 юни взе решение да понижи 
референтните лихви на паричния пазар и прие пакет от мерки, включващ 
допълнителни парични стимули.10 В допълнение, неограниченото разпределение 
на ликвидност при основните и тримесечните операции по рефинансиране бе 
запазено най-малко до декември 2016 г.

Лихвени проценти на Федералния резерв и на ЕЦБ
(%)

Източници: ЕЦБ, Федерален резерв.

Федералният резерв запази референтната лихва по федералните фон-
дове без промяна, като в същото време продължи провежданата политика 
постъпленията от ДЦК на САЩ с настъпил падеж да се реинвестират в нови 
ДЦК на САЩ, а постъпленията от наличните в баланса на Федералния резерв 
необезпечени и ипотечни облигации на подпомаганите от държавата агенции 
да се реинвестират в нови ипотечни облигации. На заседанието на Комитета 
по операциите на открития пазар, проведено на 17 и 18 юни, бе взето решение 
за допълнително намаляване размера на изкупуваните активи по програмите 
на Федералния резерв.

Въпреки спада в началото на годината, свързан с неблагоприятните 
метеорологични условия в страната, индексите на фондовите пазари в САЩ 
отчетоха повишение през първото полугодие на 2014 г. спрямо края на 2013 г. 
Основен фактор за нарастването беше подобряването на очакванията за въз-
становяване на икономическия растеж след временното понижение през пър-
вото тримесечие. През юни 2014 г. индексите Dow Jones и NASDAQ в САЩ се 
повишиха средно съответно с 4.6% и 6.2% спрямо декември 2013 г. В Европа 
по-тесният индекс EURO STOXX 50 отбеляза нарастване с 8.5% през юни, 
докато по-широкият EURO STOXX EU Enlarged ТМ нарасна с 2.4% спрямо края 
на предходната година.11 

10 За по-подробна информация за паричната политика на ЕЦБ и Федералния резерв вж. глава II.
11 Информация за пазарите на ДЦК е представена в глава II.
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Основни борсови индекси през първото шестмесечие на 2014 г.

Забележка: Индексите са изчислени в долари при база декември 2013 г. = 100. 

2. Икономиката на България

През първото полугодие на 2014 г. темпът на растеж на реалния БВП12 дос-
тигна 1.8% на годишна база, като отбеляза ускорение спрямо първото полу-
годие на 2013 г. През първата половина на 2014 г. доверието на потребите-
лите се повиши, а ситуацията на пазара на труда слабо се подобри. Частното 
потребление имаше най-висок положителен принос за растежа на БВП в реално 
изражение. Инвестициите в основен капитал, подкрепени главно от правител-
ствените инвестиции, както и правителственото потребление също отбе-
лязаха нарастване, с което приносът на вътрешното търсене за растежа на 
БВП достигна 2.6 процентни пункта. Засилването на вътрешното търсене 
през първата половина на 2014 г. беше свързано с растеж на вноса на стоки и 
услуги, който надвиши този на износа. В реално изражение износът на стоки 
и услуги се забави съществено под влиянието на специфични фактори, свър-
зани главно с износа на стоки от групата „минерални продукти и горива“13. В 
резултат нетният износ имаше отрицателен принос за растежа на БВП от 
-1.3 процентни пункта за първото полугодие. Същевременно повишението на 
нивата на запасите в строителството и промишлеността имаше нисък поло-
жителен принос за нарастването на икономическата активност в страната.

12 На база данните по Европейската система от национални и регионални сметки ЕСС ’95.
13 Основни фактори за намалението на физическия обем на износа на минерални продукти и горива са 

провежданата профилактика и строителството на нови мощности в нефтопреработването.
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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) 

2013 г. 2014 г.

I полугодие II полугодие I полугодие

Изменение 
(%)

Принос 
(процентни 
пунктове)

Изменение 
(%)

Принос 
(процентни 
пунктове)

Изменение 
(%)

Принос 
(процентни 
пунктове)

БВП 0.3 - 1.3 - 1.8 -

Крайно потребление -1.4 -1.1 -1.3 -1.1 2.1 1.8

Потребление на домакинствата -2.7 -1.8 -1.9 -1.2 1.9 1.2

Потребление на НТООД 4.7 0.0 -7.3 0.0 0.2 0.0
Крайни потребителски разходи  
на сектор „държавно управление“ 4.6 0.4 -0.1 0.0 4.2 0.4

Колективно потребление 3.7 0.3 2.3 0.2 1.6 0.2
Брутно образуване  
на основен капитал -4.9 -1.0 3.4 0.7 3.9 0.8

Физическо изменение на запасите - 0.0 - 0.1 - 0.5

Нетен износ на стоки и услуги - 2.5 - 1.6 - -1.3

Износ на стоки и услуги 7.9 5.4 9.8 6.4 1.9 1.3

Внос на стоки и услуги 3.7 -2.9 7.5 -4.8 3.6 -2.6

Източници: НСИ, БНБ.

Темп на растеж на БВП в реално изражение и принос по компоненти  
на крайното използване

(%, процентни пунктове спрямо съответното тримесечие  
на предходната година, сезонно неизгладени данни)

Източници: НСИ, БНБ.

Спадът на равнището на безработица и слабото нарастване на заетостта 
през първото полугодие на 2014 г. имаха положително влияние върху потреб-
лението на домакинствата. Въпреки че нормата на спестяване на домакин-
ствата остана висока, потребителското доверие се подобри значително, а 
крайните потребителски разходи на домакинствата отбелязаха нарастване 
с 1.9% в реално изражение. 

Правителственото потребление отбеляза 2.9% реален растеж и имаше 
нисък положителен принос за икономическия растеж през първото полугодие. 
Нарастването на правителственото потребление се определяше главно от 
растежа на разходите за заплати и за здравеопазване, докато разходите за 
издръжка бяха по-ниски спрямо предходната година. 
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През първите шест месеца на 2014 г. в реално изражение инвестициите в 
основен капитал се повишиха с 3.9% в сравнение със съответния период на 
2013 г. Растежът на инвестициите бе повлиян положително от капиталовите 
разходи на правителството и в по-малка степен от подобряването на очак-
ванията на фирмите за бъдещата икономическа активност, наблюдавано през 
първата половина на годината. Въпреки нарастването на обема на промиш-
леното производство и натовареността на мощностите в промишлеността, 
фирмите останаха предпазливи по отношение на инвестиционната си поли-
тика. Според предварителните данни на НСИ разходите за придобиване на 
дълготрайни материални активи (ДМА� общо за икономиката отбелязаха 
нарастване през първите шест месеца на 2014 г. в номинално изражение със 
7.8% на годишна база. Нарастване на инвестициите се наблюдаваше в след-
ните икономически сектори: промишленост; търговия, транспорт, хотели и 
ресторанти; публични услуги; информационни услуги; селско стопанство. Във 
всички останали сектори бе отчетен спад.  

Структура на разходите за придобиване на ДМА  
по икономически дейности през първото шестмесечие

Забележка: Данните за 2014 г. са предварителни. 

Източници: НСИ, БНБ.

Брутната добавена стойност в икономиката ускори темпа си на растеж 
до 2.2% през първото полугодие на 2014 г. спрямо 0.2% през първата поло-
вина на 2013 г. Основен принос за засилването на растежа на икономическата 
активност имаше индустриалният сектор и по-специално промишлеността, 
където добавената стойност се повиши с 3.2% за първото полугодие на 
2014 г., докато в строителството тя слабо се понижи. Добавената стойност 
в сектора на услугите нарасна главно поради по-високото търсене в сектора 
„търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и 
пощи, хотелиерство и ресторантьорство“. 
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Изменение на брутната добавена стойност в реално изражение по 
тримесечия и принос по отрасли

(%, процентни пунктове спрямо съответния период  
на предходната година, сезонно неизгладени данни)

Източници: НСИ, БНБ.

Изменение на брутната добавена стойност в реално изражение и принос 
по отрасли

(спрямо съответния период на предходната година, сезонно неизгладени данни)

2013 г. 2014 г.

I полугодие II полугодие I полугодие

Изменение 
(%)

Принос 
(процентни 
пунктове)

Изменение 
(%)

Принос 
(процентни 
пунктове)

Изменение 
(%)

Принос 
(процентни 
пунктове)

Брутна добавена стойност 0.2 - 1.8 - 2.2 -

Селско и горско стопанство 6.1 0.1 2.0 0.2 1.2 0.2

Индустрия* -2.6 -0.9 2.0 0.6 2.7 0.9

Услуги 1.4 0.9 1.6 1.0 1.8 1.1

* Промишленост и строителство.

Източници: НСИ, БНБ.

През първата половина на 2014 г. ситуацията на пазара на труда отбеляза 
слабо подобрение. След минималния спад на заетостта през 2013 г. през пър-
вата половина на 2014 г. броят на заетите в икономиката нарасна с 0.3% на 
годишна база. Основен положителен принос за нарастването на заетостта 
имаха някои подсектори на услугите („търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети“; „транспорт, складиране и пощи“; „хотелиерство и ресторан-
тьорство“; „създаване и разпространение на информация и творчески про-
дукти“; „далекосъобщения и държавно управление“; „образование“; „хуманно 
здравеопазване и социална работа“�, както и секторът „селско, горско и рибно 
стопанство“. Секторът на индустрията14 и подсекторите на услугите „про-
фесионални дейности и научни изследвания“ и „административни и спомага-
телни дейности“ имаха отрицателен принос за изменението на заетостта.

 По данни от Наблюдението на работната сила (НРС� през първата поло-
вина на 2014 г. равнището на безработицата се понижи до 12.2% (13.4% средно 
за първото полугодие на 2013 г.�. Безработицата, оценена на база данните 
за регистрираните безработни в Агенцията по заетостта, остана близо до 
нивото от съответния период на предходната година, като възлезе средно 

14 Включва промишленост и строителство.



Б
ъл

га
р

ск
а 

на
р

од
на

 б
ан

ка
. O

т
че

т
 •

 я
ну

ар
и 

– 
ю

ни
 2

01
4

24

на 11.7%. Коефициентът на икономическа активност на населението във въз-
растовата група 15–64 години се повиши средно до 68.9% (при 68.2% за съот-
ветния период на 2013 г.�. Броят на обезкуражените лица средно за периода се 
понижи на годишна база до 201 хил. души (227 хил. души през първата половина 
на 2013 г.�. По данни от НРС през първите шест месеца на годината се наблю-
даваше по-силно понижение на броя краткотрайно безработни (до 1 година� 
в сравнение с този на дългосрочно безработните (за период над 1 година�. В 
резултат делът на дългосрочно безработните се повиши слабо спрямо съот-
ветния период на 2013 г. и възлезе средно на 58.5% от всички безработни.

Производителността на труда общо за икономиката ускори слабо растежа 
си през първото полугодие до 1.4% на годишна база (при 0.8% растеж за пър-
вото полугодие на 2013 г.�. По-силно нарастване на производителността на 
труда спрямо 2013 г. се наблюдаваше в секторите „промишленост“, „профе-
сионални дейности и научни изследвания“ и „административни и спомагателни 
дейности“. По-слабо нарастване на производителността на труда спрямо 
2013  г. се наблюдаваше в секторите „селско, горско и рибно стопанство“,  
„строителство“, както и в секторите „финансови и застрахователни дей-
ности“ и „операции с недвижимо имущество“.

През първото полугодие на 2014 г. средната работна заплата общо за ико-
номиката забави темпа си на нарастване спрямо отчетения през 2013 г. Номи-
налната работна заплата нарасна с 2.4% за първото полугодие на годишна 
база (след растеж със 7.7% през първото полугодие на 2013 г.�. Според данните 
от националните сметки относително по-висок спрямо средния за икономи-
ката темп на нарастване на работната заплата се наблюдаваше в строител-
ството, финансови и застрахователни и професионални и научни дейности. 
В секторите „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „транспорт, 
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ и „операции с недви-
жимо имущество“ заплатите се понижиха през полугодието спрямо съответ-
ния период на 2013 г. В реално изражение15 през първата половина на 2014 г. 
средната работна заплата отбеляза по-висок темп на нарастване (4.2%� от 
номиналната, но също забави прираста си спрямо първото полугодие на 2013 г. 
(6.0%�. Подобни тенденции и развитие по сектори следваше и динамиката на 
компенсацията на един нает.

Разходи за труд на единица продукция
(плъзгаща се средна, 2005 г. = 100)

Източници: НСИ, БНБ.

15  Дефлирана с ХИПЦ,
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В резултат от динамиката на трудовите възнаграждения и производител-

ността на труда номиналните разходи за труд на единица продукция заба-
виха темпа си на растеж до 1.1% средно за първата половина на 2014 г. след 
нарастване съответно със 7.8% и 2.9% през първото и второто полугодие на 
2013 г.

През първото шестмесечие на 2014 г. брутният опериращ излишък общо 
за икономиката отбеляза спад с 2.8% на годишна база (след намаляване съот-
ветно с 4.7% и 3.1% за първото и второто полугодие на 2013 г.�. Основен при-
нос за понижението на опериращия излишък имаха секторът „селско, горско и 
рибно стопанство“ и в по-малка степен секторите „професионални и научни 
дейности“ и „публични услуги“.

Низходящата динамика на ценовото равнище на местните стоки и услуги, 
наблюдавана през 2013 г., се запази и през първата половина на 2014 г., като 
дефлаторът на БВП бе -1.7% на годишна база. По компоненти на крайното 
използване отрицателни бяха дефлаторите на вноса и износа на стоки и 
услуги, на крайните потребителски разходи на домакинствата и на инвес-
тициите в основен капитал, докато единствено дефлаторът на правител-
ственото потребление бе положителен.

През първото полугодие на 2014  г. се наблюдаваше засилване на годиш-
ния темп на дефлация. Към юни изменението на хармонизирания индекс на 
потребителските цени възлезе на -1.8% в сравнение с -0.9% в края на 2013 г.16 
Водещи фактори за наблюдаваното понижение на общото равнище на цените 
бяха продължаващият спад на цените на вноса на стоки, по-ниските разходи 
за производство, свързани с намалението на цената на електроенергията 
за промишлени потребители от втората половина на 2013 г., намалението 
на цени на услуги и сравнително слабото възстановяване на потреблението 
на домакинствата. По групи стоки и услуги понижението на инфлацията към 
юни 2014 г. спрямо декември 2013 г. се дължеше главно на спада на цените на 
енергийните продукти, задълбочаването на дефлацията при храните и засил- и засил-и засил-
ването на отрицателния темп на изменение на базисната инфлация. Формира-
лата се от началото на 2013 г. тенденция към понижение на международните 
цени в евро на храните, на основни суровини и на петрола на годишна база 
продължи да оказва натиск за понижаване на вътрешните цени на храните и 
горивата. Отчетената през 2014 г. дефлация при групата на храните беше в 
съответствие и с продължаващото от края на 2013 г. намаление на цените на 
производител при производството на хранителни продукти, добрата селско-
стопанска реколта у нас и в региона, както и с понижението на разходите за 
производство в селското стопанство в страната. 

Базисната инфлация (невключваща цените на храните, енергийните про-
дукти, административно определяните цени и тютюневите изделия�, която 
имаше най-висок отрицателен принос за общата инфлация през първото 
полугодие, се понижи от -0.7% в края на 2013 г. до -1.4% на годишна база към 
юни 2014 г. Дефлация се наблюдаваше при групата на услугите от началото 
на 2014 г. При цените на нехранителните стоки темпът на спад се ускори. 
Понижаването на общото равнище на цените на услугите бе следствие от 
по-високия годишен темп на намаление на цените на телекомуникационните 
услуги, от понижението на пазарната цена на някои видове лекарски услуги, 
свързани с намалението на потребителската такса за преглед17, както и от 
отчитането на дефлация при транспортните услуги, които се влияят косвено 
от цените на горивата. При общественото хранене се запази тенденцията 
към забавяне в темпа на нарастване на цените, наблюдавана от средата на 
2013 г., което беше в съответствие с понижаващите се цени на храните. При 
останалите подгрупи услуги беше отчетено задържане или слабо понижение 

16 Анализът използва данните по ХИПЦ.
17 От началото на 2014 г. с 28.6% беше понижена потребителската такса, заплащана от здравноосигурените 

лица за посещение при лични лекари, лекари специалисти и лекари по дентална медицина.
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на цените, за което допринася както поведението на фирмите, насочено към 
ограничаване на разходите за труд, така и слабото потребителско търсене 
на домакинствата. Дефлацията при нехранителните стоки (без горивата�, 
която се наблюдаваше през последните четири години, се запази през първата 
половина на 2014 г. и беше подсилена от поскъпването през по-голямата част 
от периода на еврото спрямо долара. Спадът в цените на нехранителните 
стоки продължи да се определя главно от понижението на годишна база на 
цените на стоките за дълготрайна употреба при относително задържане на 
индекса на цените на стоките за недълготрайна употреба на нива, близо до 
наблюдаваните през съответния период на 2013 г. 

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  
на основни групи стоки и услуги 

Януари – юни 2013 г. Януари – юни 2014 г.

 Инфлация (%) -0.8 -1.7

Темп на инфлация 
по групи (%)

Принос (процентни 
пунктове)

Темп на инфлация 
по групи (%)

Принос (процентни 
пунктове)

Храни 0.4 0.11 -1.1 -0.28

  Преработени храни 0.1 0.02 -1.1 -0.19

  Непреработени храни 1.0 0.09 -0.9 -0.09

Услуги -0.7 -0.18 -1.7 -0.43

  Обществено хранене 1.3 0.07 0.4 0.02

  Транспортни услуги -1.3 -0.04 -4.6 -0.16

  Телекомуникационни услуги -0.6 -0.03 -2.8 -0.14

  Други услуги -1.6 -0.17 -1.4 -0.15

Енергийни продукти -1.0 -0.09 -6.0 -0.55

  Транспортни горива -0.8 -0.07 -6.3 -0.54

Промишлени стоки -0.9 -0.17 -1.3 -0.26

Стоки и услуги с администра-
тивно определяни цени -2.6 -0.47 -1.4 -0.24
Тютюневи изделия 0.2 0.01 0.4 0.02

Забележка: Изложената структура съответства на класификацията на Евростат, като допълнително са отделени 
тютюневите изделия и стоките и услугите с административно определяни цени. Индексът на стоки и услуги с 
административно определяни цени е изчислен чрез претегляне на съответните елементарни агрегати от потре-
бителската кошница.

Източници: НСИ, БНБ.
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През първото полугодие на 2014 г. излишъкът по общото салдо на текущата 

и капиталовата сметка на платежния баланс се сви до 260.4 млн. евро (1.4% от 
БВП за полугодието� при излишък от 345.6 млн. евро за същия период на 2013 г. 
Свиването на излишъка се дължеше най-вече на влошаването на търговското 
салдо и на по-ниското положително салдо на нетните текущи трансфери. 
Същевременно свиването на дефицита по сметка „доход“ и нарастването на 
салдото по капиталовата сметка ограничиха намалението на общия излишък 
по текущата и капиталовата сметка. 

Търговският дефицит за първото полугодие на 2014  г. се увеличи до 
1608.2 млн. евро (при дефицит от 1266.0 млн. евро за същия период на 2013 г.�, 
като това бе резултат главно от свиването на износа на годишна база с 3.3% 
за разглеждания период. Основни фактори за спада на износа бяха пониже-
нието на международните цени на основни за износа стокови групи, както и 
намалените обеми на износа на минерални продукти и горива. Стоковите групи 
с отрицателен принос за растежа на износа в номинално изражение бяха „мине-
рални продукти и горива“, „продукти от животински и растителен произход“ 
и „неблагородни метали и изделия от тях“, а най-висок положителен принос 
имаше групата „машини и транспортни средства“. 

Низходящата динамика на международните цени потискаше и изменението 
на номиналния внос на стоки през първата половина на 2014 г. Вносът остана 
практически без изменение на годишна база поради това, че спадът на между-
народните цени бе компенсиран от увеличение на физическите обеми на внос 
поради нарастването на вътрешното търсене. Най-голям положителен при-
нос за динамиката на вноса в номинално изражение имаше стоковата група 
„машини и транспортни средства“, докато най-висок отрицателен принос бе 
отчетен при групата „минерални продукти и горива“. 

През първата половина на 2014 г. излишъкът при салдото по услугите се 
увеличи на годишна база със 110 млн. евро, достигайки 704.7 млн. евро, което 
се дължеше главно на по-високия износ на транспортни услуги. Същевременно 
увеличеният внос в номинално изражение на други услуги (без транспорт и 
пътувания� ограничи нарастването на излишъка на салдото по услугите. 
Дефицитът по сметка „доход“ се сви със 197.2 млн. евро до 426.0 млн. евро в 
резултат от по-малки изходящи плащания по линия на инвестиционния доход, 
предимно по подстатия „преки инвестиции“ в частта „лихви, изплащани на 
чуждестранни инвеститори“. Текущите трансфери намаляха на годишна база 
с 235.7 млн. евро до 1263.4 млн. евро през първата половина на 2014 г., което бе 
определено от по-ниските текущи трансфери към сектор „държавно управле-
ние“, различни от помощите по фондове на ЕС. Останалите пера по нетните 
текущи трансфери останаха близо до стойностите си за същия период на 
предходната година. Излишъкът по капиталовата сметка нарасна най-вече 
поради по-големите постъпления на средства по фондове от ЕС към сектор 
„държавно управление“. 

Според предварителните данни за платежния баланс през първата поло-
вина на 2014 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ� в страната 
възлиза на 751.3 млн. евро (4.1% от БВП за полугодието�, което представлява 
намаление със 73 млн. евро спрямо съответния период на 2013 г. Спадът се 
дължи изцяло на по-слаби потоци по подстатията „дялов капитал“, където 
влияние оказваха и фактори с еднократен характер, като придобиване на соб-
ственост на нерезиденти от местни икономически агенти. Данните за отрас-
ловата структура показват най-високи нетни постъпления за полугодието 
в секторите „преработваща промишленост“ (295.1 млн. евро� и „операции с 
недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги“ (194.5 млн. евро�. 
Намаление на ПЧИ се наблюдаваше в секторите „производство и разпределе-
ние на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода“ (50.3 млн. 
евро� и „търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоцик-
лети, на лични вещи и стоки за домакинството“ (34.1 млн. евро�.
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Динамиката на потоците по финансовата сметка се характеризираше с 
отсъствие на значителни по размер операции по външния дълг на правител-
ството, каквито имаше в началото на 2013 г. През юни се наблюдаваше нама-
ление на чуждестранните активи на банките с 831.3 млн. евро под формата 
на върнати в страната парични средства. Главно в резултат от динамиката 
на потоците на банките през юни общо за първото полугодие на 2014 г. финан-
совата сметка на платежния баланс излезе на излишък в размер на 176.1 млн. 
евро при дефицит от 941.8 млн. евро за същия период на 2013 г.

Към края на юни 2014 г. размерът на брутния външен дълг се понижи спрямо 
декември 2013 г. с 291.6 млн. евро и възлезе на 37.0 млрд. евро. Намалението на 
външния дълг се определяше от понижението на дълга на „други сектори“18 (със 
705.0 млн. евро�, докато нарастването на дълга по линия на привлечените ПЧИ 
(вътрешнофирмени заеми� ограничи понижението на общия дълг. Брутният 
външен дълг на „други сектори“, без задълженията по търговски кредити и 
облигационни заеми, регистрира спад с 550.5 млн. евро спрямо декември 2013 г. 
главно поради понижението на дълга на сектор „транспорт, складиране и съоб-
щения“. Същевременно вътрешнофирмените заеми на небанковия сектор дос-
тигнаха 15.8 млрд. евро, което представляваше увеличение с 400.0 млн. евро 
спрямо края на 2013 г. и се дължеше най-вече на привлечени средства от сек-
тор „преработваща промишленост“19. През юни 2014 г. публичният и публично 
гарантиран външен дълг отбеляза минимален спад от 41.3 млн. евро спрямо 
края на 2013 г. и възлезе на 4.0 млрд. евро. За периода януари – юни 2014 г. 
общо за икономиката бяха получени кредити и депозити в размер на 2388.1 млн. 
евро20 (в т.ч. 1050.0 млн. евро по вътрешнофирмени заеми, 579.4 млн. евро в 
сектор „банки“ и 572.9 млн. евро в „други сектори“�, а обслужените задължения 
по главници възлязоха на 2034.7 млн. евро. 

В резултат от всички външни текущи, капиталови и финансови трансакции 
по данни от платежния баланс международните валутни резерви на БНБ се 
понижиха с 225.8 млн. евро за периода януари – юни 2014 г. (без измененията, 
дължащи се на валутнокурсови разлики и ценови преоценки�. Международните 
валутни резерви по баланса на управление „Eмисионно“ на БНБ, което отчита и 
валутнокурсови разлики и ценови преоценки, намаляха със 103.3 млн. евро.

През първата половина на 2014 г. се наблюдаваше тенденция към забавяне 
на годишния растеж на широките пари, който към юни възлезе на 7.4%. До май 
2014 г. динамиката на паричния агрегат М3 се определяше от значителното 
забавяне на растежа на тесния паричен агрегат М1 и най-вече на по-ниския 
растеж на овърнайт депозитите. Тези процеси бяха свързани с отслабването 
на ефекта от въведения от началото на 2013 г. данък върху лихвите по срочни 
депозити, който стимулира икономическите агенти през 2013 г. да откриват 
депозити, лихвите от които не подлежат на данъчно облагане, както и да 
трансформират част от срочните си депозити в безсрочни. От началото на 
2014 г. данъкът върху лихвите бе понижен от 10% на 8%, което също имаше 
принос за забавяне на динамиката на овърнайт депозитите. Тенденциите 
се промениха през юни, когато банковата система бе подложена на ликвиден 
натиск21, вследствие на което КТБ22 и дъщерното є дружество ТБ „Виктория“ 
ЕАД бяха поставени под специален надзор. Част от срочните депозити беше 
изтеглена от банковата система, което увеличи парите в обращение, а друга 
част бе трансформирана в овърнайт депозити. В резултат през юни се наблю-
даваше значително забавяне на растежа на квазипарите до 1.5% (4% в края 
на 2013 г. и 5.7% през май 2014 г.�. Същевременно годишният темп на растеж 

18 Данни за фирмите от публичния и частния сектор, вкл. държавногарантираните кредити. Не се включ-
ват вътрешнофирмените заеми. Данните обхващат само кредитите, регистрирани в БНБ и за които 
тя е получила информация.

19 В секторната разбивка не се включват задълженията по търговски кредити и облигационни заеми.
20 Без да се включват револвиращи и търговски кредити. 
21 Вж. тук глава VI.
22 КТБ е четвъртата по големина банка в България по отношение на активите.
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на парите извън ПФИ и овърнайт депозитите се ускори към края на юни съот-
ветно до 12.5% (6.8% в края на 2013 г. и 9.8% през май 2014 г.� и до 18.4% (23.8% 
в края на 2013 г. и 15.1% през май 2014 г.�.

Парични агрегати
(годишно изменение)

(%)

Източник: БНБ.

Вземания от неправителствения сектор 
(годишно изменение)

(%)

Източник: БНБ.

Растежът на вземанията от неправителствения сектор, който следваше 
тенденция към забавяне през цялата 2013 г., започна да се ускорява от фев-
руари 2014 г. и към средата на годината достигна 2.4% на годишна база (0.3% 
в края на 2013 г.�. Нарастването на вземанията при номинален спад на БВП 
доведе до увеличаване на съотношението „вземания от неправителствения 
сектор/БВП“ до 72.6% в средата на 2014 г., което представляваше повишение 
с 2 процентни пункта спрямо юни предходната година. Възходящата динамика 
на вземанията от неправителствения сектор се дължеше най-вече на поло-
жителна динамика при кредитирането на нефинансовите предприятия, при 
които годишният прираст на вземанията достигна 3.3% към юни (0.3% в края 
на 2013 г.�. По сектори на икономическа дейност съществен положителен при-
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нос за годишния прираст на кредитите за нефинансови предприятия имаха 
секторите „операции с недвижими имоти“, „преработваща промишленост“ и 
„търговия“. Основен отрицателен принос имаха секторите „професионални 
дейности и научни изследвания“, „други дейности“, „създаване и разпростране-
ние на информация“, „строителство“ и „хотелиерство и ресторантьорство“. 
Същевременно, след три години на спад на годишна база, от началото на 
2014 г. при кредитирането на домакинствата се наблюдаваха слаби признаци 
на съживяване и към края на юни годишният прираст на вземанията от дома-
кинства достигна 0.3%. В края на първото полугодие растеж бе отчетен при 
овърдрафта с 0.8%, при потребителските кредити с 0.9% и при жилищните 
кредити с 0.4%, докато при другите кредити за домакинства се наблюдаваше 
намаление на годишна база с 6.3%.

По данни от анкетата за кредитната дейност на банките, провеждана 
от БНБ всяко тримесечие, след отчетен спад на търсенето на кредити през 
първото тримесечие на 2014  г., през второто се наблюдава увеличение на 
търсенето на кредити от страна както на предприятията, така и на дома-
кинствата за финансиране на потребителски и жилищни нужди. Банките 
свързват повишеното търсене на кредити от страна на предприятия с нарас-
налите нужди от финансов ресурс за оборотни средства и запаси, както и 
за инвестиционни цели. През първото полугодие на 2014 г. банките отчитат 
облекчаване на кредитните стандарти главно по отношение на кредитите 
за домакинства, докато стандартите за отпускане на кредити за предприя-
тия се запазват без съществена промяна. Основните фактори, допринесли 
за облекчаването на кредитната политика, са свързани с конкуренцията от 
страна на други банки, с намалението на цената на ресурса и с увеличения 
обем на привлечените средства. 

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 домакин-
ствата. В рамките на първите пет месеца на 2014 г. депозитите на домакин-
ства нараснаха с 1363 млн. лв., а общият прираст на депозитите на резиденти 
бе в размер на 1247 млн. лв. През юни вследствие на създалата се ситуация 
с КТБ и ТБ „Виктория“ ЕАД домакинствата, нефинансовите и финансовите 
предприятия изтеглиха общо 1044 млн. лв. от банковата система, което беше 
компенсирано от нарастване на депозитите на правителството23. За първото 
полугодие на 2014 г. привлечените средства от резиденти в банковата сис-
тема се повишиха с 1158 млн. лв., което допринесе за запазване на високата 
ликвидност на банките и към края на юни коефициентът на ликвидни активи за 
банковата система възлезе на 26.80%. 

През периода януари – май банките използваха значителна част от лик-
видността си за уве личение на чуждестранните си активи, за инвестиции в 
ДЦК, издадени от българското правителство, за увеличение на вземанията от 
неправителствения сектор и в по-малка степен за намаление на чуждестран-
ните си пасиви. В резултат от тази динамика към май нетните чуждестранни 
активи на банките достигнаха 3056 млн. лв. Към края на юни спрямо май се 
наблюдаваше свиване на чуждестранните активи на банките до 1477 млн. лв. и 
увеличение на български ДЦК в техните портфейли.

Основният инструмент на банките за управление на левовата им ликвид-
ност 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 Закона за Българската народна 
банка (ЗБНБ� валутен курс на лева24. Общият оборот на валутния пазар през 

23 На 30 юни 2014 г. Министерството на финансите пласира 5-месечни ДЦК на обща номинална стойност 
от 1.23 млрд. лв., като средствата от извънредния аукцион бяха депозирани в подкрепа на ликвидността 
на една банка.

24 Вж. тук глава II.
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първото полугодие на 2014 г. достигна 209.4 млрд. евро25, намалявайки с 25.3% 
спрямо същия период на 2013 г. Намалението бе реализирано в най-големия сег-
мент на валутния пазар  – търговията на банките с БНБ, докато в междубан-
ковата търговия (без участието на БНБ� и в търговията на банките с крайни 
клиенти оборотите през първото полугодие нараснаха. 

В структурата на междубанковата валутна търговия (без участието на 
БНБ� през първата половина на 2014 г. настъпиха промени, които се изразяваха 
в нарастване дела на сделките с долари в сравнение с година по-рано, почти 
изцяло за сметка на намаляване дела на сключените сделки с евро. Съответно 
през първото полугодие 78.7% от сключените сделки (без участието на БНБ� 
на междубанковия пазар бяха с евро и 21% – с долари. При търговията на бан-
ките с крайни клиенти структурата на търгуваните валути не се промени 
съществено, като сделките с евро заемаха около 90% от всички сделки с чуж-
дестранна валута. 

През първата половина на 2014 г. високата ликвидност на банковата сис-
тема продължи да оказва влияние върху търговията на междубанковия паричен 
пазар, което доведе до запазване на тенденцията към понижаване на кривата 
на доходност, особено при дългосрочните матуритети. 

Крива на доходност на междубанковия паричен пазар
(%)

Забележка: Осреднен индекс между СОФИБОР и СОФИБИД.

Източник: БНБ.

Средният лихвен процент по междубанковите депозити и репо операциите, 
който се влияе силно от динамиката на ЕОНИА, се повиши до 0.07% през пър-
вото полугодие на 2014 г. спрямо 0.04% през 2013 г. Отрицателният спред 
между ЛЕОНИА и ЕОНИА се разшири с 8 базисни точки спрямо 2013 г. и средно 
за първото полугодие на 2014 г. възлезе на 15 базисни точки. Разширяването 
на отрицателния спред се дължеше на по-бързото покачване на ЕОНИА (с 
10 базисни точки средно за първата половина на 2014 г.� в сравнение с пови-
шението на ЛЕОНИА (с 2 базисни точки за същия период�. През първите пет 
месеца на годината референтната овърнайт лихва ЕОНИА варираше в широк 
интервал (от 0.10% до 0.69%�, което се дължеше на значителните колебания в 
обема на излишъка от ликвидност в кредитните институции от еврозоната в 
рамките на посочения период. В началото на юни ЕЦБ взе решение да понижи 
лихвата при основните операции по рефинансиране, в резултат на което 

25 Този оборот обхваща сделките на банките и БНБ с чуждестранна валута срещу левове с вальор на пла-
щане „спот“ – до два работни дни, и включва удвоения обем както на търговията на БНБ с банки, така и 
на търговията между самите банки.
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ЕОНИА и съответно ЛЕОНИА започнаха да се понижават, а отрицателният 
спред между тях се сви до 4 базисни точки поради по-съществения спад на 
ЕОНИА.

Лихвени проценти на междубанковия паричен пазар
(%)

Източници: БНБ, ЕЦБ.

Обемът на сделките на междубанковия паричен пазар у нас възлезе на 
24.3 млрд. лв. през първото полугодие на 2014 г., с 5.1% повече в сравнение 
със същия период на 2013 г. Общо за периода депозитите формираха 72.3% от 
оборота, а репо операциите с ДЦК – 27.7%. При депозитните сделки преобла-
даваха овърнайт сделките с дял от 85.8%.

За първото полугодие на 2014  г. касовото салдо по консолидираната 
фискална програма (КФП� възлезе на дефицит от 996.4 млн. лв., като в срав-
нение със същия период на 2013 г. се влоши с 990.2 млн. лв. Значителен принос 
за дефицита по КФП през първото полугодие на 2014 г. имаше отрицателното 
салдо по програми на ЕС, което възлезе на 440 млн. лв. и отразяваше до голяма 
степен временно замразените плащания от ЕК по ОП „Околна среда“ и по две 
оси на ОП „Регионално развитие“. 

Общите държавни приходи и помощи останаха без изменение спрямо същия 
период на предходната година. Основен отрицателен принос за динамиката 
на общите приходи имаха неданъчните постъпления (-2.6 процентни пункта�, 
докато приносът на данъчните приходи и помощите бе положителен (възлизащ 
съответно на 2.1 процентни пункта и 0.6 процентни пункта�. Годишният рас-
теж на данъчните постъпления (2.7%� към края на юни се определяше главно от 
динамиката на приходите от данъка върху доходите на физическите лица и от 
социалноосигурителни вноски, които нараснаха съответно със 17.4% и 4.5%. 
С основен отрицателен принос за растежа на данъчните постъпления бяха 
приходите от ДДС, чийто спад към края на юни възлезе на 3.4% и бе резултат 
от отрицателния растеж на постъпленията от ДДС при сделки в страната и 
вътреобщностни придобивания (нето�, както и на ДДС от внос. 

През първото полугодие на 2014 г. неданъчните приходи отчетоха спад с 
16.8% предимно в резултат на разминаването в сроковете за внасяне на диви-
денти в държавния бюджет през текущата и предходната година26, както и на 
базови ефекти, свързани с еднократни приходи от първото полугодие на 2013 г. 

26 През 2014 г. сроковете за внасяне на дивиденти от предприятията с държавно участие в капитала бяха 
удължени до 16 юни и съответно 15 юли за дружествата, изготвящи консолидиран финансов отчет. 
Същевременно в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г. процентът на отчисления от печалбата за дивидент беше намален от 80 на 70 на 
сто.
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от „Държавната консолидационна компания“ (148.1 млн. лв.� и присъдена през 
същия период сума в полза на държавата по арбитражно дело (303 млн. лв.�. 

Задържането на бюджетните приходи на нивото им от същия период на 
предходната година не бе компенсирано с ограничаване на бюджетните раз-
ходи от страна на правителството, като техният растеж към края на юни 
възлезе на 7.0%. С основен принос за растежа на общите разходи по КФП бяха 
социалните разходи (3.2 процентни пункта) и капиталовите разходи27  (2.8 про-
центни пункта). За периода януари – юни социалните плащания отчетоха 7.2% 
растеж главно в резултат на базов ефект от увеличението на пенсиите през 
април 2013 г. и в по-малка степен поради разходите за покриване на просро-
чени задължения на болниците през февруари и изплатени добавки към пен-
сиите и към енергийните помощи през април 2014 г. Динамиката на капита-
ловите разходи на правителството се определяше най-вече от по-високите 
инвестиционни разходи, свързани с усвояването на средства по програми на 
ЕС, чийто растеж за полугодието възлезе на 66.4%, докато капиталовите раз-
ходи по националния бюджет намаляха с 18.6%28. Най-голям принос за огранича-
ване растежа на общите бюджетни разходи имаха лихвените разходи (-1.0 про-
центен пункт). 

През първото полугодие на 2014 г. финансирането на бюджета беше оси-
гурено предимно чрез реализирането на положителна нетна емисия ДЦК на 
вътрешния пазар в размер на 1786.0 млн. лв.29  Новоемитираните ДЦК от нача-
лото на 2014 г. бяха в размер 2975.2 млн. лв., включително 2428.6 млн. лв. скон-
тови бонове с падеж през текущата година. Нетното външно финансиране 
на бюджета бе отрицателно (-22.0 млн. лв.), като за периода бяха договорени 
нови държавни инвестиционни заеми в размер на 94.2 млн. лв. и не бяха усвоени 
външни държавни заеми.

От началото на 2014 г. с влизането в сила на Закона за публичните финанси 
бе въведена промяна в обхвата на фискалния резерв, според която в него се 
включват както средствата по депозити, така и вземанията от фондове 
на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Към края 
на юни размерът на фискалния резерв възлезе на 6599.8 млн. лв., от които 
5854.5 млн. лв. представляваха средствата на фискалния резерв по депозити. 
За периода януари – юни 2014 г. средствата по депозити във фискалния резерв 
нараснаха с 1173.9 млн. лв. Същевременно по сметката на Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребъ-
рен фонд�, който е част от фискалния резерв, бяха трансферирани средства 
в размер на 113.4 млн. лв., с което общо натрупаните средства на фонда дос-
тигнаха 2445.4 млн. лв. 

На 26 юни 2014 г. България емитира успешно нови 10-годишни бенчмаркови 
еврооблигации в размер на 1493 млн. евро с падеж 3 септември 2024 г. и лихвен 
купон 2.95%. Постъпленията от емисията бяха отчетени в началото на юли и 
не повлияха върху финансирането на бюджета за първото полугодие.

В края на полугодието деноминираните в долари глобални облигации с падеж 
2015 г. се търгуваха на вторичния пазар на цена от 103.6 (съответстваща на 
1.4% доходност� спрямо цена от 107.5 (съответстваща на 0.8% доходност� в 
началото на 2014 г. Българските еврооблигации с падеж 2017 г. към края на юни 
се търгуваха на цена от 107.7 (съответстваща на 1.6% годишна доходност� 
спрямо цена от 108.2 (съответстваща на 1.8% годишна доходност� в нача-
лото на годината. Цената на деноминираните в долари облигации по ЗУНК се 
колебаеше около номиналната им стойност. 

27 Включително прирастът на държавния резерв.
28 Данните са от месечните отчети на МФ за изпълнението на КФП.
29 За повече информация относно първичния и вторичния пазар на ДЦК вж. тук глава VIII.
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Двата водещи индекса на Българската фондова борса SOFIX и BGBX4030 се 
характеризираха предимно с възходяща тенденция в началото и средата на 
полугодието, докато от края на май следваха тенденция към понижение. През 
юни средната стойност на индекса SOFIX бе с 15.3% по-висока спрямо края на 
2013 г., а BGBX40 отчете повишение с 12.7% за същия период. 

Оборотът на вторичния пазар на акции спадна с 42% до 421  млн.  лв., а 
оборотът на търговията с облигации на фондовата борса намаля с 30% до 
90.5 млн. лв. Извънборсово бяха сключени сделки с акции за 227.8 млн. лв.31 и с 
облигации на стойност 24 млн. лв. Към края на юни пазарната капитализация 
на БФБ–София възлезе на 10.5 млрд. лв., или 13.5% от БВП (при 12.8% от БВП в 
края на 2013 г.�. 

Индекси на БФБ през първото шестмесечие на 2014 г.

Източници: БНБ, БФБ.

30 От 1 януари 2014 г. старият индекс на БФБ BG40 бе заменен от нов индекс BGBX40, състоящ се от 40-те 
емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на 
дневния оборот за последните 6 месеца.

31 По-значителен оборот в рамките на обичайната търговия бе извършен с акции на „Петрол“ АД (над 
140 млн. лв.�, „Агро Финанс“ АДСИЦ, „ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп“ – София, „Варна-плод“ АД и 
др. По-значителни сделки, сключени извън борсата, имаше с акции на „Делта Кредит“ АДСИЦ, „Химснаб 
България“ АД, „Синтетика“ АД и „Родна Земя Холдинг“ АД.
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 II.  Брутни международни валутни резерви

Управлението на брутните международни валутни резерви се извършва в 
съответствие с нормативните разпоредби на ЗБНБ, изискванията в инвес-
тиционните ограничения, бизнес процедури и методологии, както и в зависи-
мост от възможностите, които международните финансови пазари предла-
гат. Брутни международни валутни резерви на БНБ са активите в баланса на 
управление „Емисионно“ и тяхната роля е да осигуряват пълно покритие на па-
ричните задължения32 при фиксирания валутен курс на лева. Превишението на 
брутните международни валутни резерви над паричните задължения формира 
позицията депозит на управление „Банково“, или нетна стойност на баланса 
на управление „Емисионно“.33

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 депо-
зита на управление „Банково“ в баланса на управление „Емисионно“, включвайки двата транша на специални 
права на тираж в размер общо на около 611 млн. СПТ, които БНБ получи през август и септември 2009 г. при 
общото разпределение на СПТ от МВФ. 
Източник: БНБ.

32 Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗБНБ паричните задължения на БНБ включват всички банкноти и монети в обра-
щение, 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 междуна-
родни валутни резерви, са: притежаваното монетарно злато; СПТ; банкноти и монети в свободно кон-
вертируема чуждестранна валута; средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ 
по сметки в чуждестранни централни банки или в други чуждестранни финансови институции или меж-
дународни 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 аген-
ции 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 меж-
дународни 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. Тези 
активи се оценяват по пазарна стойност в съответствие със Закона.

33 Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗБНБ „общата сума на паричните задължения на БНБ не може да превишава ле-
вовия еквивалент на брутния международен валутен резерв“, като левовият еквивалент се изчислява 
по фиксирания валутен курс.
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1. Размер и структура на брутните международни 
валутни резерви

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края 
на юни 2014 г. възлезе на 14 323 млн. евро, което спрямо края на 2013 г. пред-
ставляваше намаление със 103 млн. евро34, или понижение с 0.72%, и бе резул-
тат главно от преобладаващите продажби на резервна валута срещу левове 
от БНБ на търговските банки. 

Външни парични потоци във валута
(млн. евро)

Януари – юни 2013 г. Януари – юни 2014 г.

I. Покупко-продажби на евро
   На каса -13 -14

   С банки -820 -923

       от покупки от банки 16 721 14 346

       от продажби за банки -17 541 -15 268

Общо I -833 -937
II. Валутни потоци с банките, МФ и др.
   Задължителни минимални резерви -11 -113

   Правителството и други депозанти (общо) 262 748

Общо II 251 635
Общо I + II -581 -301

Забележки: Данните са дневни (към края на деня� и са осреднени за периода. Вследствие на закръгляване е възможно 
сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.

Най-голям положителен принос в стойността на външните парични потоци 
във валута през отчетния период имаха постъпленията по сметки на прави-
телството и други депозанти в размер на 748 млн. евро (главно постъпили 
средства по сметки на Министерството на финансите и по валутната сметка 
на Европейската комисия при БНБ�. Нетните продажби на резервна валута от 
БНБ на търговски банки формираха изходящ поток в размер на 923 млн. евро. 
Тази тенденция бе сходна с намалението на валутните резерви към същия пе-
риод на 2013 г. (продадени общо 820 млн. евро�. Във връзка с поддържането на 
задължителни минимални резерви БНБ възстанови нетно на търговските банки 
сума в размер общо на 113 млн. евро (възстановени 11 млн. евро за същия пе-
риод на предходната година�.

Във валутната структура на брутните международни валутни резерви 
през отчетния период се наблюдаваха незначителни промени спрямо средните 
стойности за 2013 г. 

Валутна структура на брутните международни валутни резерви 
(%)

Валута
Активи в баланса на управление „Емисионно“

2013 г. Януари – юни 2014 г.

EUR 89.04 90.14

USD 0.04 0.04

XAU 10.61 9.51

XDR 0.30 0.30
CHF 0.01 0.01

Забележки: Данните са дневни (към края на деня� и са осреднени за периода. Вследствие на закръгляване е възможно 
сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.

34 По-нататък в тази глава при анализа на настъпилите промени в брутните международни валутни ре-
зерви на БНБ не са включени двата транша на специални права на тираж (СПТ� в размер общо на 611 млн. 
СПТ, които БНБ получи 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 за 2009 г. на Българската на-
родна банка, с. 30. 
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В структурата на активите по финансови инструменти за периода не 
настъпиха съществени промени спрямо средните стойности за предходната 
година.

Структура на брутните международни валутни резерви  
по финансови инструменти 

(%)

Финансови инструменти 2013 г. Януари – юни 2014 г.

Налични средства* 4.76 4.46

Депозити** 18.66 18.04

Ценни книжа** 76.58 77.50

Забележки: Данните са дневни (към края на деня� и са осреднени за периода. Вследствие на закръгляване е възможно 
сумите да не се равняват.
* Салда по сметки, плащания и монетарно злато.
** Включени са инструменти във валута и злато.

Източник: БНБ.

В структурата на активите по остатъчен срок до падежа се наблюда-
ваше повишение на дела на активите в матуритетните сектори до 1 година 
(текущи сметки, краткосрочни депозити във валута и злато и краткосрочни 
ценни книжа� и от 3 до 5 години за сметка на понижение на инвестициите в ма-
туритетния сектор от 1 до 3 години. 

Структура на брутните международни валутни резерви 
по остатъчен срок до падежа

(%)

Падежни сектори 2013 г. Януари – юни 2014 г.

до 1 година 59.85 62.32

1–3 години 36.88 31.27

3–5 години 2.45 5.69

5–10 години 0.81 0.72

над 10 години 0.01 0.00

Забележки: Данните са дневни (към края на деня� и са осреднени за периода. Вследствие на закръгляване е възможно 
сумите да не се равняват.

Източник: БНБ.

2. Риск и доходност на брутните международни 
валутни резерви

През първото полугодие на 2014 г. динамиката на финансовите пазари се 
влияеше от фактори с разнопосочно действие, по-важните от които бяха 
данните за икономическата активност в еврозоната и в САЩ, паричната 
политика на водещите централни банки, както и нарастването на геополи-
тическото напрежение вследствие на събитията в Украйна и Близкия изток. 
Цената на държавните ценни книжа в еврозоната и в САЩ се повиши, като гло-
балният риск, свързан главно с геополитическото напрежение в някои райони 
на света, беше общ фактор, определящ тази динамика. Повишението на це-
ните на ДЦК в еврозоната обаче бе значително по-голямо спрямо това в САЩ, 
което се дължеше на различията в посоката на паричните политики на ЕЦБ и 
Федералния резерв, както и на различията в темпа на икономически растеж 
между двата региона през периода.

Умереното подобряване на икономическите и фискалните показатели в пе-
риферните държави от еврозоната през първите шест месеца на годината се 
отрази положително върху оценките за кредитния рейтинг на редица страни 
от региона, което доведе до намаляване спреда на ДЦК на тези страни спрямо 
бенчмарковите ДЦК на Германия. Положително влияние върху нагласите на па-

Пазарна 
среда
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зарните участници и съответно върху спреда на доходност на ДЦК на пери-
ферните държави имаше излизането на Португалия през май от програмата 
за финансово подпомагане на ЕС/МВФ, както и успешните емисии на средно- и 
дългосрочни ДЦК на Португалия, Ирландия и Испания. Увеличаването на жела-
нието на инвеститорите за поемане на риск, както и нарастването на входя-
щия поток на външен капитал към еврозоната също допринесоха за повишение 
в цената на ДЦК на държавите членки от еврозоната. Решенията на ЕЦБ от 
юни за понижение на референтните лихви и провеждане на целеви операции 
по дългосрочно рефинансиране също повлияха положително върху спредовете.

Политика на централните банки 
През първото полугодие инфлацията и средносрочните инфлационни очак-

вания в еврозоната продължиха да се понижават главно поради значителното 
намаление на цените на енергийните продукти и храните. Принос за ниската 
инфлация имаше и поскъпването на еврото, отчасти вследствие увеличението 
на входящите в еврозоната капиталови потоци. Кредитният портфейл на бан-
ковия сектор в еврозоната продължи да се свива, а през първите месеци на 
2014 г. се наблюдаваше повишение на овърнайт лихвата ЕОНИА. 

Тенденциите в инфлацията, динамиката на кредитирането и лихвите в ев-
розоната повлияха върху решението на ЕЦБ (от заседанието на 5 юни� лихвата 
при основните операции по рефинансиране да бъде понижена до 0.15% (с 10 ба-
зисни точки�, а тези по пределното кредитно и по депозитното улеснение до 
съответно 0.40% (с 35 базисни точки� и -0.10% (с 10 базисни точки�. Отрица-
телният лихвен процент по депозитното улеснение се прилага и към: 1� осред-
нените наличности от задължителни резерви на банките, надхвърлящи изис-
кванията за минимални резерви; 2� депозити на сектор „държавно управление“, 
държани при Евросистемата и надхвърлящи определени прагове; 3� сметки по 
услуги за управление на резерви на Евросистемата, в случай че понастоящем 
не се олихвяват; 4� салда по сметки на участниците в ТАРГЕТ2; 5� салда на на-
ционалните централни банки извън Евросистемата (овърнайт депозити�, дър-
жани в ТАРГЕТ2; 6� други сметки, държани от трети страни при централни 
банки от Евросистемата, при условие че понастоящем не се олихвяват или се 
олихвяват с лихвения процент по депозитното улеснение. ЕЦБ изрази наме-
рения да запази лихвите на установените нива за продължителен период от 
време и при необходимост да предприеме допълнителни мерки.

На заседанието на 5 юни бяха взети решения за предоставяне на допълни-
телни парични стимули. С цел насърчаване на банковото кредитиране за нефи-
нансовия частен сектор в еврозоната (с изключение на заеми на домакинства 
за покупка на жилища� бе взето решение до юни 2016 г. да бъдат проведени 
няколко целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO�, както и да се 
ускори подготовката за директни покупки на обезпечени с активи ценни книжа 
(ABS� с несложна, прозрачна структура, чиито базови активи са вземания от 
нефинансовия частен сектор в еврозоната. В допълнение, ЕЦБ реши неограни-
ченото разпределение на ликвидност при основните и тримесечните операции 
по рефинансиране да бъде запазено най-малко до декември 2016 г., а текущо 
допустимите допълнителни активи, използвани за обезпечение по операциите 
(вземания по кредити�, да продължат да се използват най-малко до септември 
2018 г. С цел осигуряване на допълнителна ликвидност в банковата система и 
намаляване на големите колебания на ЕОНИА до извършването през септем-
ври на първата целева операция по дългосрочно рефинансиране бе решено да 
се преустановят ежеседмичните операции за стерилизиране на ливидността, 
предоставена по Програмата за пазарите на ценни книжа (SMP�. Преустано-
вени бяха и едномесечните операции по рефинансиране (STRO�. 

От началото на 2014 г. овърнайт лихвата ЕОНИА варираше в широк интер-
вал от 0.10% до 0.69%, като влияние върху лихвата оказваха колебанията в 
обема на излишъка от ликвидност (между 70 млрд. и 179 млрд. евро�. Средно 
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за периода януари – юни ЕОНИА възлезе на 0.21% (спрямо 0.10% през второто 
полугодие на 2013 г.�. След заседанието на ЕЦБ на 5 юни и взетите на него ре-
шения овърнайт лихвата постепенно се понижи, като в края на полугодието 
достигна ниво от 0.03%. 

ЮРИБОР лихвите по депозитите на междубанковия пазар следваха тенден-
ция към повишение до средата на май, а след това се понижиха, като към края 
на юни едномесечните лихви възлязоха на 0.10% (-12 базисни точки спрямо края 
на 2013 г.�, а тези с матуритет от 6 и 12 месеца – съответно на 0.30% (-9 ба-
зисни точки спрямо края на 2013 г.� и 0.49% (-7 базисни точки спрямо края на 
2013 г.�. 

В САЩ Федералният резерв запази референтната лихва по федералните 
фондове без промяна в интервала 0.00–0.25% през първата половина на 2014 г., 
като в същото време продължи с изпълнението на мярката, според която по-
стъпленията от щатски ДЦК с настъпил падеж от баланса на Федералния ре-
зерв се реинвестират в нови ДЦК на САЩ, а постъпленията от наличните в 
баланса дълг и ипотечни облигации на подпомаганите от държавата агенции 
се реинвестират в нови ипотечни облигации. На проведеното през март засе-
дание на Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC� бяха 
ревизирани насоките за адекватността на провежданата парична политика. 
Въведените през декември 2012 г. номинални прагове за безработицата и ин-
флационните очаквания в САЩ (съответно над 6.5% и до 2.5%� за оценяване 
адекватността на текущото ниско равнище на диапазона за целевата лихва 
бяха заменени с по-обща експертна оценка от членовете на Комитета за на-
предъка относно постигането целите на Федералния резерв за пълна заетост 
и инфлация от 2%. На същото заседание бе уточнено, че към дадения момент, 
дори при достигането на съответстващи на дългосрочните цели на Федерал-
ния резерв нива на безработица и инфлация, икономическите условия в САЩ 
могат за известно време да оправдаят поддържането на лихвата по феде-
ралните фондове под нормалните ù дългосрочни нива. На заседанието на Ко-
митета, проведено на 17 и 18 юни, отново бе взето решение да бъде намален 
размерът на изкупуваните активи по програмите на Федералния резерв (QE3� 
с нови 10 млрд. долара до 35 млрд. долара месечно, считано от 1 юли 2014 г. 

Крива на доходност на ДЦК
През първата половина на 2014 г. доходността на ДЦК на Германия се по-

нижи значително. Намалението на доходността в двегодишния матуритетен 
сектор бе в размер на 19 базисни точки (до ниво от 0.03%�, а в десетгодишния 
понижението възлезе на 68 базисни точки (до 1.25%�. В първите месеци на го-
дината понижението на доходността беше свързано с очакванията на инвес-
титорите за предприемане на мерки от страна на ЕЦБ с цел противодействие 
на ниската инфлация в еврозоната. Геополитическото напрежение в Украйна 
също повлия за понижението на доходността на ДЦК на Германия, тъй като 
нарастването на несигурността предизвика търсене на нискорискови активи. 
През второто тримесечие допълнително влияние в тази посока оказаха по-
ниските от очакваното данни за БВП на еврозоната през първото тримесечие 
на 2014 г., както и предприетите през юни мерки от страна на ЕЦБ. 

Спредовете на доходност на ДЦК на периферните държави от еврозоната 
спрямо бенчмарковите ДЦК на Германия следваха тенденция към понижение 
през първата половина на 2014 г. В двегодишния матуритетен сектор най-
значително бе понижението на спредовете на Португалия, Испания и Ирлан-
дия със съответно 224 базисни точки (до 87 базисни точки�, 86 базисни точки 
(до 43 базисни точки� и 52 базисни точки (до 21 базисни точки�, докато в де-
сетгодишния сектор най-голямо понижение беше отчетено при спредовете 
на Португалия (със 180 базисни точки до 240 базисни точки�, Испания (с 81 ба-
зисни точки до 142 базисни точки� и Италия (с 60 базисни точки до 160 базисни 
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точки�. Успешно бяха емитирани чрез синдикат 5-годишни облигации на Гърция 
и Кипър, като и двете емисии бяха реализирани при годишна доходност под 5% 
(съответно 4.95% и 4.82%�. 

Доходността на ДЦК на САЩ се движеше в широки граници, като динами-
ката бе най-силно изразена в матуритетните сектори над 5 години. Доход-
ността на 2-годишните ДЦК се колебаеше в интервала от 0.29% до 0.48%, до-
като интервалът при 10-годишните ДЦК бе значително по-широк – от 2.44% до 
3.03%. Определящи за динамиката на доходността бяха нагласите на инвести-
торите по отношение на глобалния риск през периода, свързан главно с геопо-
литическото напрежение в някои райони на света, както и паричната политика 
на водещите централни банки. Данните за икономическото състояние на САЩ 
също оказаха съществено влияние върху доходността на ДЦК на САЩ през пе-
риода. В началото на годината доходността им се понижи вследствие на зна-
чителното изтегляне на инвестиции от развиващите се страни и поради пони-
жението, макар и временно, на икономическата активност в САЩ през първото 
тримесечие, породено от неблагоприятни метеорологични условия. Последва-
лото съществено увеличение на БВП през второто тримесечие и решенията 
на FOMC до голяма степен определиха повишението на доходността на ДЦК 
на САЩ към края на полугодието. В края на юни годишната доходност по 10-го-
дишните облигации на САЩ възлезе на 2.53%, което бе с 50 базисни точки по-
малко от равнището в края на 2013 г. За същия период доходността на ДЦК с 
матуритет две години се повиши с 8 базисни точки, което доведе до намаля-
ване наклона на кривата на доходност.

Доходност до падеж на ДЦК през първото шестмесечие на 2014 г.
(%)
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Злато и валутен курс
През първата половина на 2014 г. цената на златото в долари и в евро се по-

виши, като интервалът на движение беше в рамките от 1202 до 1383 долара за 
тройунция. Поскъпването през периода бе с 10.46% в долари и с 10.68% в евро 
съответно до 1327 долара и 969 евро за тройунция. Основен фактор за пови-27 долара и 969 евро за тройунция. Основен фактор за пови- долара и 969 евро за тройунция. Основен фактор за пови-9 евро за тройунция. Основен фактор за пови- евро за тройунция. Основен фактор за пови-
шение на цената на златото през първите шест месеца на годината бе търсе-
нето на сигурност от страна на инвеститорите, породено от нарастването 
на геополитическото напрежение в Украйна и Близкия изток. Нарастването 
на цената бе ограничено от по-ниското търсене на злато в качеството му 
на актив, който предоставя защита срещу инфлацията. В края на първото 
полугодие цената на златото се повиши вследствие решението на ЕЦБ да по-
нижи основните лихвени проценти и да обяви нови операции по дългосрочно 
рефинансиране.

Валутен курс „долар/евро“ 
(евро)

Цена на тройунция злато в долари 
(долари)
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Цена на тройунция злато в евро 
(евро)

През първото шестмесечие на 2014 г. доларът поскъпна кумулативно с 0.38% 
спрямо еврото, като повишението на курса беше концентрирано предимно 
през второто тримесечие. Интервалът на движение на курса „долар/евро“ 
беше относително тесен – от 0.72 до 0.74, със слаба колебливост през пери-
ода. През първите месеци на 2014 г. еврото предимно поскъпваше спрямо до-
лара поради публикуването на данни, сочещи постепенно възстановяване на 
икономиката в еврозоната, по-добри перспективи за кредитния рейтинг на 
част от държавите в региона, както и значително свиване на спредове на пе-
риферните страни в еврозоната. През второто тримесечие еврото започна 
да поевтинява спрямо долара вследствие на признаци, че ЕЦБ ще предостави 
допълнителни парични стимули и уверението на председателя на Федералния 
резерв, че забавянето на растежа на американската икономика през първото 
тримесечие на 2014 г. се дължи предимно на фактори с временен характер. 
Обявените през юни решения на ЕЦБ за целево парично стимулиране потвър-
диха очакванията на пазарните участници и допринесоха за поевтиняването 
на еврото спрямо долара.  

Брутните международни валутни резерви на БНБ бяха инвестирани 
съобразно зададеното от УС на БНБ ниво за толеранс на риска за Банката по 
отношение нетната стойност35 в баланса на управление „Емисионно“. Стра-
тегическият бюджет на Банката за риск се задава чрез мерките „стойност 
под риск” (value at risk� и „максимален праг на загуба“, дефинирани по отношение 
нетната стойност на баланса на управление „Емисионно“.36 

На годишна база отчетената колебливост на нетната стойност37 през 
периода бе 7.32%. Основен принос има валутният риск (около 94%�, който се 
дължи на откритата валутна позиция в злато.

Лихвеният риск на брутните международни валутни резерви през първото 
полугодие на 2014 г., измерен чрез тяхната средна модифицирана дюрация, 
е 0.98 години. Поддържаната дюрация е малко по-висока спрямо средната за 
2013 г. (0.91 години�.

Валутният риск на брутните международни валутни резерви е ограничен 
от изискването сумата от абсолютните стойности на откритите валутни 

35 Под нетна стойност се разбира позицията (статията� „депозит на управление „Банково“ в баланса на 
управление „Емисионно“.

36 Рискът за нетната стойност, измерен чрез VaR = -X% (X>0�, при интервал на доверителност 95% и до-
пускане за нормално разпределена доходност на международните резерви, означава, че максималната 
загуба на нетната стойност в 95% от времето няма да надвишава X%. „Максимален праг на загуба“ е 
най-високата загуба при реализирали се в миналото неблагоприятни сценарии.

37 Стандартното отклонение на доходността на нетната стойност.

Основни 
видове риск
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позиции38 в различните от СПТ и монетарно злато валути да не надвишава 2% 
от пазарната стойност на задълженията в тези валути. През отчетния пе-
риод бяха поддържани минимални открити позиции във валути, като на прак-
тика основният валутен риск за БНБ се пораждаше от откритата валутна 
позиция в злато.

През първата половина на 2014 г. кредитният риск продължи да бъде осно-
вен фактор, оказващ влияние върху пазарите на държавни и държавногаран-
тирани ценни книжа в еврозоната. През периода се наблюдаваше понижение 
на напрежението на финансовите пазари и известно подобрение в пазарната 
среда. В резултат на това не бяха извършени съществени промени, свързани 
с управлението на кредитния риск. През отчетния период БНБ продължи кон-
сервативната си политика по отношение на кредитния риск при инвестициите 
в държавен и държавногарантиран дълг, като бяха запазени ограниченията по 
отношение на държавите емитенти, условно разделени в три рискови групи на 
база присъщия им държавен риск. За позициите в ценни книжа от най-безрис-
ковата първа група беше променен наложеният лимит за минимално тегло от 
35% на 30% от валутните резерви. За постигането на основните цели на 
БНБ, а именно висока степен на сигурност и ликвидност на международните 
валутни резерви, преобладаваща част от активите продължава да бъде ин-
вестирана в държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа до 3 години 
на Германия и Франция, държавногарантиран дълг на същите две страни, 
както и в краткосрочни депозити.

Към края на полугодието приблизително 64% от валутните резерви бяха 
инвестирани в активи с най-високо кредитно качество и дългосрочен креди-
тен рейтинг ААА, а средната стойност на тези експозиции за периода беше 
около 63%. 

Операционният риск беше управляван посредством стриктното съблюда-
ване, мониторинга и контрола по отношение на инвестиционните ограничения 
и съответните бизнес процедури за управление на международните валутни 
резерви.

Нетният доход на активите в евро се изчислява въз основа на три компо-
нента: 1� доход от инвестиции на брутните международни валутни резерви в 
оригинална валута; 2� доход от валутен дисбаланс39; и 3� разходи по пасивите. 
Доходът от инвестиции на международните резерви на БНБ през отчетния 
период е положителен и е в размер на 62.14 млн. евро, което се равнява на ку-
мулативна доходност за периода от 0.49%. Доходът от валутен дисбаланс се 
дължи почти изцяло на съществената промяна в цената на монетарното злато 
в евро през отчетния период и е в размер на 122.54 млн. евро (вж. графиката 
на с. 42�. През отчетния период няма разходи за платени лихви по пасива40 от 
баланса на управление „Емисионно“. Като резултат от тези три компонента 
нетният доход от управлението на международните валутни резерви през от-
четния период е в размер на 184.68 млн. евро, което представлява 1.44% нетна 
доходност за периода.

38 Открита валутна позиция е разликата между стойността на активите и задълженията във всяка ва-
лута, различна от евро.

39 Доходът от валутен дисбаланс е резултат от промяната на валутните курсове върху откритите ва-
лутни позиции съответно на активите и пасивите.

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

Доходност 
и ефектив-

ност
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Доход и доходност* на валутните резерви през първото шестмесечие 
на 2014 г.

Период

Нетен 
доход  

(млн. евро)

Нетна 
доходност

(%)

Доход  
(млн. евро)

Доходност
(%)

Доход  
(млн. евро)

Доходност
(%)

Разход  
(млн. евро)

Доходност
(%)

от активите**
от валутна преоценка 

на активи и пасиви
по пасивите

(1)+(2)+(3) (1) (2) (3)

I тримесечие 102.59 0.80 27.71 0.22 74.88 0.58 0.00 0.00

II тримесечие 82.09 0.63 34.43 0.27 47.66 0.37 0.00 0.00

Общо 184.68 1.44 62.14 0.49 122.54 0.95 0.00 0.00

*  Посочената в таблицата доходност е за първите шест месеца на 2014 г., анюализираната доходност ще бъде 
около два пъти по-голяма. 
** Доходността за първото тримесечие е 0.22%, а доходът е 27.71 млн. евро. Доходността за второто тримесечие 
е 0.27%, а доходът е 34.43 млн. евро. В резултат доходността за шестмесечието е приблизително равна на сумата 
на доходностите за двете тримесечия, а именно 0.49%, а доходът е 62.14 млн. евро.

Източник: БНБ.

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

Доходност и риск на портфейлите през първото шестмесечие на 2014 г.

Портфейл и вид на актива

Доходност Колебливост (риск)
Информационен 

коефициент3Абсолютна
(%)

Относителна1

(базисни точки)
Абсолютна

(базисни точки)
Относителна2 

(базисни точки)

Инвестиционен 1, евро 0.52 10 25 9 2.41

Инвестиционен 2, евро 0.57 15 30 7 4.74

Инвестиционен 3, евро 4.80 - 247 - -

Външен мениджър А, евро 0.48 5 35 3 2.97

Външен мениджър Б, евро 0.45 3 38 7 0.79

Ликвиден, евро 0.07 5 1 1 -

Ликвиден, злато 0.13 5 2 2 -

Ликвиден, долари 0.02 2 0 0 -

1 Положителната относителна доходност за даден портфейл представлява постигнатата печалба спрямо доход-
ността на съответния бенчмарк. Ако относителната доходност е отрицателна, тя се интерпретира като про-
пусната полза при управлението на портфейла.

2 Относителната колебливост (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.

3 Показателят „информационен коефициент“ е съотношението между относителната доходност на портфейла и  
относителния му риск (на годишна база�. Показателят се изчислява само за активно управляваните портфейли.

Източник: БНБ.

С цел диверсификация на стиловете на управление и ограничаване на опе-
рационния риск основната част от валутните резерви в евро продължава да 
бъде разпределена между два инвестиционни портфейла („инвестиционен 1“ и 
„инвестиционен 2“� с еднакъв бенчмарк и ограничения, но управлявани от раз-
лични екипи служители на БНБ. Ценните книжа в портфейл „инвестиционен 3“ 
са с по-ниска ликвидност, тъй като са предназначени главно да бъдат държани 
до падеж. Към 30 юни 2014 г. около 6% от брутните международни валутни 
резерви се управляват от външни мениджъри – международни финансови ин-
ституции. Освен постигането на допълнителна диверсификация ползването 
на външни мениджъри допринася за обмен на знания и опит в областта на упра-
влението на инвестиции на международните пазари. Ликвидните портфейли са 
предназначени главно за посрещане на непосредствените нужди за извършване 
на плащания. 
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 III.  Платежни системи

Съгласно ЗБНБ Българската народна банка отговаря за организирането, 
поддържането и развитието на платежните системи в страната, като 
съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни меха-
низми и осъществява надзор върху тях. Главните цели са свързани с намаля-
ване на системния риск и създаване на условия за интегриране на платежните 
системи в страната с европейската платежна инфраструктура. 

Платежните системи в страната 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 кар-

ти на територията на страната, с оператор „БОРИКА–Банксервиз“ АД. 
Платежните системи в страната за сетълмент в евро са:
•	 националният	системен	компонент	на	ТАРГЕТ2 –	ТАРГЕТ2-БНБ,	с	опера-

тор БНБ;
•	 спомагателната	система, която извършва сетълмент в ТАРГЕТ2-БНБ: 

БИСЕРА7-ЕВРО – система за обслужване на клиентски преводи, пред-
назначени за изпълнение в определен момент, с оператор „БОРИКА–
Банксервиз“ АД. 

Системите за сетълмент на ценни книжа в страната 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.

През първото полугодие на 2014 г. по-голямата част от стойността на 
плащанията в левове в страната (84.2%�41 бяха обработени от Системата 
за брутен сетълмент в реално време РИНГС. Това доведе до намаляване на 
рисковете в платежната система, което е една от главните цели на всяка 
централна банка. От общия брой на плащанията в левове, подадени към пла-
тежните системи в страната, делът на РИНГС бe 0.5%.

Обработените от БОРИКА трансакции през първото полугодие на 2014 г. 
отбелязаха увеличение със 7.2% по брой и с 11.8% по стойност спрямо първите 
шест месеца на 2013 г. За същия период авторизираните от БОРИКА трансак-
ции за теглене на пари в брой през ATM терминали се увеличиха с 3.3% по брой 
и с 9.1% по стойност. По отношение на авторизираните от БОРИКА трансак-
ции, извършени чрез ПОС терминални устройства, бе отчетено нарастване 
с 5.2% при броя и с 5% при стойността. Броят на обработените плащания в 
системата БИСЕРА се увеличи с 12.4%, а стойността – с 8% спрямо същия 
период на 2013 г. 

През първите шест месеца на 2014 г. стойността на трансакциите, пода-
дени към Централния депозитар, отбеляза спад с 19.4% спрямо първата поло-19.4% спрямо първата поло-% спрямо първата поло-
вина на 2013 г. При броя бе отчетено увеличение със 71.4%.

41  За работата на системите за брутен сетълмент в реално време за оптимални се приемат стойности 
около 80%.

Платежни 
системи за 
сетълмент 

в левове и 
системи за 
сетълмент 

на ценни 
книжа
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Разпределение на плащанията в левове в страната между отделните 
платежни системи през първото шестмесечие на 2014 г.

Източник: БНБ.

Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС е най-важната пла-
тежна система в страната. Към 30 юни 2014 г. броят на банките, участващи в 
РИНГС, бе 30. През първото полугодие през РИНГС бяха извършени 489 910 пла-0. През първото полугодие през РИНГС бяха извършени 489 910 пла-. През първото полугодие през РИНГС бяха извършени 489 910 пла- През първото полугодие през РИНГС бяха извършени 489 910 пла-През първото полугодие през РИНГС бяха извършени 489 910 пла- пла-пла-
щания на обща стойност 335 795 млн. лв., което спрямо първото шестмесечие 
на 2013 г. представлява увеличение с 0.2% при броя и намаление с 16.7% при 
стойността. Клиентските плащания бяха 439 535, или 89.7% от общия брой 
плащания, а общата им стойност възлезе на 89  596  млн.  лв., или   26.7% от 
стойността на всички плащания. Среднодневният брой на плащанията през 
системата през отчетния период бе 3983, а среднодневната им стойност – 
2730 млн. лв. През първите шест месеца на 2014 г. 64.1% от стойността на 
плащанията през РИНГС бяха обработени до 12:00 часа, а 85.1% – до 14:30 часа. 
От гледна точка на системната натовареност до 14:30 часа бяха обработвани 
82.8% от броя на плащанията през системата. За отчетния период коефици-
ентът на наличност42 на РИНГС бе 99.97%.

Брой на обработените в РИНГС плащания  
през първите шест месеца на 2013 г. и на 2014 г.

Източник: БНБ.

42 Коефициентът на наличност представлява съотношението между броя часове, през които системата 
реално е работила, и броя часове, през които тя според графика е трябвало да работи.
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Стойност на обработените в РИНГС плащания  
през първите шест месеца на 2013 г. и на 2014 г.
(млн. лв.) (млн. лв.)

Източник: БНБ.

БНБ е оператор на националния системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ и отго-
варя за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента и за коорди-
нацията с ЕЦБ и участващите централни банки.43 Към 30 юни 2014 г. в нацио-30 юни 2014 г. в нацио-2014 г. в нацио-4 г. в нацио-г. в нацио-
налния системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ участваха БНБ, 23 банки – директни 
участници, 3 адресата с BIC, както и 2 спомагателни системи: системата за 
обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в опре-
делен момент – БИСЕРА7-ЕВРО, и системата за регистрация и сетълмент на 
ДЦК в БНБ (BNBGSSS�.44

Брой на обработените в ТАРГЕТ2-БНБ плащания  
през първите шест месеца на 2013 г. и на 2014 г.

Източник: БНБ.

43 ТАРГЕТ2 предоставя брутен сетълмент в реално време за разплащания в евро със сетълмент с резервни 
пари. Системата работи въз основа на Единна съвместна платформа, като от правна гледна точка 
всяка централна банка в ТАРГЕТ2 оперира свой собствен системен компонент. Към 30 юни 2014 г. 23 дър-
жави членки и ЕЦБ бяха свързани с ТАРГЕТ2.

44 Актуален списък на участниците в ТАРГЕТ2 през националния системен компонент ТАРГЕТ2–БНБ е публику-
ван на интернет страницата на БНБ: http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSTARGET2/PSTARGETList/index.htm.   
Към 30 юни 2014 г. в спомагателната система БИСЕРА7-ЕВРО участваха 15 от 23-те банки – директни 
участници в ТАРГЕТ2-БНБ.

Платежни 
системи за 
сетълмент 

в евро

http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSTARGET2/PSTARGETList/index.htm
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Стойност на обработените в ТАРГЕТ2-БНБ плащания  
през първите шест месеца на 2013 г. и на 2014 г.
(млн. евро) (млн. евро)

Източник: БНБ.

През първите шест месеца на 2014  г. в ТАРГЕТ2-БНБ бяха извършени 
101 923 плащания на обща стойност 175 802 млн. евро, от които 83 165 броя 
клиентски плащания на обща стойност 3552 млн. евро. Спрямо първата поло-
вина на 2013 г. бе отчетено увеличение с 21.4% при общия брой обработени 
плащания и с 16.1% при стойността. 

Към банки от други системни компоненти бяха наредени 88% от броя и 91.2% 
от стойността на извършените през националния компонент плащания. През 
отчетния период среднодневният брой на наредените плащания от участни-
ците в ТАРГЕТ2-БНБ бе 815, а среднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак-ТАРГЕТ2-БНБ бе 815, а среднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак-БНБ бе 815, а среднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак- бе 815, а среднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак-е 815, а среднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак-815, а среднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак-реднодневната стойност – 1406 млн. евро. Мак-1406 млн. евро. Мак-млн. евро. Мак-
сималният дневен брой плащания, наредени от участници в ТАРГЕТ2-БНБ, бe 
1333, а максималната дневна стойност – 2919 млн. евро. 

Спомагателната система БИСЕРА7-ЕВРО обработва клиентски преводи в 
евро, предназначени за изпълнение в определен момент. През първите шест 
месеца на 2014 г. през спомагателната система БИСЕРА7-ЕВРО бяха извършени 
14 962 плащания на стойност 156 млн. евро, като в сравнение със същия период 
на 2013 г. бе отчетено увеличение с 25.6% при броя и с 21.7% при стойността. 

Системата БИСЕРА7-ЕВРО с оператор „БОРИКА–Банксервиз“ АД обработва 
само СЕПА плащания – кредитен превод и директен дебит в СЕПА. С цел оси-
гуряване на достижимост45 на банките при извършване и получаване на СЕПА 
плащания към и от банки от други страни БИСЕРА7-ЕВРО бе свързана със 
системите SEPA Clearer и Equens, съответно от декември 2010 г. и декември 
2011 г. Това позволява взаимен обмен на кредитни преводи в СЕПА между бан-. Това позволява взаимен обмен на кредитни преводи в СЕПА между бан-Това позволява взаимен обмен на кредитни преводи в СЕПА между бан-
ковите общности на България и други страни от ЕС, главно Германия, Италия, 
Нидерландия, Гърция, Полша, както и Швейцария. През януари 2014 г. заработи 
двустранната връзка с полската система EuroELIXIR, което разшири достижи-
мостта на националната банкова общност в СЕПА. 

В края на юни 2014 г. почти всички банки и клонове на чуждестранни банки в 
страната обработваха кредитни преводи в СЕПА. Делът на кредитните пре-. Делът на кредитните пре-елът на кредитните пре-
води в СЕПА, наредени от банки и клонове на чуждестранни банки в страната, 
беше около 52.8% от общия брой на клиентските плащания в евро, попадащи в 
обхвата на 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.

45  Достижимост (reachability� означава, че плащания в СЕПА могат да се извършват от/към всяка банкова 
система в участващите в СЕПА държави.
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Към 30 юни 2014 г. делът на картите, преминали към стандарта EMV46, беше 
86.7% от общия брой на издадените в страната банкови платежни карти, в 
т.ч. 85.5% от дебитните и 98.7% от кредитните. Преминаването към EMV на 
инфраструктурата за обработка на трансакции с банкови платежни карти бе 
почти завършено, като към края на отчетния период делът на АТМ термина-
лите, преминали към EMV, бe 100%, а този на ПОС терминалите – 99.7%. 

През февруари 2014 г. беше приет Регламент (ЕС� № 248/2014 на Европей-
ския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС� № 260/2012 по 
отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни 
дебити. Основният елемент на регламента е свързан с удължаване до 1 август 
2014 г. на срока, в който доставчиците на платежни услуги от страните от 
еврозоната могат да обработват плащания във формат, различен от устано-
вения в Регламент № 260/2012.

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 наблюда-
ване изпълнението на стандартите и препоръките, формулирани от Банката 
за международни разплащания, Международната организация на комисиите по 
ценни книжа, ЕЦБ и ЕСЦБ.

На 6 февруари 2014 г. УС на БНБ разгледа заявлението на „Система за елек-
тронни плащания България/СЕП България“ АД, с което дружеството уведоми 
БНБ за желанието си да прекрати извършването на дейност като оператор на 
платежна система с окончателност на сетълмента, подадено до БНБ по реда 
на чл. 102, ал. 1, във връзка с чл. 101, ал. 1, т. 7 от Закона за платежните услуги 
и платежните системи (ЗПУПС�. След като установи, че е налице изпълнение 
на условията по чл. 102 от ЗПУПС, УС на БНБ на основание чл. 101, ал. 1, т. 7 
от ЗПУПС отне издадения на „Система за електронни плащания България/СЕП 
България“ АД лиценз за оператор на платежна система с окончателност на 
сетълмента.

През първите шест месеца на 2014 г. бяха извършени надзорни проверки 
на 3 доставчици на платежни услуги. Целта на надзорните проверки бе да се 
установи дали дейността на съответните доставчици на платежни услуги е 
съобразена с изискванията на ЗПУПС и на подзаконовите нормативни актове 
по прилагането му. 

През първите шест месеца на 2014 г. бяха извършени следните вписвания и 
заличавания в съответните регистри, водени от БНБ:

– в публичния регистър на лицензираните платежни институции, както и 
на техните клонове и представители по чл. 17 от ЗПУПС бяха вписани 
102 и заличени 32 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 бяха 
вписани 13 представители;

– в публичния регистър по чл. 7 от Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. 
бяха  вписани 21 платежни институции от други държави членки, които 
могат да предоставят платежни услуги на територията на България. 
Вписани бяха 22 представители на доставчици на платежни услуги от 
други държави членки;

– в публичния регистър по чл. 39 от Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. 
бяха вписани 6 дружества за електронни пари, регистрирани в други 
държави членки, които могат да извършват дейност по издаване, раз-
пространение и обратно изкупуване на електронни пари на територия-
та на България.

През първата половина на 2014 г. бяха извършени проверки по 90 възражения, 
постъпили в БНБ от физически и юридически лица, ползватели на платежни услуги.

46 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.

Развитие 
на платеж-

ните и 
сетълмент 

системи в 
страната

Надзор 
върху пла-
тежните 
системи
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 IV.  Резерви на банките в БНБ

През първото полугодие на 2014 г. среднодневната стойност на привле-
чените средства, върху които се начисляват задължителните минимални ре-
зерви (ЗМР� на банките, без средствата по сметки на централния и местните 
бюджети, нарасна с 5.9% спрямо първата половина на 2013 г. Това се дължеше 
на повишение с 10.9% на левовите пасиви и с 1.3% на пасивите в чуждестранна 
валута. Среднодневният размер на привлечените средства от резиденти (без 
средствата по сметки на централния и местните бюджети� се увеличи с 9.6%, 
а на тези от нерезиденти спадна с 12.0%. Пасивите на банките от централния 
и местните бюджети нараснаха с 9.2%. В резултат от тази промяна в струк-
турата на привлечените средства ефективната имплицитна норма на ЗМР 
се повиши спрямо нивото си от 2013 г. с 0.01 процентни пункта и възлезе на 
9.0%47 средно за полугодието.

Структура на привлечените средства в банковата система*
(%)

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

Източник: БНБ.

Резервните активи, с които банките изпълняваха нормата за ЗМР, бяха 
разпределени между средствата по сметки на банките в БНБ (7.9 процентни 
пункта� и признатите като резервни активи 50% от касовите им наличности 
(1.1 процентни пункта�. През полугодието среднодневният размер на левовите 
активи нарасна с 11.8% спрямо средното им ниво през първото полугодие на 
предходната година, докато растежът на резервните активи в евро възлезе 
на 1.2%, в резултат на което настъпи промяна във валутната структура на 
резервните активи на банките. Относителният дял на резервните активи в 
евро в общо поддържаните резерви спадна на 33.4% средно за полугодието при 
ниво от 35.6% през първото полугодие на 2013 г. 

Размерът на свръхрезервите на банките продължи да намалява, като сред-
ствата по сметки на банките в БНБ, с които се изпълняват изискванията по 
Наредба № 21, надвишаваха с 3.8% изискуемите задължителни минимални ре-
зерви спрямо превишение със 7.2% през 2013 г. Освен осигурените средства по 

47 Съгласно Наредба № 21 на БНБ банките поддържат ЗМР в размер на 10% от депозитната база, с изклю-
чение на ЗМР върху привлечените от банките средства от чужбина в размер на 5% и върху привлече-
ните средства от държавния и местните бюджети, които възлизат на 0%.
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сметките за ЗМР и свръхрезервите банките поддържаха наличности по смет-
ките си в националния системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ48, размерът на които 
запази тенденцията към понижение, започнала през март 2013 г. Понижаването 
нивото на свръхрезервите и на наличностите по сметки в ТАРГЕТ2-БНБ бе 
свързано с подобряване управлението на активите от страна на банките и с 
насочване на по-голяма част от привлечения ресурс за кредитиране и покупка 
на ДЦК на българското правителство.

Резерви на банките в БНБ
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

48 Наличностите по сметките на банките в националния системен компонент ТАРГЕТ2-БНБ влизат в ба-
ланса на управление „Емисионно“ като „задължения към банки“.
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 V.  Наличнопарично обращение

БНБ има изключителното право да пуска в обращение в страната банкноти 
и монети.49 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.

Към 30 юни 2014 г. парите в обращение (извън касите на БНБ)50 достигнаха 
10 532.4 млн. лв. Спрямо края на 2013 г. те са нараснали с 278.7 млн. лв., или с 
2.72%, а за едногодишен период (спрямо края на юни 2013 г.) са нараснали съот- г.) са нараснали съот-г.) са нараснали съот-
ветно с 1362.2 млн. лв., или с 14.86%.  

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

Източник: БНБ.

Оформилата се през първото полугодие на 2013 г. тенденция към плавно 
нарастване на парите в обращение на годишна база се запази и през по-голя-
мата част от първото полугодие на 2014 г. Търсенето на налични пари от 
страна на банките, фирмите и домакинствата в  разглеждания период отбе-
ляза значителен растеж, като по-голямата част от него беше реализирана 
през април и юни.

В края на юни 2014 г. в обращение бяха 364.2 млн. броя банкноти на стойност 
10 314.0 млн. лв. В сравнение с края на 2013 г. броят им е нараснал с 5.0 млн., или 
с 1.39%, а стойността им – с 272.6 млн. лв., или с 2.71%. За едногодишен период 
броят на банкнотите се е увеличил с 37.7 млн., или с 11.53%, а стойността им – 
с 1343.0 млн. лв., или с 14.97%. Делът на банкнотите в съвкупната номинална 
стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 30 юни 2014 г. е 
97.93%, колкото беше и в края на 2013 г.

От началото на годината увеличение на банкнотите в паричното обраще-
ние бе отчетено при купюрите от 2, 5, 20, 50 и 100 лева съответно с 2.03%, 
1.62%, 0.43%, 2.25% и 5.52%, докато за същия период броят на купюрите от 
10 лева в обращение намаля с 0.07%. 

49 Чл. 2, ал. 5 и чл. 25 от ЗБНБ.
50 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г.

Банкноти 
и монети в 
обращение 

(извън каси-
те на БНБ)
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На годишна база в наличнопаричното обращение се запази тенденцията към 

изпреварващ в сравнение с останалите купюри темп на нарастване на броя 
банкноти от купюри 50 и 100 лв. Тази тенденция беше определяща за общия 
растеж на броя на парите в обращение. Увеличението на годишна база (спрямо 
края на юни 2013 г.� на банкнотите от 50 и 100 лева в обращение бе съответно 
8.2 млн. броя (13.00%� и 6.0 млн. броя (20.86%�. 

В резултат от завишеното търсене на налични пари през юни се увеличи 
съществено растежът на броя на банкнотите от купюрите 10 и 20 лева. При 
годишен растеж съответно от 1.45% и 4.02% през предходния едногодишен 
период те са нараснали съответно с 12.69% и 11.55% от юни 2013 г. до юни 
2014 г. В края на юни делът им в общия брой на банкнотите в обращение бе 
съответно 20.66% и 31.98%. В края на отчетния период в обращение бяха 
съответно 75.2 млн. броя банкноти от 10 лева и 116.5 млн. броя банкноти от 
20 лева.

Намаление на дела на банкнотите в обращение по брой бе отчетено при 
купюрите от 2 и 5 лева съответно с 0.62 и 0.45 процентни пункта.

Дял на различните купюри в съвкупния брой  
на банкнотите в обращение
  

Източник: БНБ.

В структурата по стойност на купюрите в обращение най-голям дял имаха 
банкнотите от 50 лева. В края на юни 2014 г. в обращение бяха 71.5 млн. броя 
банкноти от тази купюра с обща номинална стойност 3575.9 млн. лв. (34.67% 
от стойността на всички банкноти в обращение�, следвани от купюрите от 
100 лева и 20 лева с дялове съответно от 33.58% и 22.58%.

По-голямото нарастване на броя банкноти от 100 лева в паричното обра-
щение рефлектира и върху купюрния строеж на банкнотите по отношение на 
тяхната стойност. Тази купюра е единствената, която отбеляза увеличение 
(с 1.64 процентни пункта� на дела си по стойност в общата стойност на банк-
нотите в обращение на годишна база  – от 31.94% в края на юни 2013  г. до 
33.58% в края на първото шестмесечие на 2014 г.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на юни 2014  г. бе 
28.32 лв. Спрямо края на предходната година стойността ù се е повишила с 
0.37 лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2013 г.� тя е нараснала с 
0.85 лв., или с 3.08%.

В края на юни 2014  г. разменните монети в обращение бяха 1684.5  млн. 
броя на стойност 212.0 млн. лв. От началото на 2014 г. разменните монети 
извън касите на БНБ се увеличиха с 57.8 млн. броя, или с 3.55%, а стойността 
им – с 6.1 млн. лв., или с 2.93%. За едногодишен период разменните монети са 
нараснали със 146.3 млн. броя, или с 9.51%, а стойността им се е повишила с 
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19.0 млн. лв., или с 9.86%. Към 30 юни 2014 г. разменните монети заемаха дял от 
2.01% в съвкупната стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ.

Дял на различните номинали в съвкупния брой  
на разменните монети в обращение
  

Източник: БНБ.

Продължи дългосрочната тенденция към постоянно нарастване на годишна 
база на общия брой на разменните монети в обращение. Трайна бе и тен-
денцията с по-бърз темп да нараства броят на монетите с ниска номинална 
стойност. На годишна база броят на разменните монети от 1 и 2 стотинки се 
е увеличил съответно с 44.3 млн. и с 43.0 млн., или с 9.46% и 11.14%. Монетите 
от 1 лев също запазват високия си темп на годишен растеж през последните 
години, като към края на юни 2014 г. на годишна база броят им в обращение се 
е увеличил с 11.41%.

На годишна база делът по стойност на монетата от 2 стотинки е нараснал 
съответно с 0.05 процентни пункта (от 4.00% на 4.05%�, а този на монетата 
от 1 лев – с 0.61 процентни пункта (от 43.84% на 44.45%�. За същия период 
относителните дялове на останалите номинали монети в общата стойност 
регистрираха намаление, което възлиза на: 0.01 процентни пункта за моне-
тата от 1 стотинка, 0.08 процентни пункта за 5 стотинки, 0.17 процентни 
пункта за 10 стотинки и 0.20 процентни пункта съответно за монетите от 
20 и 50 стотинки.

В края на първото полугодие на 2014 г. средната по стойност разменна 
монета в обращение бе 0.13 лв. и остава без промяна спрямо нивото от края 
на 2013 г. 

Възпоменателните монети извън касите на БНБ в края на юни 2014 г. имаха 
обща номинална стойност в размер на 6.4 млн. лв. Делът им в общата стой-
ност на парите в обращение бе 0.06% и намаля с 0.01 процентни пункта спрямо 
нивото от края на юни 2013 г. 

През първото шестмесечие на 2014 г. в БНБ бяха задържани общо 2058 броя 
неистински български банкноти, от които 2010 броя са циркулирали в парич-
ното обращение. Общият брой на задържаните неистински банкноти е с незна-
чителен дял от 0.000565% от общия брой на банкнотите, които бяха в обраще-
ние към края на юни 2014 г. 

От общия брой неистински банкноти, регистрирани през първото полуго-
дие на 2014 г., най-голям беше делът на задържаните купюри от 10 и 20 лева (по 
41.93%�. Съотнесени към съответния брой банкноти, намиращи се в паричното 
обращение в края на юни 2014 г., дяловете на неистинските банкноти от 10 
и 20 лева бяха съответно 0.001147% и 0.000741%. Неистинските банкноти от 

Неистински 
банкноти 

и разменни 
монети
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купюрата 50 лева имаха дял от 12.29%, а тези от 2 лева – от 3.01%. Неистин-
ските банкноти от купюри 5 и 100 лева бяха 17 броя със съвкупен дял от 0.83% 
от общия брой задържани през отчетния период неистински банкноти.

През първото шестмесечие на 2014 г. в БНБ бяха задържани 313 броя неис-
тински български разменни монети, като от тях 295 броя от 50 стотинки, 
16 броя от 1 лев, а останалите 2 броя от 20 стотинки. Делът на задържаните 
неистински български монети в общия брой на намиращите се в обращение към 
30 юни 2014 г. разменни монети беше 0.000019%.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна 
оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на 
България, през първата половина на 2014 г. в БНБ бяха задържани неистин-
ски чуждестранни банкноти, както следва: 1080 броя евро, 5175 броя долари и 
1666 броя банкноти от други чуждестранни валути. 

БНБ осъществява своите емисионни и касови функции, като осигурява 
отпечатването на нови банкноти и отсичането на нови монети, извършва опе-
рации по приемане, предаване, изплащане, обработка, проверка за истинност и 
годност на постъпващите в БНБ банкноти и монети и чуждестранна валута, 
замяна на повредени български банкноти и монети, както и по унищожаване на 
негодни български банкноти и монети.

През първата половина на 2014 г. по договори с „Монетен двор“ ЕАД бяха 
доставени  общо 76.0 млн. броя новоотсечени разменни монети със съвкупна 
номинална стойност в размер на 13.2 млн. лв. В изпълнение на Монетната си 
програма за 2014 г. и на основание на чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ през първото полуго-
дие БНБ емитира една нова емисия възпоменателни монети51.

Общата стойност на внесените във и изтеглените от БНБ банкноти и 
разменни монети за периода януари – юни 2014 г. възлезе на 15 251.9 млн. лв. 
Внесените в БНБ български банкноти и разменни монети са на стойност 
7486.4 млн. лв., което е с 245.4 млн. лв., или с 3.39% повече в сравнение със същия 
период на 2013 г. Изтеглените от БНБ през първите шест месеца на 2014 г. 
български банкноти и разменни монети бяха на обща стойност 7765.4 млн. лв. и 
спрямо същия период на 2013 г. се увеличиха с 904.6 млн. лв., или с 13.18%. 

За периода януари  – юни 2014  г. чрез сортиращи машини в БНБ и в 
„Дружество за касови услуги“ АД52 бяха обработени и проверени 423.3 млн. броя 
банкноти и 82.3 млн. броя разменни монети. В сравнение със същия период на 
2013 г. броят на обработените банкноти беше по-голям с 6.63%, а на обрабо-
тените разменни монети по-малък с 6.91%. В структурата по номинална стой-
ност на обработените банкноти и монети най-висок дял имаха банкнотите от 
купюри 10 и 20 лева и монетите от 20 стотинки и от 1 лев.

През първото шестмесечие на 2014 г. при машинната обработка и проверка 
за годност като негодни за паричното обращение бяха отделени 36.5 млн. броя 
банкноти, или с 3.9 млн. броя (9.60%� по-малко в сравнение със същия период 
на 2013 г. През първото полугодие най-голям дял от негодните за паричното 
обращение банкноти имаха купюрите от 2, 10 и 20 лева, съответно 22.26%, 
27.37% и 27.56%.

При проверката за годност на разменните монети през първата поло-
вина на 2014 г. бяха отделени 591.6 хил. броя негодни за паричното обращение 
монети, които бяха със 182.9 хил. броя, или с 44.75% повече от отделените 
през първото шестмесечие на предходната година.

През първото шестмесечие БНБ закупи налична резервна валута на обща 
стойност 0.16  млн. евро, в т.ч. 0.1  млн. евро от бюджетни организации и 
0.06 млн. евро от граждани. За същия период бе продадена резервна валута 

51 Информация за пуснатите в обращение нови емисии банкноти, разменни и възпоменателни монети е 
публикувана на интернет страницата на БНБ.

52 „Дружество за касови услуги“ АД е акционерно дружество за обработка на банкноти и монети, достав-
чик на услуги по смисъла на Наредба № 18 на БНБ, в което собственици на капитала са БНБ и четири 
търговски банки.
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в размер на 14.2 млн. евро, в т.ч. 3.6 млн. евро на бюджетни организации и 
10.6 млн. евро на граждани.

През отчетния период БНБ извърши 3 пълни и 15 тематични проверки в 
кредитни институции и доставчици на услуги за спазване изискванията на 
Наредба №  18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в 
наличнопаричното обращение и дадените указания по прилагането ù. Обхва-
тът на проверките включваше преглед на вътрешната нормативна уредба, 
регламентираща извършването на дейности и операции с банкноти и монети, 
извършване на тестове за контрол на качеството на банкнотите, зареждани 
в терминалните устройства АТМ и тестове на използваните машини за сор-
тиране и машините за самообслужване.
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 VI. Поддържане стабилността на банковата  
  система и защита интересите на вложителите

1. Оценка на състоянието на банковата система 

През първото полугодие на 2014 г. банковата система продължи да работи 
в условията на ниска икономическа активност и на все още ограничено потреб-
ление от страна на домакинствата. Въпреки признаците за нарастване 
на кредитната дейност тя остана слаба. Депозитната база продължи да 
нараства устойчиво в условията на високи спестявания в икономиката. На-
маляването на привлечените средства от кредитни институции беше изцяло 
компенсирано от растежа на ресурса от вътрешни източници. Свободните 
средства бяха инвестирани главно в български ДЦК.

През втората половина на юни се наблюдаваше изтегляне на депозити от 
Корпоративна търговска банка (КТБ�, породено вследствие на публично раз-
пространявана информация, създаваща съмнения в качеството на кредитния 
портфейл на тази банка, при което бе засегната и ТБ „Виктория“ ЕАД, дъщерно 
дружество на КТБ.53 Поради значително изчерпване на ликвидността в двете 
банки те бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и на 22 юни. До 
края на юни ликвидният натиск54 започна да се разпространява и върху други 
банки – процес, който бе прекратен в началото на юли в резултат на значител-
ните ликвидни буфери в системата, предприетите мерки от страна на БНБ и 
правителството, както и благодарение на бързата реакция на Европейската 
комисия (ЕК�, с която правителството своевременно договори рамка за лик-
видна подкрепа. Съгласно нормативните изисквания на ЕК ликвидна подкрепа 
може да се предоставя само на платежоспособни и жизнеспособни банки. След 
предприетите мерки доверието в банковата система се стабилизира, прито-
кът на депозити се възобнови и нивото на депозити още в края на третото 
тримесечие се повиши в сравнение с края на май. Банковата система успя да 
подобри показателите си за ликвидност, да съхрани капиталовите си буфери 
и да продължи без затруднения да изпълнява ролята си на финансов посредник 
в икономиката. Устойчивостта на банковата система като цяло бе оценена 
от икономическите агенти и про цесите на финансовото посредничество не 
бяха нарушени.

Управлението на кредитния риск бе основен приоритет в действията на 
банковите ръководства, а нивото на кредитите с просрочие над 90 дни остана 
в рамките на наблюдаваното в годишен хоризонт. Капиталовата база на бан-
ковата система беше съхранена, а с това – и нейният капацитет да абсорбира 
рискове, породени от дейността на кредитните институции.

Към 30 юни 2014 г. активите на банковата система бяха в размер на 
87.2 млрд. лв., или с 1.6 млрд. лв. (1.9%� повече спрямо края на 2013 г. В едного-
дишен хоризонт активите на сектора нараснаха с 4 млрд. лв. (4.8%� при отче-
тен 4.7% растеж за банковата система през периода юни 2012 г. – юни 2013 г.

53 По искане на ръководствата на Корпоративна търговска банка и Търговска банка „Виктория“ ЕАД двете 
банки бяха поставени под специален надзор през втората половина на юни. В изпълнение на ЗКИ относно 
действията на БНБ при поставяне на банка под специален надзор бяха назначени квестори, беше спряно 
изпълнението на задълженията на двете банки за срок от три месеца, бяха отстранени от длъжност 
всички членове на органите на управление и бяха лишени за същия период от право на глас акционерите, 
притежаващи повече от 10 на сто от акциите. С последващи решения на Управителния съвет на БНБ 
беше приложена и мярката по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗКИ, като лихвите по задълженията на банката бяха 
намалени до средния им пазарен размер. Три одиторски компании („ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, „ЪРНСТ И ЯНГ“ 
ООД и „АФА“ ООД�, които през последните години не са одитирали двете банки под специален надзор, 
бяха избрани да започнат цялостна оценка на активите, за да се прецени действителното им състояние, 
както и евентуалните капиталови нужди за оздравяване на двете банки. Развитието на въпроса с КТБ и 
ТБ „Виктория“ ЕАД бе оповестявано редовно в прессъобщения и изявления на интернет страницата на 
БНБ. Цялостен анализ и оценка ще бъдат направени в Годишния отчет на БНБ. 

54 Вж. месечното прессъобщение на БНБ „Състояние на банковата система към юни 2014 г.“.
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В края на първото полугодие на 2014 г. делът на петте най-големи банки в 
баланса на банковия сектор бе 51.2%. Пазарната позиция на кредитните ин-
ституции с преобладаващо българско участие55 достигна 30.5%. Пазарният 
дял на дъщерните банки и клоновете на банки от ЕС се понижи до 68.2%, а този 
на банките и клоновете извън ЕС – до 1.3%.

Пазарен дял на местните и на чуждестранните банки  
според размера на активите

(%)

Източник: БНБ.

Динамика на избрани балансови показатели 
(годишно изменение) 

(%)

Източник: БНБ.

През първото полугодие на 2014 г. бяха наблюдавани известни промени в 
структурата на баланса на банковия сектор. Портфейлите с ценни книжа 
нараснаха с близо 1.4 млрд. лв., а техният дял в активите на системата в 
края на юни достигна 13.5%. Инвестициите в български ДЦК се увеличиха 
с 1.7 млрд. лв. (придобити главно през юни като активи на разположение за 
продажба�, докато при дълговите инструменти на чуждестранни емитенти 

55 Групата на местните банки към 30 юни включва 10 кредитни институции. През юни 2014 г. КТБ придоби 
„Креди Агрикол България“, чието наименование бе променено на Търговска банка „Виктория“ ЕАД на 8 ав-
густ 2014 г. В изпълнение на задължение по чл. 11 от споразумението между БНБ и ПИБ (сключено на 
28 февруари 2014 г.� на 4 март 2014 г. бе извършено вписването в търговския регистър на вливането на 
„Юнионбанк“ ЕАД в ПИБ.
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имаше намаление. Спрямо края на 2013 г. вземанията от кредитни институции 
намаляха, а с това и делът им в активите на кредитните институции (10.1%�. 
Въпреки спада на паричните средства техният дял остана висок (9.8% в ба-
ланса на системата�. Депозитите от населението продължиха да нарастват, 
като спрямо края на 2013 г. бе регистрирано увеличение с 3.3%, докато бан-
ките продължиха да погасяват задължения към нерезиденти (главно към лица 
от групата�, в резултат на което нарасна делът в привлечените средства 
на тези от местни източници (84.1%�. Делът на привлечения ресурс в левове 
достигна 49.9%.

Въпреки признаците за съживяване на кредитната дейност на банките тя 
остана ограничена. През първото шестмесечие на 2014 г. общият размер на 
брутните кредити (без тези за кредитни институции� нарасна с 1.1 млрд. лв. 
(1.9%�. Растежът изцяло се дължеше на корпоративните кредити (1125 млн. лв., 
2.9%�, като КТБ имаше значителен принос за растежа в този сегмент. 

Размерът на експозициите на дребно почти не се промени спрямо края 
на 2013 г. поради разнопосочната динамика на двата вида заеми за населе-
нието – нарастване при жилищните ипотечни кредити (с 67 млн. лв., 0.7%� и 
спад при потребителските заеми (с 66 млн. лв., 0.7%�. Спрямо края на 2013 г. 
известно намаление имаше и при предоставените от банките кредити на 
некредитни институции и на централни правителства. При вземанията от 
кредитни институции беше отбелязан по-съществен спад (с 8.5%� спрямо края 
на 2013 г. в резултат от пренасочване на инвестиции в дългови инструменти. 
В края на юни делът на позициите в левове бе 36.2%, в евро – 58.7%, а в други 
валути – 5.1%.

Структура на привлечените средства 
(%)

Източник: БНБ.

В края на юни привлечените средства в банковата система бяха 
75.1 млрд. лв., или с 1.2 млрд. лв. (1.6%� повече спрямо края на 2013 г. Прирас-
тът бе изцяло от вътрешни източници. Депозитите от граждани и домакин-
ства се увеличиха с 1.3 млрд. лв. (3.3%� спрямо края на 2013 г., а в годишен план 
(спрямо юни 2013 г.� нараснаха с 9.4% (при 9.8% за периода юни 2012 г. – юни 
2013 г.�. За една година делът на ресурса от населението се повиши с близо 
два процентни пункта и към 30 юни 2014 г. бе 54% в структурата на финанси-
ране на банковата система. Привлечените средства от институции, различни 
от кредитни, спрямо края на 2013 г. нараснаха с 603 млн. лв. (2.6%�. На годишна 
база бе отбелязано нарастване с 9.1%, а в общото финансиране делът на сред-
ствата от институции, различни от кредитни, се повиши до 32.3%. Привле-
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чените средства от кредитни институции на ниво банкова система намаляха 
спрямо края на 2013 г. със 719 млн. лв., а дългово-капиталовите (хибридните� 
инструменти – с 36 млн. лв. Същевременно подчиненият срочен дълг се увеличи 
с 29 млн. лв. Във валутната структура на привлечените средства се запази 
превесът на левовия компонент (49.9% в края на юни�, следван от дела на ре-
сурса в евро (43.4%� и на този в други валути (6.7%�.

Балансовият капитал на банковата система в края на юни надхвърляше 
11 млрд. лв., като спрямо края на 2013 г. размерът му бе увеличен с 0.4% 
(48 млн. лв.�. Върху позицията се отрази намалението на емитирания капитал 
(поради вливането на Юнионбанк в ПИБ� и на преоценъчните резерви. Компенси-
ращ ефект имаше повишението на резервите (включително неразпределените 
печалби�.

При управлението на рисковете през първото шестмесечие на 2014 г. по-
вечето кредитни институции запазиха размера и качеството на изградените 
през годините капиталови и ликвидни буфери. На преден план бе изведен лик-
видният риск и готовността на банките да посрещат значителни отливи на 
депозити. Нестабилността в икономическата и политическата среда постави 
предизвикателства пред кредитните институции при оптимизиране на бизнес 
модела, като основният им фокус бе върху управлението на ликвидността и 
осигуряването на допълнителни ликвидни буфери, включващо ангажираността 
на акционерите.

Кредитният риск остана водещ. Качеството на активите извън кредитния 
портфейл се запази добро. Кредитните институции поддържаха капиталова 
позиция, която бе адекватна на рисковия им профил. Обезценяването на кре-
дитните портфейли, намалените приходи от активи и растежът на привлече-
ните средства продължиха да оказват натиск за намаляване на останалите 
разходи на банките, главно върху разходите за лихви.

Кредити с просрочие над 90 дни
(млн. лв.) (%)

Източник: БНБ.

През полугодието бе отчетен спад на кредитите с просрочие над 90 дни 
(в т.ч. и над 180 дни�. Към 30 юни общата сума на кредитите с нарушено об-
служване56 бе 13.7 млрд. лв. за банковата система, или с 1% повече спрямо края 
на декември 2013 г. В резултат и от препоръките на БНБ за управление на 
кредитния риск в банките през първото шестмесечие на 2014 г. кредитите с 
просрочие над 90 дни (в т.ч. и над 180 дни� бяха намалени със 75 млн. лв. (0.8%� 

56  Наричани класифицирани експозиции в отменената Наредба № 9 на БНБ.
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до 9.8 млрд. лв., а техният дял в брутните кредити (без тези за кредитни 
институции� на банковата система бе 16.44%. Съотношението на нетната 
(балансова� стойност на кредитите с просрочие над 90 дни57 към нетните кре-
дити (без тези за кредитни институции� остана в рамките на наблюдаваните 
през последните 12 месеца нива и в края на юни бе 9.57% (10.73% в края на юни 
2013 г.�.

Прегледът по сегменти на кредитния портфейл на кредитните институ-
ции показа, че обслужването отново бе най-проблемно при корпоративните 
кредити, при които към 30 юни частта с просрочие над 90 дни (в т.ч. и над 
180 дни� представляваше 18.5%. Делът на експозициите на дребно с такова 
просрочие беше 13.4%. При жилищните ипотечни кредити просрочената част 
възлизаше на 17.0%, докато при потребителските кредити нивото на просро-
чените (9.6%� остана най-благоприятно.

Степента на покритие с обезценка на кредитите с просрочие над 90 дни 
(в т.ч. и над 180 дни� в края на полугодието възлезе на 55.4% (до края на 2013 г. 
показателят за покритие включваше ефекта от специфичните провизии за 
кредитен риск, отпаднали с отмяната на Наредба № 9 на БНБ�.

Покритие на кредитите с просрочие над 90 дни
(млн. лв.) (%)

Източник: БНБ.

Другите балансови позиции (различни от кредити� останаха с добро ка-
чество и ликвидност, но с недостатъчно висока доходност. В структурата на 
портфейла с ценни книжа на кредитните институции българските държавни 
облигации заеха 61.7% за сметка на понижения дял на емитираните от чуж-
дестранни емитенти книжа. Делът на капиталовите инструменти остана 
несъществен (3%�. Вложенията в банки също бяха с нисък риск, определен от 
високия дял на инвестициите в лица от групата (70.1% от общия размер на 
пласментите�.

През първите шест месеца на 2014 г. рентабилността на кредитните ин-
ституции остана под влияние на ограничените бизнес възможности и продъл-
жаващата обезценка на активите. Промените в ценовите равнища на банките 
по привлечени средства осигуриха намаление за банковата система спрямо 
първото полугодие на 2013 г. на разходите за лихви със 127 млн. лв. (11.9%�. 
Пазарната конюнктура и понижаващата се доходност на инвестирания ресурс 
доведоха до спад и в приходите от лихви с 40 млн. лв. (1.8%�, формиран главно 
от кредитите и вземанията, и от финансови активи, държани за търгуване. 

57 Размерът на нетните кредити с просрочие над 90 дни се изчислява, като от брутната им стойност 
се приспадат направените вече разходи за обезценка.
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Спрямо юни 2013 г. реализираният нетен лихвен доход беше увеличен, а пока-
зателят за нетен лихвен марж се повиши до 3.31% (при 3.29% преди година�. 
Спрямо първото полугодие на 2013 г. реализираният нетен доход от такси 
и комисиони остана почти без промяна (404 млн. лв. към 30 юни 2014 г.�. През 
отчетния период благоприятно въздействие оказаха повишените спрямо 
предходната година печалби от финансови активи и пасиви. Същевременно 
беше начислена по-висока обезценка. Допълнителен натиск надолу върху печал-
бата оказа по-ниският размер на другите оперативни приходи и на нетните 
валутни разлики, както и отчетените по-високи административни разходи.

Възвръщаемост на активите и на капитала
(%) (%)

Източник: БНБ.

За първите шест месеца на 2014 г. банковата система реализира печалба в 
размер на 332 млн. лв., която осигури 0.77% възвръщаемост на активите (ROA�. 
Стойността на показателя за възвръщаемост на балансовия капитал и резер-
вите (ROЕ� се подобри до 6.30%. Стремежът на банките към оптимизиране 
на разходите за дейността (без тези за обезценка� доведе до подобрение на 
съотношението за ефективност до 51.5%.

Размерът и качеството на регулаторния капитал останаха високи, като 
през първото шестмесечие на 2014 г. капиталовият буфер на банковата сис-
тема съществено се повиши. Предпоставка за това бяха както отпадането 
на специфичните провизии за кредитен риск (отчитани до края на 2013 г. 
като отбив от собствените средства, разпределен поравно между първич-
ния и допълнителния капитал�58, така и надзорните препоръки на БНБ относно 
капиталовата позиция на банките. Капиталовата база се увеличи с 22.2% 
(близо 2.1 млрд. лв.� до 11.5 млрд. лв., а нивата на двата основни показателя се 
подобриха с няколко процентни пункта. Към 30 юни 2014 г. общата адекватност 
на капитала на банковата система се повиши от 16.96% в края на юни 2013 г. 

58 С цел привеждане на българското законодателство в съответствие с новата правна рамка на ЕС за дей-
ността на кредитните институции (Директива и Регламент за капиталовите изисквания, т.нар. пакет 
CDR IV/CRR� Управителният съвет на БНБ направи изменения и допълнения в наредби в сила до 1 януари 
2014 г., отмени наредби, действащи до 1 януари 2014 г., и прие нови. Бяха отменени Наредба № 8 на БНБ 
за капиталовата адекватност на кредитните институции и Наредба № 9 на БНБ за оценка и класифика-
ция на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск. С 
отмяната на режима на специфичните провизии за кредитен риск отпадна един от основните фактори, 
влияещи върху динамиката при композицията на капитала от първи ред, допълнителния капитал, и от-
тук – на собствените средства като цяло. БНБ публикува стойности на адекватността на капитала 
на базата на паралелна отчетност за статистически цели. Целта е своевременно информиране за 
тенденциите в капиталовата позиция в срокове, по-кратки от възприетите на ниво ЕС. Поради продъл-
жаващия процес на въвеждане на отчетността по новия Регламент (ЕС� № 575/2013 и верификацията 
на получаваните данни анализът в тази част на отчета за по-голяма надеждност се позовава както на 
статистическа отчетност, така и на данни по Регламент (ЕС� № 575/2013.
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на 19.96%, а адекватността на капитала от първи ред достигна 18.00% (15.6% 
в края на юни 2013 г.�. Превишението (капиталовият буфер� над нивото от 12% 
бе в размер на 4.6 млрд. лв. В рамките на отчетния период капиталът от първи 
ред (след извършените нормативни отбиви� бе увеличен с 1.5 млрд. лв., а допъл-
нителният капитал – с 596 млн. лв. В структурата на собствените средства 
капиталът от първи ред заемаше 90.2%. Коефициентът на ливъридж (балансов 
капитал към активи�, изчислен на база статистическата отчетност, в края на 
юни 2014 г. възлезе на 12.66% (съотношение 1/7.9� и остана на по-благоприятно 
от средните нива за част от банковите системи на държавите – членки на ЕС.

Избрани капиталови показатели
(%) (%)

Забележка: Данните са съгласно статистическата отчетност по Наредба № 8 на БНБ, в сила до края на 2013 г.

Източник: БНБ.

Съгласно Регламент (ЕС� № 575/2013 от началото на 2014 г. се прилага 
нова отчетна рамка за компонентите и адекватността на капитала, унифи-
цирана за банките в ЕС. Динамиката на основните показатели на банките, 
отчетени по Регламента, бе сходна с тази по статистическата отчетност 
съгласно Наредба № 8. Различията при отчитането на рисковопретеглените 
експозиции по отменената Наредба № 8 на БНБ и Регламента се дължат на 
различни рискови тегла и третирания, някои от които имат по-благоприятен 
ефект за банките, докато други водят до по-високи капиталови изисквания. 
Съгласно отчитането по Регламент (ЕС� № 575/2013 съотношението на об-
щата капиталова адекватност и на адекватността на капитала от първи 
ред в края на юни беше съответно 21.26% и 18.79%. Размерът на собствения 
капитал бе 11.8 млрд. лв. Базовият собствен капитал от първи ред бе 97.7% в 
структурата на капитала от първи ред. При пет банки собственият капитал 
се състоеше изцяло от капитал от първи ред. Коефициентът на ливъридж за 
банковата система при използване на напълно въведено определение на капи-
тал от първи ред съгласно Регламента бе 11.80% (1/8.5 като съотношение�.

Изградените в банките и целенасочено изисквани от БНБ ликвидни буфери 
позволиха съхраняване стабилността на банковия сектор, а с това – и на 
цялата финансова система. Банковата система преодоля ликвидния шок, на 
който бе изложена през втората половина на юни. КТБ и ТБ „Виктория“ ЕАД 
бяха подложени на значителен отлив на депозити, който доведе до поставя- подложени на значителен отлив на депозити, който доведе до поставя-подложени на значителен отлив на депозити, който доведе до поставя-
нето им под специален надзор. Като реакция спрямо несигурността през юни 
ликвидността на останалите кредитни институции беше засилена. Принос 
за нивата на ликвидните буфери имаше също така растящият ресурс от 
населението и предприятията при все още забавена кредитна активност. 
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В рамките на първото полугодие ликвидните активи на банковата система 
се увеличиха със 135 млн. лв. (0.7%� и в края на юни 2014 г. възлязоха на 20.2 
млрд. лв. Най-съществено (с 1.3 млрд. лв.� нараснаха търгуемите дългови 
ценни книжа, издадени от централни правителства или централни банки. 
Паричните средства намаляха с 374 млн. лв. В резултат от пренасочване на 
инвестиции спад имаше и при средствата по разплащателни сметки в други 
банки и междубанкови депозити до 7 дни (с 644 млн. лв.�.

В структурата на ликвидните активи в края на юни делът на паричните 
средства остана най-голям (42.2%�. Следваха ги средствата по разплаща-
телни сметки в други банки и междубанкови депозити до 7 дни (33.7%� и тър-
гуемите ценни книжа, издадени от централни правителства или централни 
банки (19.9%�. Делът на българските ДЦК (извън тези за търгуване� бе 3.8%.

През периода януари – юни 2014 г. банките се придържаха към надзорната 
препоръка за 20% покритие с ликвидни активи на привлечените средства от 
граждани и институции, различни от кредитни. Най-ниската стойност на 
коефициента на ликвидни активи на банковата система (съотношението на 
ликвидните активи към сумата на пасивите� бе 25.83%, а в края на юни 2014 г. 
той достигна 26.80%. Именно прилагането на тези макропруденциални изиск-
вания бе сред факторите, позволили на банките да преодолеят натиска от 
ликвидния шок.

Избрани показатели за ликвидност
(млн. лв.) (%)

Източник: БНБ.

2. Оценка на финансовото състояние на финансовите 
институции, регистрирани по чл. 3а от Закона за 
кредитните институции 

С измененията на ЗКИ и на Наредба № 26 на БНБ за финансовите инсти-
туции бяха въведени изисквания за регистрация и за собствен капитал, не 
по-малък от 1 млн. лв., чието набиране трябва да се извършва със собствени 
парични средства. Финансовите институции имаха задължението да обявят 
действителните си собственици, а по отношение на управителите, които 
действат по силата на упълномощаване, бяха въведени критерии за квалифи-
кация, професионален опит и репутация.

Към края на първото шестмесечие на 2014 г. общият брой на регистрира-
ните финансови институции намаля до 287, като беше запазено преобладава-
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щото участие на дружествата, извършващи кредитиране (130� и финансов 
лизинг (65�.

Общата сума на активите към 30 юни 2014 г. възлезе на 6.1 млрд. лв.59, 
отчитайки спад с 8.4% спрямо юни 2013 г. В края на полугодието относител-
ният дял на активите на сектора намаля до 7.0% от активите на банковата 
система. Активите на 20-те най-големи финансови институции формираха 
над 70.0% от баланса на сектора. Тенденцията при активите бе резултат от 
свиването на лизинговия портфейл и започналия процес на доброволно пре-
кратяване на дейност като финансова институция. Положителна динамика 
отбеляза обемът на дейността на кредитиращите дружества, довела до 
увеличаване на пазарния им дял.

Разпределението на пазарните дялове на финансовите институции, спе-
циализирани в съответните дейности, остана без съществена промяна и през 
отчетния период. Лизинговите дружества отново запазиха преобладаващия 
си дял (57%�, следвани от кредитиращите дружества (29%� и финансовите 
институции, извършващи факторинг услуги (6%�.

Структура на активите по групи финансови институции 
(%)

Източник: БНБ.

В структурата на активите позицията „кредити и вземания (включително 
финансов лизинг�“ запази доминиращия си дял от 76% (4.6 млрд. лв.�. Същевре-
менно за една година делът на паричните средства остана същият (11.0%� 
въпреки намалението на средствата на годишна база с 12% и почти двойното 
намаление на паричните средства в евро. Нарастването на потребителските 
кредити и спадът при лизинговия портфейл постепенно промениха валутната 
структура на секторния портфейл в полза на левовите вземания. Вземанията 
в евро бяха предимно от финансов лизинг и на годишна база намаляха с 2%. Във 
валутната структура на кредитите и вземанията се наблюдаваше повиша-
ване дела на позициите в левове до 48% и понижаване до 52% на тези в евро.

В края на юни 2014 г. качеството на кредитите (включително финансов 
лизинг� остана влошено, като брутните обезценени кредити слабо се свиха 
и достигнаха 2.6 млрд. лв., или 49.9% от брутния кредитен портфейл. Креди-
тите с просрочие над 90 дни бяха 23% от брутните обезценени кредити (при 
25.3% към края на юни 2013 г.�, а тези с просрочие поради други причини – 18% 
(при 15.2% към юни 2013 г.�. Разходите за обезценка на активите нараснаха на 
годишна база с 6.1% и достигнаха 990 млн. лв.

59 Балансовото число е формирано от финансовите отчети за надзорни цели на 255 финансови институ-
ции. В него не са включени данните за взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски 
стопани по §12 от ЗКИ.
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Привлечените средства намаляха с 8.4% спрямо юни 2013 г. и достигнаха 
4.6 млрд. лв. Банковият ресурс (3.5 млрд. лв.� остана основен източник за фи-
нансиране на сектора, като неговият дял в края на полугодието достигна 
76.5% от общите привлечени средства (75.5% към юни 2013 г.�. Повече от 
половината привлечени средства бяха съсредоточени в лизинговите ком-
пании (64%�, следвани от кредитиращите дружества (23%�. Средствата във 
валута запазиха значителния си дял от 72% в общия размер на финансовите 
пасиви, като за същия период на 2013 г. този ресурс беше 77%. Общото ниво 
на финансирането в евро продължи да се свива през последните две години 
и към юни 2014 г. достигна 71.4%.

Структура на привлечените средства

Източник: БНБ.

Собственият капитал на финансовите институции в края на полугодието 
бе 1.1 млрд. лв., отчитайки намаление с 18% спрямо юни 2013 г. Капиталовата 
позиция на сектора достигна нивата, установени за същия период на 2012 г., 
поради продължаващото обезценяване на активите при лизинговите компании. 
Компенсиращото влияние на печалбата и собствения капитал на кредитира-
щите дружества не позволи значително намаление на капитала на сектора.

Разпределение на собствения капитал

Източник: БНБ.

В края на юни 2014 г. финансовите институции отчетоха печалба в раз-
мер на 87 млн. лв., основен принос за която имаха кредитиращите дружества 
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(78%�, следвани от финансовите институции, извършващи факторинг сделки 
(16%�. Спрямо юни 2013 г. нетният лихвен доход на финансовите институции 
(246 млн. лв.� бе по-висок с 6.1%, което се дължеше главно на по-ниските раз-
ходи за лихви.

През отчетния период се наблюдаваше леко намаление на нивото на теку-
щата ликвидност60 (15%� на сектора спрямо юни 2013 г. (15.7%�. 

3. Дейност на банковия надзор 

През март 2014 г. бяха приети промените в Закона за кредитните инсти-
туции, които имаха за цел привеждането му в съответствие с Директива 
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на 
дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и инвестиционните посредници. По същество с тези 
промени, както и с влизането в сила на Регламент (ЕС� № 575/2013 относно 
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните 
посредници (т.нар. пакет CRD IV/CRR�, се въвежда европейският вариант на 
правилата на новото базелско споразумение за капитала, т.нар. Базел III. Но-
вата рамка наложи и промяна в надзорния подход на БНБ с цел да бъдат съхра-
нени натрупаните през годините в банковата система буфери.

През април на заседание на УС на БНБ бяха приети изменения и допълне-
ния на няколко основни наредби на БНБ в областта на банковия надзор и бяха 
приети нови наредби за капиталовите буфери и за управление на рисковете в 
банките. Промените постигнаха привеждане на българското законодателство 
в съответствие с новата правна рамка на Европейския съюз за дейността 
на кредитните институции, създадена с приемането на пакета CRD IV/CRR, 
както и с извършените изменения и допълнения на Закона за кредитните ин-
ституции, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 27 от 2014 г.61

С новата Наредба № 7 на БНБ за организацията и управлението на рис-
ковете в банките бяха въведени разпоредби по отношение на изисквания за 
структурата и организацията на управлението на риска, обособяване на коми-
тет по риска и разширяване на досега съществуващите изисквания относно 
техническите критерии за третирането на отделните видове риск. С новата 
Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките бяха въведени нормативни 
изисквания, свързани с установяването на методика за поддържане на пред-
пазен капиталов буфер, специфичен за всяка банка антицикличен капиталов 
буфер, буфер за глобална системно значима институция (ГСЗИ�, буфер за 
друга системно значима институция (ДСЗИ� и буфер за системен риск.62 БНБ 
определи нивото на предпазния капиталов буфер на 2.5% (в сила от май 2014 г.� 
и на системния капиталов буфер на 3% (в сила от 1 октомври 2014 г.� за всички 
кредитни институции в страната.

С въвеждането на регулаторния пакет CRD IV/CRR през първото полугодие 
беше продължено симулационното упражнение с банките с цел анализ на въз-
действието на новата регулаторна рамка, като банките докладваха паралелно 
прогнозни данни по CRD IV/CRR и по старата регулаторна рамка. Данните 
позволиха на БНБ да набележи подход за плавното въвеждане на новите изиск-

60 Измерва се чрез съпоставяне на текущите активи с текущите пасиви.
61 В тази връзка бяха изменени и допълнени Наредба № 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разре-

шенията, издавани от БНБ по ЗКИ, Наредба № 4 на БНБ за изискванията към възнагражденията в бан-
ките, Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките и Наредба № 20 
на БНБ за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от ЗКИ.

62 Във връзка с тези изменения, допълнения и приети нови наредби бяха отменени действащите до момента 
наредби: Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките; Наредба № 8 на БНБ за капиталовата 
адекватност на кредитните институции; Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите 
експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск; Наредба № 12 на 
БНБ за надзор на консолидирана основа и Наредба № 17 на БНБ за установяване размера на вложенията 
на банките по чл. 47 от ЗКИ.
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вания, използван за калибриране на някои дискреционни елементи при прилага-
нето на рамката.

От 2014 г. в ЕС започна да действа стандартизирана надзорна отчетна 
рамка, покриваща цялата отчетност на банките по пакета CRD IV/CRR. С цел 
улесняване на процеса по въвеждане на новите изисквания бе проведена ак-
тивна комуникация с банките във връзка с Регламент (ЕС� № 575/2013 и бяха 
положени максимални усилия за осигуряване на унифицирани практики по тъл-
куване на ключовите въпроси при въвеждането на рамката.

Съгласно промените в ЗКИ БНБ е компетентен орган по осъществяване на 
макропруденциален надзор. С цел допълнително укрепване на макропруденци-
алния мандат на БНБ по отношение на банковата система през второто три-
месечие на 2014 г. бе извършена структурна промяна, с която досегашната 
функция по анализ на финансовата стабилност стана част от дейността на 
управление „Банков надзор“. Целта е да се отговори на динамичните промени в 
международната регулаторна среда, в т.ч. въвеждането на макропруденциал-
ната рамка в ЕС, и да се постигне синергия на компетенциите и надграждане 
на текущата експертиза в областта на макропруденциалния надзор. Главна 
задача на дейността по макропруденциалния надзор и финансовата стабил-
ност беше постоянно наблюдение, анализ и оценка на динамиката на рисковете 
в българската банкова система като цяло.

През периода се разшири обхватът на извършваните анализи, отчитащи 
макроикономическата обстановка, в която функционира банковата система. 
Анализът се фокусира върху основните фактори, влияещи върху иконо-
мическата активност и финансовото състояние на предприятията и дома-
кинствата от гледна точка на кредитоспособността им и свързаните с това 
рискове за банковата система. Бяха анализирани основните експозиции между 
институционалните сектори и потенциалните рискове за банките, произти-
чащи от поведението на финансовите предприятия. С цел предприемането 
на надзорни действия и препоръки беше извършвана проверка на чувствител-
ността на банковия сектор и на отделните кредитни институции към раз-
лични реални и хипотетични въздействия (тест за устойчивост при кредитен 
и ликвиден натиск�. Резултатите от тях бяха използвани при определяне на 
препоръчителните нива на ликвидните буфери и бяха взети под внимание при 
определяне на максималните нива на предпазния капиталов буфер и буфера 
за системен риск в новата Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на 
банките.

Поради промяната в регулаторната рамка и в надзорната и финансовата 
отчетност беше извършена настройка на текущата надзорна отчетност и 
на използвания аналитичен инструментариум. За целите на анализа беше оси-
гурено получаването на съпоставими данни и се подготвяха отчетни форми с 
допълнителна информация. Новата надзорна рамка и последвалият Регламент 
за изпълнение (ЕС� № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. наложиха нови 
изисквания към отчетността на кредитните институции – нови шаблони, об-
хват и честота. Паралелно с работата на Единното хранилище на данни беше 
осигурен механизъм за приемане и проверка на новите отчети, както и гене-
риране на изходи в XBRL формат, необходими за представяне на Европейския 
банков орган.

През първото полугодие основен приоритет в дейността на банковия над-
зор продължиха да бъдат надзорните прегледи и оценки на отделните банки, 
извършвани чрез дистанционните наблюдения и инспекциите на място. Дина-
миката на основните рискове в дейността на банките, както и ефектът от 
въвеждането на новата регулаторна отчетност за капиталовите изисквания 
в съответствие с Регламент (ЕС� № 575/2013 бяха обект на особено внима-
ние. През този период продължи текущото наблюдение на финансовото със-
тояние на банките, което намери израз в тримесечните надзорни анализи, 
отразяващи нивото и развитието на банковите рискове, както и рейтингите 
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по системата за оценка СAEL, които определиха рисковите профили на отдел-
ните банки. В изпълнение на програмата за надзор на място бяха проведени 8 
надзорни инспекции. Отправна цел на инспекциите на място беше да анали-
зират и оценят рисковия профил на институциите, адекватността на сис-
темите за наблюдение и контрол на поетите рискове и достатъчността на 
капитала, доходността, ликвидността, спазването на регулаторната рамка. 
Бяха извършени инспекции на 2 кредитни институции за оценяване на тяхната 
готовност да прилагат усъвършенствани подходи (вътрешни модели� за из-
мерване на кредитен риск.

Бяха установени 29 формални нарушения на нормативната уредба за бан-
ките и предложени 102 препоръки към банковите ръководства за подобряване 
на различни банкови дейности. Основната част от констатираните нарушения 
бяха свързани с неправилно определяне и измерване на риска по рискови експо-
зиции и тяхното обезценяване, както и с некоректно прилагане на надзорните 
регулации. За постигане на необходимата готовност от банките, поискали 
разрешение за прилагане на вътрешни модели за изчисляване на капиталови 
изисквания, към тях бяха отправени препоръки, свързани с приемане на планове 
с мерки и срокове за коригиране на допуснатите пропуски при разработването 
и вътрешното валидиране на моделите. При наличие на приемливи резултати 
от изпълнението на мерките и след надзорна оценка БНБ ще преценява дали 
има основания за даване на разрешение на тези банки да прилагат усъвър-
шенствани подходи.

През първото шестмесечие на 2014 г. насоките в дейността бяха опре-
делени и от поетите ангажименти на ЕК за изграждане на модерна правна 
рамка и адекватна функционираща система в банковия сектор за навременно 
установяване на съмнителни операции, свързани с изпиране на пари и финанси-
ране на терористична дейност. Извършените регулярни проверки в банките 
констатираха наличие на ефективни процедури и политики, които минимизи-
рат рисковете от преминаване през банковата система на средства с неясен 
и криминален произход. Засилен беше обменът на информация с банките във 
връзка с приетите ограничителни мерки на ЕС, налагани спрямо юрисдикции, 
органи, организации и лица, които застрашават териториалната цялост, 
суверенитета и независимостта на трета държава. В тази насока беше за-
силено сътрудничеството с Министерството на външните работи, като се 
проведоха работни срещи за координиране действията на компетентните 
институции. Продължи активният диалог с институциите, ангажирани с бор-
бата срещу финансовите измами и трансграничните престъпления. На ор-
ганизираното обучение за банкови служители експерти на БНБ представиха 
новите стандарти и техники, прилагани в условията на свободно движение 
на капитали, чрез които могат ефективно да се идентифицират нежелани или 
недопустими от законодателството трансакции.

Оценките на кредитните институции в качеството им на банки попечи-
тели също бяха обект на надзорно внимание. Съвместно с Комисията за фи-
нансов надзор бяха оценени организацията и процедурите, които кредитните 
институции прилагат при попечителската си дейност. Взаимодействието 
между БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките продължи чрез 
оказване на съдействие от страна на БНБ за разработване на указания за 
извършване на регулярни тестове на системата за гарантиране на влоговете 
в банките. При извършените проверки в банките за спазване изискванията на 
Закона за гарантиране на влоговете беше оценено качеството на прилага-
ните процедури и бяха направени препоръки за извършване на корективни 
действия.

През първата половина на 2014 г. не са откривани нови процедури за лицен-
зиране на кредитна институция, но настъпиха съществени промени в акцио-
нерната структура на няколко банки. Акционерите с квалифицирани дялове в 
Първа инвестиционна банка придобиха при съгласувани действия общ акционе-
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рен дял, надхвърлящ 50 на сто от акциите с право на глас, като по този начин 
упражняват контрол върху банката. След издадено одобрение Корпоративна 
търговска банка придоби всички акции от капитала на „Креди Агрикол Бълга-
рия“, а по-късно, обозначено в лиценза, промени наименованието ù на Търговска 
банка „Виктория“. След участие в увеличението на капитала на „Търговска 
банка Д“ дружеството „Фортера“ ЕАД придоби акционерен дял, надхвърлящ 
33 на сто от капитала на тази банка.

През периода три банки – СИБАНК, ПроКредит банк и Първа инвестиционна 
банка, погасиха предсрочно свои задължения по капиталови инструменти от 
втори ред, а Корпоративна търговска банка включи в капитала си от втори 
ред подчинен срочен дълг.

Първото полугодие на 2014 г. не се характеризираше с активни промени 
в управителните органи на кредитните институции. В управителния съ- управителните органи на кредитните институции. В управителния съ-управителните органи на кредитните институции. В управителния съ-
вет на Тексим банк бяха избрани трима нови членове, в Общинска банка 
– двама, както и в надзорния съвет на Алианц банк България. В други шест 
банки бяха извършени по-незначителни промени в органите на управление.

Осем кредитни институции от държави – членки на ЕС, нотифицираха 
БНБ чрез съответните надзорни органи за намерението си да предоставят 
трансгранични услуги в България, с което броят на тези институции дос-
тигна 238. Не са откривани нови клонове на кредитни институции от дър- Не са откривани нови клонове на кредитни институции от дър-Не са откривани нови клонове на кредитни институции от дър-
жави – членки на ЕС, в България.

В рамките на текущото упражняване на надзор въз основа на проведени 
надзорни инспекции на три местни банки бяха отправени предписания и пре-
поръки за подобряване управлението на рисковете, както и представяне на 
планове и ангажименти за отстраняване на слабостите.

През първата половина на 2014 г. в БНБ продължиха да постъпват жалби 
от клиенти на банки и финансови институции, решаването на които е от 
компетенциите 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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 VII. Централен кредитен регистър 

БНБ поддържа информационна система (ИС� за паричните задължения на 
клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции 
и дружествата за електронни пари (отчетни единици�. Условията и редът за 
изграждането и функционирането на информационната система и за предос- и за предос-и за предос-
тавянето и получаването на информация от нея се определят с Наредба № 22 
на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър (ЦКР�. Регистърът 
осигурява централизиране и ползване на информацията от банките, финан-
совите институции, платежните институции и дружествата за електронни 
пари (отчетни единици�. Системата  предоставя данни на участници в регис-
търа за кредитната задлъжнялост на клиентите им, както и ползване на 
събраната информация за нуждите на БНБ. 

Към 30 юни 2014 г. регистрираните участници в системата на ЦКР бяха 217, 
в т.ч. 29 банки, 187 финансови институции и 1 платежна институция. През 
първите шест месеца на 2014 г. в ИС на ЦКР бяха включени нови 10 финансови 
институции, като същевременно на основание чл. 8 и 9 от Наредба № 22 за ЦКР 
от регистъра бяха изключени 5 финансови институции и една банка поради 
прекратяване на дейност или заличаване в публичния регистър на управление 
„Банков надзор“ на БНБ. 

Към 30 юни 2014 г. в ЦКР бе подадена информация за 4080 хил. броя кредити 
(при 4053 хил. към 30 юни 2013 г.�, като балансовата им експозиция нарасна на 
64 316 млн. лв. (62 460 млн. лв. към 30 юни 2013 г.�. В регистъра кредитополуча-
телите възлизаха на 2135 хиляди и бяха разпределени, както следва: 2031 хил. 
физически лица, 93 хил. юридически лица, 4 хил. чуждестранни лица и 7 хил. лица, 
упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност.

През първата половина на 2014 г. отчетните единици извършиха 2859 хиляди 
проверки с цифрови сертификати в ИС на ЦКР (в т.ч. 2236 хил. за физически 
лица и 623 хил. за юридически лица�. Това е приблизително с 48 хиляди повече от 
направените през същия период на 2013 г. (2811 хиляди проверки�. Средноме-
сечният брой на извършените проверки през първите шест месеца на 2014 г. 
бе около 476 хиляди.

Извършени проверки в ЦКР през първите шест месеца  
на 2013 г. и на 2014 г.

(брой)

Източник: БНБ.
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По реда на чл. 21 и 22 от Наредба № 22 ЦКР предоставя информация за кре-
дитна задлъжнялост на физически и юридически лица чрез подаване на заявле-
ние и заплащане на такса съгласно тарифа на БНБ. През първото шестмесечие 
на 2014 г. постъпилите в БНБ заявления за издаване на справка за кредитопо-
лучател от ИС на ЦКР бяха 4180 броя (4072 са подадени от физически лица, а 
108 от юридически лица� спрямо 3851 броя през същия период на 2013 г.

Подадени заявления за справки в ЦКР през първите шест месеца  
на 2013 г. и на 2014 г.

(брой)

Източник: БНБ.

Въз основа на осъществените анализи на данните в системата на регис-
търа БНБ извърши изменения и допълнения на съществуващите функционал-
ности и справки. Допълнително бяха разработени нови процедури, свързани с 
логическия контрол, с цел постигане на по-високо качество на поддържаната 
информация в ИС на ЦКР. 

С измененията в чл. 56 от Закона за кредитните институции (ЗКИ�, публи-
кувани в „Държавен вестник“, бр. 27 от 15 май 2014 г., в ИС на ЦКР бе разширен 
обхватът на участниците с включването на финансови институции, извърш-
ващи гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма 
на финансиране (факторинг, форфетинг и др.�. Посочените дейности са със 
специфичен характер и поради това се проучват международните практики 
на кредитните регистри, анализира се информацията и в ИС се извършват 
нови разработки. Предстоят промени в нормативната база за дейността на 
регистъра, в т.ч. в номенклатурите на указанията за прилагане на наредбата. 
В процес на подготовка е въвеждането на изисквания във връзка с подаването 
и отчитането на данните от новите участници в системата. 

С оглед настъпилите промени в ЗКИ, както и при прилагането в дейността 
на банковата система на Регламент № 575/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 юни 2013 г. предстоят изменения и допълнения на Наредба № 22 
за ЦКР. Във връзка с участието на българския кредитен регистър в между-
народна работна група на кредитните регистри на централните банки на 
територията на Европейския съюз се осъществява обмен на информация, 
което допринася за прилагането на по-високи изисквания при осъществяване 
дейността на българския ЦКР. Предстои прилагането на Регламент за изпъл-
нение (ЕС� № 680/2014 на Комисията за определяне, в съответствие с Регла-
мент (ЕС� № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите 
стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация на 
институциите на надзорните органи, както и на Препоръка на Европейската 
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централна банка (ЕЦБ� от 24 февруари 2014 г. относно организацията за под-
готвителни мерки за събиране на подробни данни за кредити от Европейската 
система на централните банки (ЕЦБ/2014/7�. Адресатите на настоящата Пре-
поръка са националните централни банки от държавите членки, чиято парична 
единица не е еврото и които се подготвят за участие в дългосрочната рамка 
за предаване на подробни данни за кредити в рамките на ЕСЦБ.
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 VIII. Фискален агент и депозитар на държавата

Инфор-
мационно 

обслужване 

В съответствие със ЗБНБ централната банка действа като фискален 
агент и депозитар на държавата. Въз основа на сключени договори с Минис-
терството на финансите (МФ� и при пазарни условия и цени на услугите БНБ 
събира и предоставя на МФ периодична информация за сметките на бюджет-
ните организации в банките в страната и действа като агент по държавни 
дългове.

За изпълнение на поетите ангажименти БНБ поддържа и непрекъснато 
усъвършенства изградените за целта системи: Системата за провеждане на 
аукциони за ДЦК (АДЦК�; Електронната система за регистриране и обслуж-
ване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ�; Системата за сетълмент на ДЦК (СДЦК�; 
Регистъра на особените залози (РОЗ�; Автоматизираната система за обслуж-
ване на плащанията по външния дълг (АС РОУД� и Системата за информационно 
обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР�. 

Общият размер на приходите, свързани с осъществяваните от БНБ агент-
ски функции, възлезе на 1503.3 хил. лв. за първото полугодие на 2014 г., което 
е с 28.4% повече спрямо същия период на предходната година. Това се дължи 
главно на по-големите постъпления (с 41.5%� от участниците в системите в 
резултат на засиленото предлагане на ДЦК, довело до значително нарастване 
на обема на обработваните документи за участие в аукциони, регистрация и 
сетълмент на ДЦК на първичния пазар и при падеж на емисии. Допълнително 
влияние оказа и по-високият (с 5.6%� размер на заплащаните от МФ такси, 
договорени по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗБНБ.

В изпълнение на своите задължения по сключения с МФ Договор за услугите, 
свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, БНБ чрез сис-
темата ИОБФР събира, обработва, съхранява и предоставя на МФ ежедневна 
и друга периодична информация за операциите и наличностите по всички 
сметки (бюджетни, за средства от ЕС, депозитни, за чужди средства и акре-
дитивни сметки� в левове и валута на бюджетните организации (включително 
общините� в централната банка 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 публичните финанси и Закона за 
държавния бюджет за 2014 г., и го сравнява с отчетените от тях наличности. 

Към 30 юни 2014 г. общо 23 банки (в т.ч. БНБ� имаха достъп до системата 
ИОБФР за регулярно зареждане на изготвяните от тях бюджетни форми. Спо-
ред обобщените данни по тези форми размерът на наличностите по всички 
сметки на бюджетните организации, в т.ч. на централния бюджет, към 30 юни 
2014 г. възлезе на 7623.0 млн. лв.63, което е с 92.2 млн. лв. по-малко спрямо тези 
към 30 юни 2013 г. Близо 55%, или 4157.2 млн. лв. от посочените наличности, 
бяха по сметки в БНБ, а останалата част – в други банки в страната.

В сравнение с края на първото полугодие на 2013 г. наличностите по смет-
ките на бюджетните организации64 извън централната банка нараснаха с 54%. 
Над 73% от тези наличности, аналогично на предходните години, бяха отче-
тени от 5 банки. 

63 Наличностите по валутните сметки са преизчислени в левове по официалния курс на БНБ за съответ-
ната валута, валиден за 30 юни 2014 г.

64 Включително с тези на централния бюджет. 
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Наличности по сметките на бюджетните организации  
в банките в страната

(млн. лв.)

Източник: БНБ.

Близо 77% от общия размер на бюджетните наличности в БНБ и в други 
банки в страната се включват във фискалния резерв65 и формират него-
вата ликвидна част, която към 30 юни 2014 г. възлезе на 5854.5 млн. лв. От 
тях 3673.1 млн. лв. бяха средства със специално предназначение, обособени 
в специализирани фондове (Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 
държавната пенсионна система – т.нар. „Сребърен фонд“; Националния фонд 
към МФ; Държавния фонд  „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и Учителския 
пенсионен фонд�. 

Структура на наличностите по банковите сметки, 
включени в обхвата на фискалния резерв

(млн. лв.)

Източник: БНБ.

65 Съгласно § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси фискалният резерв 
е показател, който включва както салдата по всички банкови сметки на бюджетните организации, без 
тези на общините и техните разпоредители с бюджет, така и други активи и вземания от фондове на 
ЕС.
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Обслужване 
на търго-

вията с ДЦК

В съответствие с поетите към МФ ангажименти и действащите съв-
местни указания на министъра на финансите и управителя на БНБ66 през 
отчетния период бяха изготвени общо 317 броя обобщени типови справки за 
бюджета (в т.ч. 155 за наличностите по банковите сметки, които се включват 
в обхвата на фискалния резерв�, което е с 8% повече в сравнение със същия 
период на 2013 г. Нарастването е в резултат на искането на МФ да му бъде 
предоставяна ежедневна информация за салдата по определени сметки на 
бюджетните организации, обслужвани от БНБ.

Като част от агентските си функции БНБ поддържа в АС РОУД актуална 
информация за определените от МФ външни финансови задължения на българ- българ-българ-
ското правителство, по които централната банка е агент по изчисленията 
и плащанията. В съответствие със сключения между МФ и БНБ Договор за 
агентство по държавни дългове през първото полугодие на 2014  г. след 
потвърждение от МФ бяха извършени 17 редовни плащания на обща стойност 
69.8 млн. евро67, в т.ч. 28.9 млн. евро погашения по главници и 40.9 млн. евро по 
лихви. Общият размер на водените в АС РОУД задължения към 30 юни 2014 г. 
възлезе на 3010.2 млн. евро68 при 2704.2 млн. евро към същата дата на предход-4.2 млн. евро към същата дата на предход-.2 млн. евро към същата дата на предход-2 млн. евро към същата дата на предход- млн. евро към същата дата на предход-
ната година. В структурно отношение най-голям относителен дял продължи 
да има дългът, деноминиран в евро (73.2%�, следван от деноминирания в долари 
(26.4%� и в японски йени (0.4%�. 

В съответствие с емисионната политика на МФ69 през първото полугодие 
на 2014 г., както и през същия период на предходната година, чрез АДЦК бяха 
проведени 16 аукциона за продажба на ДЦК, между които един извънреден. 
На тях бяха предложени общо 8 емисии, 4 от които краткосрочни, 2 средно-
срочни и 2 дългосрочни. Средният остатъчен срок до падежа на тези емисии 
бе 1 година и 6 месеца. 

Съвкупната номинална стойност на предложените за продажба ДЦК бе 
3296.7  млн. лв. Близо 74% от всички постъпили поръчки бяха за сметка на 
банки – 3990.0 млн. лв., спрямо 1413.1 млн. лв. за сметка на небанкови институ-
ции. От небанковите институции най-активни бяха някои частни пенсионни 
фондове с дял от 10.51% от общия обем на заявените през периода поръчки, 
следвани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките – 9.07%, застрахо-9.07%, застрахо-%, застрахо-
вателни дружества – 1.80%, и Фонд „Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“ към Националния осигурителен институт – 1.30%. Общият обем 
на пласираните ДЦК възлезе на 2975.2 млн. лв. (в т.ч. левовата равностойност 
на 75.0 млн. евро�, което представлява 90.25%70 от обявения с условията на 
аукционите обем за продажба. Близо три четвърти от всички реализирани ДЦК 
бяха придобити от банки – първични71 и непървични дилъри. Средната годишна 
доходност, постигната на аукционите, бе, както следва: за левовите емисии 
ДЦК  – 0.45% за 3-месечните, 1.95% за 5-месечните, 0.60% за 6-месечните, 
0.58% за 9-месечните, 0.95% за 2.5-годишните, 1.96% за 5-годишните и 3.48% 
за 10.5-годишните, а за деноминираните в евро 7-годишни ДЦК – 2.58%.

66 Във връзка с чл. 96 от ЗДБРБ за 2014 г. през отчетния период бяха издадени нови съвместни указания на 
министъра на финансите и управителя на БНБ, с които се регламентира изготвянето на периодичната 
информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регу-
лиране на ежедневното обезпечение на тези наличности. 

67 Общият размер на плащанията е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута, 
валиден за 30 юни 2014 г.

68 Общият размер на дълга е преизчислен в евро по официалния курс на БНБ за съответната валута, вали-
ден за 30 юни 2014 г.

69 През първото шестмесечие на 2014 г. емитентът извърши промяна в първоначално обявения от него 
емисионен календар за юни, като обяви провеждането на един извънреден аукцион за продажба на 
5-месечни ДЦК. 

70 При един от проведените през юни аукциони емитентът отхвърли всички постъпили поръчки, а при друг 
одобри по-малък обем от първоначално обявения за продажба.

71 През отчетния период избраните по реда на Наредба № 15 на МФ и БНБ първични дилъри на ДЦК бяха 13.
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Средна годишна доходност, постигната на аукционите за продажба на 
ДЦК, емитирани на вътрешния пазар през първото шестмесечие на 2014 г.

(%)

Забележка: За проведения на 23 юни 2014 г. аукцион за продажба на 2.5-годишни ДЦК, на който МФ отхвърли всички 
поръчки, е посочена средната годишна доходност, формирана за предложеното количество.

Източник: БНБ.

Въз основа на данните от ЕСРОТ през първото полугодие на 2014 г. са извър-
шени плащания от името и за сметка на емитента по настъпили корпоративни 
събития на обща стойност 1313.8 млн. лв.72, или с 1038.2 млн. лв. повече в срав-
нение с плащанията през същия период на предходната година. В резултат от 
реализираното през отчетния период положително нетно финансиране с ДЦК 
в размер на 1779.6 млн. лв. общият обем по номинална стойност на търгуемите 
ДЦК в обращение достигна 8076 млн. лв. към края на юни 2014 г., което пред-
ставлява увеличение с 28.7% спрямо края на юни 2013 г. Валутната структура 
на емисиите се запази, като с най-голям относителен дял остават ДЦК, дено-
минирани в левове, с плащане в левове (76.1%�, следвани от ДЦК, деноминирани 
в евро, с плащане в евро (22.1%�, и деноминираните в евро и в долари, с пла-
щане в левове (1.8%�. По отношение на матуритетната структура настъпи 
промяна, като относителният дял на средно- и дългосрочните емисии ДЦК от 
87.3% към 30 юни 2013 г. намаля до 71.2% в полза на емисиите със срочност до 
една година.

През първото полугодие на 2014 г. общият обем на регистрираните в ЕСРОТ 
сделки с ДЦК по номинална стойност възлезе на 17 713.4 млн. лв., което е нама-
ление със 7% спрямо същия период на 2013 г. Най-голям остава делът на репо 
сделките (75.6%�, следвани от сделките, сключвани между участници и кли-
енти и между клиенти на различни участници в ЕСРОТ (15.1%�, и от сделките 
за покупко-продажба между участниците в системата (9.3%�. Продължиха да 
преобладават репо сделките с ДЦК, сключени за един ден (48.9%�, предимно 
с левови емисии ДЦК. Среднопретеглената годишна доходност по репо сдел-
ките отбеляза повишение в сравнение със същия период на предходната 
година, като се движеше в границите от 0.04% до 0.09%. По-големи колебания 
в доходността през шестмесечието се наблюдаваха при сделките, сключвани 
за период от 4 до 7 дни. 

Регистрираният обем на сделките за покупко-продажба между участниците 
в ЕСРОТ за първото полугодие на 2014 г. е в размер на 1648.1 млн. лв., което 
представлява намаление с 15% в сравнение със същия период на предходната 
година. Търгувани бяха ДЦК по цялата матуритетна крива, като най-ликвидни 
бяха емисиите ДЦК, деноминирани в левове и в евро, с остатъчен срок до 

72 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.
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падежа около 5 години. Средната годишна доходност на дългосрочната бенч-
маркова емисия (с матуритет 10 години и 6 месеца� през отчетния период 
плавно намаляваше от 3.56% през януари до 3.11% през юни, за разлика от 
предходната година, когато беше отчетено ежемесечно нарастване (от 3.27% 
през януари до 3.40% за юни 2013 г.�. Обемът на сделките между участници 
и клиенти, както и между клиенти на различни участници в ЕСРОТ, нарасна 
двойно в сравнение с първото полугодие на предходната година и достигна 
2677.3 млн. лв. Коефициентът на ликвидност73 на вторичния пазар на ДЦК за 
полугодието е 2.19 при 3.03 за първото шестмесечие на 2013 г.

Обем на видовете сделки с търгуеми ДЦК
(млн. лв.)

Източник: БНБ.

През отчетния период в ЕСРОТ са регистрирани операции по блокиране 
и деблокиране на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар за обезпечаване на 
налични парични средства по сметки на бюджетни организации в банките и по 
учредени особени залози върху ДЦК по реда на ЗОЗ, с общ обем 11 366.1 млн. лв. 
(при 9989.6 млн. лв. за същия период на 2013 г.�.

Държатели на емитирани на вътрешния пазар ДЦК

Източник: БНБ.

73  Коефициентът на ликвидност представлява съотношението между обема на сключените сделки с ДЦК 
на вторичния пазар за даден период и размера на ДЦК в обращение към края на този период.
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Развитие на 
системите

В сравнение с края на юни 2013 г. най-голямо увеличение на инвестициите в 
ДЦК е отчетено в портфейлите на банките – с 1559.5 млн. лв. Инвестициите 
на застрахователни дружества и пенсионни фондове нараснаха с 338.4 млн. лв., 
като преобладаващият дял от тях (90%� продължават да бъдат в дългосрочни 
държавни дългови инструменти. В резултат на това към 30 юни 2014 г. настъпи 
промяна в структурата на отделните категории държатели на ДЦК, както 
следва: банки – 67%, застрахователни дружества и пенсионни фондове – 22%, 
небанкови финансови институции, фирми и граждани – 10%, чуждестранни 
инвеститори – 1% (при съответно 61%, 23%, 15% и 1% към 30 юни 2013 г.�.

Коефициентът на наличност74 на ЕСРОТ за периода е 99.9%, като не са при-
лагани мерки, предвидени в действащите правила за взаимодействие между 
системите в БНБ при извънредни ситуации. Общият брой на участниците в 
ЕСРОТ към края на отчетния период е 29, в това число 26 банки, 23 от които 
са поддепозитари на ДЦК; един международен централен депозитар на ценни 
книжа – Clearstream Banking, Люксембург; Резервният обезпечителен фонд и 
МФ. 

Към 30 юни 2014 г. съгласно разпоредбите на Наредба № 31 на БНБ за сетъл-
мент на ДЦК в СДЦК се водят общо 1356 броя сметки за ДЦК, от които 30 на 
емитента (МФ�, 557 – отчитащи собствения портфейл от ДЦК на участни-
ците, 402 – собственост общо на клиенти на участниците, и 367 – с наложена 
тежест. Общият размер на ДЦК по номинална стойност, регистрирани по 
тези сметки, съответства на общия размер на ДЦК в обращение – 8076 млн. лв.

Във връзка с Регламент (ЕС� №  909/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в ЕС и 
за централните депозитари на ценни книжа (CSDR�, който се очаква да окаже 
фундаментално въздействие върху бъдещото развитие на всички европейски 
депозитарни системи, включително и в контекста на проекта ТАРГЕТ2 – ценни 
книжа (Т2-ЦК�, през отчетния период стартира работата по дефиниране на 
бъдещата политика за развитие на Системата за регистрация и сетълмент 
на ДЦК в БНБ.

В съответствие с провежданата от МФ политика по управление на дълга и 
с цел минимизиране на оперативните рискове през първото полугодие на 2014 г. 
бяха разработени бизнес изисквания за модернизация на АДЦК. Те включват 
технологично обновяване на системата и разширяване на нейната функционал-
ност съгласно изискванията на емитента и потребностите на участниците 
в АДЦК. 

74 Вж. бел. 42. 
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 IX. Участие в ЕСЦБ и в дейността  
  на институциите на ЕС

През първата половина на 2014 г. усилията на институциите на ЕС бяха 
насочени към възстановяване на икономическия растеж в региона и предпри-
емане на по-нататъшни стъпки за възвръщане на доверието във финансовата 
система. След като в края на 2013 г. влезе в сила регламентът, с който на ЕЦБ 
се възлагат конкретни задачи, свързани с надзора върху кредитните институ-
ции, през отчетния период бяха договорени и останалите елементи на банко-
вия съюз – Eдинният механизъм за преструктуриране и оперативната рамка на 
инструмента за директна рекапитализация от Европейския механизъм за ста-
билност. Важна стъпка в посока повишаване сигурността и прозрачността 
на финансовата система бе приемането на законодателните актове относно 
правилата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници, схемите за гарантиране на депозити и кредитите 
за недвижими имоти за потребители.

Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на ЕЦБ, включващ предсе-
дателя и заместник-председателя на ЕЦБ, както и управителите на национал-
ните централни банки на всички държави членки. През първото полугодие на 
2014 г. бяха проведени три заседания на Генералния съвет на ЕЦБ, на които 
бяха обсъдени следните по-важни въпроси: доклад на ЕЦБ за конвергенцията, 
икономическо развитие и състояние на финансовия сектор на ЕС, заключите-
лен доклад на изследователската мрежа на ЕСЦБ в областта на макронадзор-
ните изследвания и др.

Представители на Банката участват в работата на 12 комитета75 към 
ЕСЦБ и в 32 работни групи към тях, както и в Конференцията за човешките 
ресурси. Чрез представителите си в органите, комитетите и работните 
групи на ЕСЦБ Банката допринася за изготвянето на правни актове на ЕЦБ за 
развитие в областта на паричната и банковата политика, на платежните и 
сетълмент системи, на статистическата отчетност и изследователската 
дейност, както и в обсъждането на други въпроси от сферата на компетент-
ност на централните банки. БНБ участва също в изготвянето на становища 
на ЕЦБ във връзка с провежданите писмени консултации на държавите – членки 
на ЕС, с ЕЦБ по всеки проект на нормативен акт, който е в областта на ней-
ната компетентност. В съответствие с Договора за функционирането на 
Европейския съюз БНБ проведе консултация с ЕЦБ по законопроект за небанко-
вите финансови институции, предоставящи кредити на потребителите.

Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейския съвет за 
системен риск (ЕССР�. По-важните теми, дискутирани по време на проведе-
ните през първото полугодие три заседания на Генералния съвет, бяха свър-
зани с установяването на процедурна рамка по отношение предоставянето 
на становища и издаването на препоръки от ЕССР в съответствие с Дирек-
тивата и Регламента относно осъществяването на дейност от кредитните 
институции и капиталовите изисквания към тях (пакет CRD IV/CRR�76; възмож-
ните системни рискове, които могат да бъдат породени от големите банкови 

75  Комитет за счетоводство и парични приходи (AMICO�, Комитет за финансова стабилност (FSC�, Коми-
тет 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�.

76  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа 
до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 
кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за 
отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО и Регламент (ЕС� № 575/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС� № 648/2012.

Европейска 
система на 
централни-

те банки

Европейски 
съвет за 

системен 
риск, Евро-
пейски бан-

ков орган, 
надзорни 

колегии
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групи, както и неблагоприятните сценарии при провеждането от Европейския 
банков орган (ЕБО� и Европейския орган за застраховане и професионално пен-
сионно осигуряване на стрес тест на банките и застрахователните компании. 
Чрез представителите си в Генералния съвет и в неговите подструктури77 
БНБ последователно отстояваше своите позиции по обсъжданите теми. През 
отчетния период ЕССР прие и препоръка, която дава насоки за определяне 
нивото на антицикличния буфер, чиято цел е да се увеличи устойчивостта на 
банковия сектор през периоди на стрес, когато се реализират загуби. Препо-
ръката бе приета в съответствие с разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС и 
има за цел да установи общ подход, който определените от държавите членки 
надзорни органи да следват при преценката си за подходящото ниво на анти-
цикличния буфер. БНБ споделя виждането, че препоръката има съществено 
значение за привеждане в действие на макропруденциалната рамка в ЕС, и 
отбелязва, че тя предоставя на националните органи достатъчно гъвкавост 
за определяне нива на буфера, съобразени със спецификата на местната 
финансова система.

Експерти участват активно във всички комитети на ЕБО и в голяма част 
от работните групи към тях, където се разработват указанията и тех-
ническите стандарти, допълващи и конкретизиращи регулаторната рамка на 
Директивата и Регламента относно осъществяването на дейност от кредит-
ните институции и капиталовите изисквания към тях, както и новата Дирек-
тива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и ин-
вестиционни посредници. 

В началото на годината Съветът Екофин прие предложенията на ЕП по 
директива относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за 
потребители, с което директивата бе окончателно приета. Целта є е да се 
даде възможност за създаването на ефикасен и конкурентоспособен единен 
пазар на ипотечни кредити в ЕС, защитаващ в голяма степен потребителите. 
БНБ участва активно в дискусиите по договаряне на директивата, включи-
телно създаде необходимата организация за изготвянето на законопроект, 
с който изискванията ù да бъдат навременно транспонирани в националното 
законодателство.

Успешното приключване на преговорите между Съвета и Европейския 
парламент позволи през юни да бъдат публикувани Директивата за възста-
новяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници, както и нова Директива относно схемите за гарантиране на депо-
зитите, които са важни елементи от реформата на финансовата система. 
Първата директива създава рамка за управление на банкови фалити по начин, 
който позволява отделна институция да бъде преструктурирана и без да се 
засяга останалата част от финансовата система. Директивата въвежда 
набор от инструменти за разрешаване на евентуални банкови кризи, които 
ще се използват в различните етапи от процеса по преструктуриране: в под-
готвителната и предпазната фаза, в етапа на ранна намеса и във фазата 
на преструктуриране. С оглед ефективното прилагане на предвидените в 
директивата инструменти за преструктуриране държавите членки трябва 
да създадат и фондове за преструктуриране, които да се финансират с пред-
варителни вноски от банките. Държавите членки трябва да прилагат нацио-
налните мерки, транспониращи директивата, от 1 януари 2015 г., с изключение 
на разпоредбите, отнасящи се до споделянето на загубите с акционерите и 
кредиторите, които ще се прилагат от януари 2016 г. 

Новата Директива относно схемите за гарантиране на депозитите има за 
цел по-нататъшното хармонизиране в рамките на ЕС на правилата, отнасящи 
се до схемите за гарантиране на депозитите и подобряване защитата на вло-

77 Освен в Генералния съвет на ЕССР представители на БНБ участват и в Консултативния технически 
комитет към ЕССР, в три от работните групи към него, както и в някои целеви групи към ЕССР.



Б
ъл

га
р

ск
а 

на
р

од
на

 б
ан

ка
. O

т
че

т
 •

 я
ну

ар
и 

– 
ю

ни
 2

01
4

82

жителите. В резултат от приетата нова директива вложителите ще разпо-
лагат със значително подобрен достъп до схемите за гарантиране на депози-
тите благодарение на нейния разширен и изяснен обхват, по-кратките срокове 
за изплащане, по-пълната информация и строгите изисквания за финансиране. 
Това ще укрепи доверието им във финансовата стабилност в целия вътре-
шен пазар. Държавите членки е необходимо да прилагат националните мерки, 
транспониращи изискванията на директивата, от 3 юли 2015 г.

Своевременно у нас беше създадена необходимата междуинституционална 
организация с оглед изготвянето на национални правни актове, въвеждащи 
изискванията на двете директиви в поставените срокове.

През отчетния период продължи работата по договаряне на един от еле-
ментите на банковия съюз за еврозоната – Единния механизъм за преструк-
туриране (ЕМП�. В хода на преговорите бе постигната договореност между 
държавите членки от еврозоната за подписването на междуправителствено 
споразумение, в което да са уредени разпоредбите, свързани с поетапното 
изграждане на Единен фонд за преструктуриране, както и относно механиз ма 
за прехвърляне и обединяване на средствата от националните фондове в Един-
ния фонд за преструктуриране. В преговорите по междуправителственото 
споразумение, които бяха отворени и за държавите членки извън еврозоната, 
участваха представители на БНБ и правителството, като от особена важ-
ност за нас бяха разпоредбите относно държавите членки, които ще се при-
съединят към Единния надзорен механизъм (ЕНМ� и ЕМП на по-късен етап. През 
май 2014 г. всички държави – членки на ЕС, с изключение на Обединеното крал-
ство и Швеция, подписаха междуправителственото споразумение, а през юли 
2014 г. окончателно бе приет и Регламентът за ЕМП. Участието в ЕНМ и ЕМП 
е задължително за страните от еврозоната, като към тях могат да се при-
съединят и останалите държави – членки на ЕС. Разпоредбите от Регламента 
за ЕМП, отнасящи се до подготовката за планиране на преструктурирането, 
събирането на информация и сътрудничеството с националните органи за 
преструктуриране, ще се прилагат от 1 януари 2015 г., а отнасящите се до 
планирането на преструктурирането, ранната намеса, дейностите и инстру-
ментите за преструктуриране, включително споделянето на загубите с акцио-
нерите и кредиторите, ще се прилагат от 1 януари 2016 г., ако са изпълнени 
условията за прехвърляне на вноски в Единния фонд за преструктуриране. 
Междуправителственото споразумение ще влезе в сила след ратифицирането 
му от държавите членки, участващи в ЕНМ/ЕМП, които представляват не по-
малко от 90% от сбора на претеглените гласове на всички държави членки, 
участващи в ЕНМ и в ЕМП.

БНБ продължи да участва активно в работата на Икономическия и финан-
сов комитет. Основно място в дискусиите му заемаха изграждането на еле-
ментите на банковия съюз, напредъкът при оперативното структуриране на 
ЕНМ, както и усилията за насърчаване на дългосрочното финансиране на евро-
пейската икономика. Работата на Комитета беше насочена също към оценка 
на финансовата стабилност в ЕС, наблюдение на фискалните и макроикономи-
ческите политики на държавите членки в контекста на четвъртия Европей-
ски семестър и подготовката на позиция на ЕС по въпросите, обсъждани на 
заседанията на Г-20, МВФ и Съвета за финансова стабилност. На заседанието 
на Комитета през юни бяха обсъдени и редовните доклади на Европейската 
комисия (ЕК� и ЕЦБ, съдържащи оценка на конвергенцията през последните две 
години на държавите – членки на ЕС, които не са приели еврото. 
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участва от свое име в международни организации, които имат за цел разви-
тието на международното сътрудничество в областта на валутната, парич-
ната и кредитната политика. В случаите, когато държавата участва в меж-
дународни финансови институции, във взаимоотношенията с тях Банката из-
пълнява ролята на агент и депозитар.

БНБ е акционер в Банката за международни разплащания (БМР�. Управите-
лят на БНБ участва в редовните двумесечни срещи на управителите на цен-
тралните банки – акционери в БМР. Тези срещи представляват основен механи-
зъм за сътрудничество и за дискусии по икономическото развитие и перспек-
тивите пред световната икономика и международните финансови пазари. На 
проведеното в края на юни 2014 г. годишно Общо събрание на акционерите беше 
взето решение за разпределението на нетната печалба на институцията и в 
съответствие с него дивидентът, който БНБ получи върху притежаваните 
акции, възлезе на 1.9 млн. евро. 

Управителят на БНБ е управител за България в Международния валутен 
фонд (МВФ� и в това си качество представлява държавата във взаимоотно-
шенията ù с Фонда. Представители на БНБ участваха в редовната среща на 
групата страни в МВФ и организациите от групата на Световната банка, в 
която страната е включена, проведена в Хага (Нидерландия� през май 2014 г. 
На срещата бяха дискутирани теми, свързани с предизвикателствата пред 
паричната политика, икономическия растеж, трудовата заетост, енергийния 
сектор, и беше обявено намерението на България да бъде домакин на срещата 
през 2015 г. 

През януари 2014 г. БНБ направи вноски за подпомагане дейността на Фон-
дацията за международни счетоводни стандарти (в размер на 8500 долара�, 
както и на Групата на тридесетте (в размер на 10 000 долара�.

БНБ продължава да провежда политика на сътрудничество с централните 
банки на държавите от Западните Балкани и да подпомага подготовката им за 
присъединяване към ЕС. Банката участва в Програма за техническо сътруд-
ничество с централните банки от Западните Балкани, финансирана от ЕС и 
ръководена от ЕЦБ, и оказва подкрепа на централната банка на Албания в об-
ластта на финансовата стабилност. През май 2014 г. представители на цен-
тралната банка и на Министерството на финансите на Косово посетиха БНБ 
с цел да проучат опита ни при прилагане на Споразумението за асоцииране към 
ЕС. Посещението бе организирано със съдействието на Програмата за разви-
тие на ООН (ПРООН) чрез Министерството на финансите. 

БНБ допринася за укрепването на регионалното сътрудничество и чрез ак-
тивното си участие на най-високо ниво в Клуба на управителите на централ-
ните банки на страните от Централна Азия, Черноморския и Балканския ре-
гион. През юни БНБ беше домакин на 31-вата среща на Клуба, по време на която 
бяха приети изменения в Устава и нови членове – Словения и Хърватия. 

 X. Международни отношения
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 XI. Статистическа дейност

БНБ събира, съставя и разпространява статистическа информация в съот-
ветствие с чл. 42 от ЗБНБ и като член на ЕСЦБ в изпълнение на ангажимен-
тите по чл. 5 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Наред с изпълнението на изискванията 
на променения през 2009 г. Регламент (ЕО� № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 
1998 г. относно събирането на статистическа информация от ЕЦБ, Банката 
чрез ЕЦБ предоставя статистическа информация и на ЕССР. БНБ като член 
на ЕСЦБ продължи активната работа по осигуряването на надеждна и качест-
вена статистическа информация.

В областта на паричната и на лихвената статистика продължи регуляр-
ното събиране и разпространение на данни за баланса на сектор „парично-
финансови институции (ПФИ�“, за лихвените проценти, прилагани от ПФИ по 
депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия, и за дълго-
срочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция. 

Започна работата по подготовката на разширени методологически ука-
зания и отчетни форми в областта на паричната и лихвената статистика, 
както и на статистиката на дружествата със специална инвестиционна цел, 
занимаващи се със секюритизационни трансакции. Работата по тях произтича 
от допълнителните изисквания на потребителите на статистическа инфор-
мация и от въвеждането на новия Регламент (ЕС� № 549/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2013  г. относно Европейска система от 
европейски и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС ’2010�. Тези методи-
чески указания са нормативно уредени в Регламент (ЕС� № 1071/2013 от 24 сеп-
тември 2013 г. относно баланса на сектор „парично-финансови институции“ 
(ЕЦБ/2013/33�, Регламент (ЕС� № 1072/2013 от 24 септември 2013 г. относно 
статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите 
институции (ЕЦБ/2013/34� и Регламент (ЕС� № 1075/2013 от 18 октомври 2013 г. 
относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със спе-
циална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции 
(ЕЦБ/2013/40�. 

През първата половина на 2014 г. продължи регулярното съставяне и пуб-
ликуване на статистически данни за дейността на небанковите финансови 
институции. Паралелно с това БНБ като член на ЕСЦБ участва в подготвител-
ната работа по разработването на нов регламент на ЕЦБ относно статисти-
ката на застрахователните дружества.

Във връзка с проекта на ЕЦБ за разширяване и обогатяване на инфор-
мацията, съдържаща се в регистъра на финансови институции (Register of 
Institutions and Affiliates Database, RIAD�, БНБ продължи редовно да предоставя 
данни за регистъра, както и да работи по анализа и внедряването на допълни-
телните изисквания относно неговата структура и съдържание.

През първата половина на 2014 г. продължи подготовката за прилагането 
на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна 
инвестиционна позиция (МВФ, 2008�. Извършена бе значителна по обем подгот-
вителна работа, която произтича от необходимостта от хармонизиране на 
промените в методологията на статистиката на външния сектор с проме-
ните в ЕСС ’2010 и с четвъртото издание на Еталонната дефиниция на ОИСР 
за преките чуждестранни инвестиции (2008�. С шестото издание на Ръковод-
ството по платежен баланс се въвеждат съществени изменения както в дефи-
нициите, така и в начина на представяне на статиите от платежния баланс и 
международната инвестиционна позиция. 
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Нормативната уредба на статистиката на външния сектор бе приведена 
в съответствие с последните изменения на международните статистически 
стандарти и нормативни актове на ЕС, след като Управителният съвет на 
БНБ на 13 март 2014 г. прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния 
баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните 
книжа.

Поради значението на информацията за ценните книжа и нейното качество 
с приемането на Наредба № 27 на БНБ в нея бе включена и статистиката на 
ценните книжа. Разписани бяха изискванията към отчетните единици по отно-
шение на обхвата, вида на информацията и сроковете за предоставянето им 
на БНБ. През първото полугодие на 2014 г. продължи работата по проекта 
„Централизирана база данни за ценни книжа“ в рамките на ЕСЦБ, както и по 
създаването на база данни за българските ценни книжа. Като член на ЕСЦБ 
Банката продължи активното си участие и в проекта „Статистика на прите-
жаваните ценни книжа“, който е от значение както за съставянето на други 
видове статистика, така и за анализа на финансовата стабилност.

Текстове в Наредбата осигуряват намаляване на тежестта върху юриди-
ческите лица и едноличните търговци при подготовката и предоставянето на 
отчетите на БНБ. От 1 април 2014 г. тримесечно се отчитат само финансови 
кредити, чийто размер е равен на или по-голям от левовата равностойност на 
500 000 лв. (до края на март 2014 г. такъв праг не съществуваше�. Финансовите 
кредити в размер на левова равностойност от 50 000 до 500 000 лв. се отчи-
тат веднъж годишно. Променени бяха и праговете за отчитане на вземанията 
и задълженията по търговски кредити и други сделки, като тримесечно вече 
се отчитат само тези, чиято обща сума е равна на или надвишава 200 000 лв. 
(до края на март 2014 г. този праг беше 50 000 лв.�. 

Текстове в Наредбата определят правилата за предоставянето на ста-
тистическа информация по електронен път. Порталът за електронно пода-
ване на статистическа информация в БНБ като част от Интегрираната 
статистическа информационна система (ИСИС� бе отворен за регистрация 
на потребителите на 23 юни 2014 г. Подаването на статистически отчетни 
форми и декларации започна на 1 юли 2014 г., с което се създадоха допълни-
телни условия за намаляване на натоварването на отчетните единици. Проек-
тът за развитие на ИСИС дава възможност и за автоматизиране на контрола, 
обработката и разпространението на статистическа информация, като оси-
гурява по-голяма надеждност и качество на статистическата информация. 

БНБ продължи регулярно да съставя тримесечните финансови сметки за 
сектор „държавно управление“ съгласно Регламент (ЕО� № 501/2004 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г., както и да изпраща данните 
за държавната финансова статистика в съответствие с Насоки ЕЦБ/2009/20. 
Данните за тримесечните финансови сметки за всички институционални 
сектори бяха съставяни и изпращани съгласно Насоки ЕЦБ/2002/7 (изменени� 
относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на 
тримесечните финансови сметки.

През първата половина на 2014 г. продължи сътрудничеството с Национал-
ния статистически институт (НСИ� по въвеждането на ЕСС ’2010. В рамките 
на формираните съвместни работни групи между БНБ и НСИ завърши рабо-
тата по анализа и съставянето на списъците на холдинговите компании и цен-
тралните управления с оглед прекласификацията на тези единици в съответ-
ствие с методологическите изисквания на ЕСС ’2010. Продължи и работата 
на БНБ и НСИ по усъвършенстването и съгласуването на методологиите за 
съставяне на тримесечните и годишните финансови сметки.

По предложение на Банката НСИ започна през 2014 г. ново тримесечно ста-
тистическо изследване за финансовите показатели на нефинансовите пред-
приятия. Информацията от това изследване е необходима за съставянето от 
БНБ на тримесечните финансови сметки за всички сектори на икономиката, 
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за нуждите на анализа на финансовата стабилност, както и за изпълнението 
на ангажиментите на БНБ към ЕССР. 

С участието на НСИ и МФ в съответствие с изискванията на МВФ и пред-
варителния календар за разпространение на данни се извършваше актуали-
зиране на данните и сертифициране на метаданните, включени в Специалния 
стандарт за разпространение на данни.

В съответствие с изискванията се предоставяше статистическа инфор-
мация на МВФ и на Банката за международни разплащания.

Продължи въвеждането на новия стандарт за предоставяне на данни на 
международните институции SDMX-ML и бяха проведени тестове във връзка с 
промени във формата и начина на изпращане на данни на ЕЦБ.
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 XII. Изследователска дейност

Икономическите изследвания, анализът на процесите в българската иконо-
мика и макроикономическите прогнози, изготвяни в БНБ, подпомагат ръковод-
ството на Банката при вземането на решения, както и при формирането на 
позиции по въпросите на икономическата политика. През първата половина на 
2014 г. изследователската дейност бе фокусирана върху ефектите от гло-4 г. изследователската дейност бе фокусирана върху ефектите от гло- г. изследователската дейност бе фокусирана върху ефектите от гло-
балната криза върху българската икономика по линия на производство, дина-
мика на цените, пазар на жилища, външна търговия, фискална политика, пазар 
на труда, поведение на банковата система и задлъжнялост на икономиката, 
както и върху развитие на прогностичните макроикономически модели. 

Специализираните изследвания, провеждани в съответствие с Плана за из-
следователската дейност на БНБ за 2013−2014 г., подпомагат функционира-
нето 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 2014 г. се работеше по теми, свързани с 
ефектите от глобалната криза върху българската икономика по линия на про-
изводството, динамиката на цените, пазара на жилища, външната търговия, 
фискалната политика, пазара на труда, поведението на банковата система и 
задлъжнялостта на икономиката. 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 доклади 
и се представят на семинари, организирани от Банката, в които участват 
експерти в съответната област от други институции, научни и неправител-
ствени организации.

Програмата за гост-изследователи подпомага изследователската дейност 
на БНБ и съдейства за установяване на ползотворно сътрудничество с екс-
перти от България и от други държави по теми, представляващи интерес 
за БНБ. През първото полугодие на 2014 г. в тази програма взе участие един 
изследовател.

Чрез своята поредица „Дискусионни материали“ и през първата половина на 
2014 г. БНБ продължи да съдейства за развитието на изследователския потен-
циал на българската икономическа наука и практика в сферата на макроиконо-
миката и във финансовата област, като Редакционният съвет разгледа пет 
разработки, две от които бяха публикувани през полугодието.

Тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“ представя информа-
ция и краткосрочни прогнози за развитието на икономиката на България, като 
включва анализ на динамиката на потоците по платежния баланс, паричните 
агрегати, връзката им с развитието на реалната икономика и влиянието им 
върху ценовата стабилност. Процесите и тенденциите в международната ко-
нюнктура също са представени в изданието, 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. 
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 XIII. Информационни системи

През първото полугодие на 2014 г. дейността на БНБ в сферата на инфор-
мационните системи беше концентрирана основно в следните направления:

– поддържане на информационните системи в стабилно работно състоя-
ние и недопускане на престои в работата на потребителите поради 
спиране или неправилно поведение на системите;

– разработване и развитие на приложните системи в БНБ;
– развитие, осъвременяване и поддържане на комуникационната и инфор-

мационната инфраструктура;
– локална реализация на дейностите по проектите на ЕЦБ/ЕСЦБ;
– разработване и актуализация на политика и процедури по информацион-

на сигурност.
Центърът за ИТ услуги на БНБ предоставяше услуги на служителите на 

Банката, на банковата и финансовата общност и по проектите на ЕСЦБ, като 
приемаше и обработваше заявки за инциденти и проблеми, анализираше и диаг-
ностицираше причините за тях. 

Продължи работата по разработването и развитието на приложните сис-
теми в БНБ с разширяване на обхвата и подобряване на функционалностите 
им, осигуряване непрекъсваемост на бизнес процесите и запазване на данните, 
оптимизиране на архитектурата за отделните системи и връзките между 
тях. В Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС� в БНБ 
бяха реализирани подобрения и изменения, свързани с контрол на входните 
данни, поддържането на класификатори, номенклатури и метаданни, уеббази-
раното приложение (портал� за подаване на данни от подотчетните лица и др. 
През първото шестмесечие на 2014 г. бе реализирана и нова версия на Един-
ното хранилище за данни (ЕХД�. Съвместно с крайните потребители се работи 
за разширяване функционалността на Основната банкова информационна сис-
тема, като се акцентира върху сигурността на комплекса от системи като 
цяло и на всеки елемент поотделно. Беше направена подготовка по миграцията 
на Системата за обработка на финансово-счетоводна информация (СОФИ� на 
нов хардуер. Успешно завърши проектът в системата СОФИ по създаването 
на допълнителна функционалност за обслужване на първостепенни системи 
с чужди средства при плащания чрез СЕБРА. В изпълнение на т. 71 от Указа-
ния ДДС № 05/28.03.2014 г. на Министерството на финансите и Българската 
народна банка в системите СОФИ и „Интернет банкиране на бюджетни пред-
приятия“ бе добавена функционалност, позволяваща получаване на отчет на 
ниво първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за салдата по него-
вите сметки и на подведомствените му разпоредители.

Осигурявано беше безпроблемното функциониране на системата РИНГС, 
обслужваща плащанията за страната в левове, на българския компонент 
в системата ТАРГЕТ2 – ТАРГЕТ2-БНБ, за плащанията в евро и свързаните с 
тези системи SWIFT Alliance продукти и услуги. Освен ежедневните дейности 
по администриране и мониторинг на системите бяха подобрени средствата 
за следене на нормалното функциониране на системата РИНГС. Разработени 
бяха нови справки за работа на системата РИНГС и системния компонент 
ТАРГЕТ2-БНБ и беше актуализирано приложението за генериране на справки и 
статистически отчети за работата на компонента ТАРГЕТ2-БНБ във връзка с 
промените, произтичащи от новата версия на системата ТАРГЕТ2. 
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 XIV. Управление на човешките ресурси

Основните приоритети при управлението на човешките ресурси в БНБ 
през първото полугодие на 2014  г. продължиха да бъдат повишаването на 
ефективността на работата на служителите чрез обучение и професионално 
развитие; трайно поддържане на аналитичен и административен капацитет, 
отговарящ на високите изисквания към Банката; запазване на политиката по 
възнагражденията, съобразена с принципа за заплащане според постигнатите 
индивидуални резултати; осигуряване на благоприятна работна среда, здра-; осигуряване на благоприятна работна среда, здра- осигуряване на благоприятна работна среда, здра-, здра- здра-
вословни и безопасни условия на труд. 

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

Източник: БНБ.

През разглеждания период не настъпи съществена промяна в числеността 
на персонала. В края на юни общият брой на персонала беше 864 души (при 874 
в края на юни 2013 г.�. Назначени са 28 служители (при 14 за същия период на 
2013 г.�. Подборът на служители беше насочен към привличането на висококва-
лифицирани кандидати, които да отговарят на съвременните потребности 
и на заложените в длъжностните характеристики изисквания. През първото 
полугодие напусналите бяха 36 при 18 за същия период на миналата година. 
Докато през първото полугодие на 2013 г. нямаше служители, придобили право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, през същия период на 2014 г. тех-
ният брой е тринадесет и именно на това основно се дължи по-големият брой 
напуснали. В образователно-квалификационната структура на персонала не 
настъпиха промени. Делът на служителите с висше образование се запази – 
приблизително 72%. Към 30 юни 2014 г. в БНБ работят 19 служители, придобили 
образователната и научна степен доктор, като броят им е равен на този в 
края на юни 2013 г. И в структурата на персонала по категории не настъпиха 
изменения спрямо същия период на миналата година. Най-голям остана делът 
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на служителите от групата специалисти (51.74%�, следвана от групите под-
държащ персонал и ръководен персонал.

Продължи да намалява делът на служителите в групата до 30-годишна въз-
раст, който за първото полугодие на 2014 г. е с 1.5 процентни пункта по-нисък 
спрямо същия период на 2013 г. Броят на служителите в групите от 31 до 
40 години и от 41 до 50 години се запази почти без промяна. В сравнение с пър-
вото полугодие на предходната година общо с 1.3 процентни пункта се увеличи 
делът на служителите в групата над 51 години.

В края на полугодието непроменено спрямо същия период на 2013 г. остава 
разпределението на персонала по пол – 64% от общия брой на служителите са 
жени и 36% са мъже.

С цел повишаване на професионалните знания и умения на работещите в 
Банката и обмяната на опит между различните структурни звена бяха прила-
гани различни форми на мобилност на служителите. Нарасна броят на служи-
телите, преминали на работа в друго структурно звено – в периода януари – 
юни 2014 г. техният брой беше тринадесет, докато през първото полугодие на 
2013 г. те бяха осем. По договори за краткосрочни назначения и други форми на 
обмен в ЕЦБ и в национални централни банки от ЕСЦБ работиха 4 служители.

Продължи политиката на БНБ трудовите възнаграждения да се определят 
на база постигнатите резултати, като се отчита приносът на всеки служи-
тел за изпълнението на целите и задачите на Банката.

Приетата годишна програма за обучение и професионална квалификация на 
служителите в БНБ предостави широк кръг възможности за участие в про-
грами за обучение и квалификация – дистанционно обучение, професионални 
курсове и семинари в страната и в чужбина, курсове по чуждоезиково обучение 
и по информационни технологии, обучение във връзка с изпълнение на специ-
фични задължения и др.

Продължи да се развива програмата за въвеждащо обучение на новопос-
тъпилите 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 проведоха 
две сесии, в които участваха 22 нови служители.

В университетски програми за повишаване на образованието без откъсване 
от работа участваха 17 служители, шест от които за образователната и 
научна степен доктор, четири за образователно-квалификационната степен 
магистър и седем за бакалавър. Продължи значителният интерес към различни 
дистанционни програми за обучение, като общо тринадесет служители участ-
ват в три програми, свързани с изпълнението на професионални задължения по 
управление на резервите и вътрешен одит.

Служители от различни структурни звена участваха в специализирано обу-
чение в областта на банковото и финансовото право, административния про-
цес, трудовото и осигурителното законодателство, европейското социално 
осигуряване, здравословните и безопасни условия на труд, процедурите по 
обществени поръчки, одитните практики, подбора на персонала и др.

БНБ продължи сътрудничеството си с централните банки на редица евро-
пейски страни, както и с международни институции, предлагащи специализи-
рана професионална подготовка в различни сфери от значение за съвременните 
централни банки и надзорни институции. Продължи активното представяне на 
служителите на Банката в курсове, семинари и работни срещи, свързани с 
работата на комитетите и работните групи към ЕСЦБ и европейските над-
зорни органи. Бяха реализирани 118 участия в курсове, семинари и конференции 
в чужбина.

През първото полугодие в курсове по английски, немски и френски език 
се включиха 37 служители. Основна цел на обучението беше достигането на 
утвърдените минимални нива на владеене на съответния език съобразно изис-
кванията на длъжностните характеристики, овладяване на специализираната 
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лексика, развитие на разговорните умения. Най-голямо беше участието в 
курсове по английски език, необходим за по-качествено изпълнение на служеб-
ните задължения.

Проведени бяха специализирани обучения по информационни технологии за 
овладяване на нови и подобряване и актуализиране на съществуващи техни-
чески умения за работа с използваните специфични програмни информационни 
продукти и системи. Основните насоки на това обучение бяха свързани с пред-
ставяне на нововъведенията в технологиите на Oracle, както и с повишаване 
на ключови компетентности в сферата на информационните технологии.

Осигурени бяха условия за провеждане на професионално обучение по използ-
ване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за 
които се изисква правоспособност за работа или поддържане и актуализиране 
на придобитата правоспособност в съответствие с нормативни и вътрешни 
актове.

Като институция с отговорно отношение към образованието и професио-
налното развитие на младите хора БНБ продължи да предоставя възможности 
за кариерно развитие, да насърчава студентите към придобиване на задълбо-
чена академична подготовка и за научноизследователска дейност. Интересът 
към ежегодната стипендиантска програма, насочена към магистри и докто-
ранти, се запази. В началото на 2014 г. след проведен конкурс бяха присъдени 
три стипендии – две на магистри и една на докторант. В началото на юни 
стартира стажантската програма, като през първия месец в нея се включиха 
четиринадесет студенти.
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 XV. Управление на собствеността

БНБ осъществява дейността си в собствени сгради и имоти, което ù осигу-
рява съответната степен на независимост, сигурност и защита, необходими 
за институция с национално значение. Разходите по управление на собстве-
ността на Банката съгласно приетия бюджет на БНБ за годината бяха свър-
зани с ново строителство, реконструкция, модернизация, доставки и обзавеж-
дане, текущи ремонти, поддържане в изправност на технически съоръжения 
(трансформатори, силови инсталации, разпределителни табла, дизелови ге-
нератори, аварийно включване на резервното захранване, абонатни станции, 
котли под налягане, асансьори, климатични и отоплителни инсталации и др.�, 
автотранспорт, снабдяване с дълготрайни и краткотрайни материални ак-
тиви, консумативи за емисионно-касовата дейност, оптимално разходване на 
електро- и топлинна енергия и вода в обектите на БНБ. 

През първото полугодие на 2014 г. не са извършени действия за придобиване 
или отчуждаване на собственост на БНБ.
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 XVI. Вътрешен одит на БНБ

През периода януари – юни 2014 г. бяха изпълнени седем одитни ангажи-
мента, включени в утвърдения от УС на БНБ Годишен план за дейността на 
„Вътрешен одит на БНБ“. Пет от тях са от плана за дейността на „Вътрешен 
одит на БНБ“, два са в съответствие с програмата на Комитета на вътреш-съответствие с програмата на Комитета на вътреш-програмата на Комитета на вътреш- Комитета на вътреш-Комитета на вътреш-
ните одитори към ЕСЦБ.

Одитните ангажименти от плана за дейността на „Вътрешен одит на 
БНБ“ са по основните и по спомагателните функции на БНБ на база извършена 
оценка на риска, както следва: 

– по функцията „банкови услуги, предоставяни на правителството и об-
ществените организации“ беше проведен един одитен ангажимент:
•	 Обслужване	на	бюджетните	организации	и	системата	на	единната	

сметка. 
 Основните цели на одита бяха: да се оцени ефективното постигане на 

целите и задачите на дейността; да се предостави разумна увереност 
за адекватността и ефективността на контрола, корпоративното 
управление и управлението на рисковете, присъщи на дейността; да 
се оценят надеждността и целостта на значимата информация, свър-
зана с дейността, и съответствието є със законовите изисквания и 
вътрешната регулаторна рамка; да се оцени ефективността на орга-
низацията на работа и планирането на дейността.

– по функцията „вътрешноведомствени услуги“ бяха проведени два одит-
ни ангажимента:
•	 Изграждане,	ремонт	и	поддръжка	на	сгради	и	съоръжения.	

 Основната цел на одита беше да се предостави разумна увереност за 
ефективното управление и контрол на дейността – обект на одит;
•	 Деловодство	и	архив.	Системата	за	управление	на	документооборота	

МИКСИ. Обществен трезор. 
 Основната цел на одита беше да се извърши преглед по организацията 

на дейността на деловодството, архива, Обществения трезор на БНБ, 
използването на системата МИКСИ и да се предостави разумна увере-
ност за ефективността на системата за контрол и управлението на 
риска.

– по функцията „информационни и комуникационни технологии“ беше про-
веден един одитен ангажимент:
•	 Системно	 администриране,	 поддръжка	 и	функциониране	 на	 споде-

лени услуги: Microsoft Active Directory, електронната поща, или Novell 
e-Directory. 

 Основната цел на одита беше да се оцени до каква степен системно-
то администриране, поддръжката и функционирането на споделените 
услуги Microsoft Active Directory и Novell e-Directory способстват за осигу-
ряването на надежден контрол на достъпа и безпроблемна и надеждна 
работа на информационните системи и ИТ услугите в БНБ.

Съгласно плана за дейността на „Вътрешен одит на БНБ“ през периода 
беше извършен одитен ангажимент за проследяване изпълнението на препо-
ръките от предходни одити в структурните звена на БНБ. Целта на  одита 
беше да се проследи статусът на препоръките с настъпил срок на реализация 
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и да се даде оценка за адекватност, ефективност и своевременност на пред-
приетите действия от ръководителите на съответните звена.

Извършените одити от утвърдения от УС на БНБ Годишен план за дей-
ността на „Вътрешен одит на БНБ“ са представени в следната таблица:

Одити по програмата на „Вътрешен одит на БНБ“

Функции на БНБ Извършени одити

Банкови услуги, предоставяни на 
правителството и обществените 
организации

Обслужване на бюджетните организации и системата 
на единната сметка

Вътрешноведомствени услуги
Изграждане, ремонт и поддръжка на сгради и 
съоръжения

Вътрешноведомствени услуги
Деловодство и архив. Система МИКСИ. Обществен 
трезор

Информационни и комуникационни 
технологии

Системно администриране, поддръжка и функциониране 
на споделени услуги: Microsoft Active Directory, 
електронната поща, или Novell e-Directory

Вътрешен одит на БНБ
Проследяване изпълнението на препоръките от 
предходни одити с настъпил срок на изпълнение по плана 
за дейността на „Вътрешен одит на БНБ“

Източник: БНБ.

В изпълнение на програмата на Комитета на вътрешните одитори към 
ЕСЦБ за 2014 г. и утвърдения от УС на БНБ Годишен план за дейността на 
„Вътрешен одит на БНБ“ през първото полугодие бяха извършени два одитни 
ангажимента.

По функцията „статистика“ беше проведен един одитен ангажимент:
•	 Парична	и	финансова	статистика.	
 Основната цел на одита беше да се даде разумна увереност за адек-

ватността и ефективността на управлението на риска, контрола и 
управленските процеси, свързани с изготвянето на лихвената статис-
тика на парично-финансовите институции.

Беше извършено проследяване изпълнението на препоръките от предходни 
одити в структурните звена на БНБ от програмата на Комитета на вътреш-
ните одитори към ЕСЦБ. Целта беше да се проследи статусът на препоръките 
с настъпил срок на реализация и да се даде оценка за адекватност, ефектив-
ност и своевременност на предприетите от ръководителите на съответните 
звена действия.

Извършените одити по програмата на Комитета на вътрешните одитори 
към ЕСЦБ и по утвърдения от УС на БНБ Годишен план за дейността на „Вътре-
шен одит на БНБ“ са представени в следната таблица:

Одити по програмата на Комитета на вътрешните одитори към ЕСЦБ

Функции на БНБ Извършени одити

Статистика Парична и финансова статистика

Вътрешен одит на БНБ
Проследяване изпълнението на препоръките от предишни 
одити с настъпил срок на изпълнение по програмата на 
Комитета на вътрешните одитори към ЕСЦБ

Източник: БНБ.
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През първото полугодие на 2014 г. главният одитор на БНБ организираше 

и координираше дейността на „Вътрешен одит на БНБ“ с тази на външния 
одитор – КПМГ България.

„Вътрешен одит на БНБ“ продължи да предоставя становища по проекти 
на вътрешни нормативни актове, свързани с регламентиране на основни дей-
ности на БНБ и дъщерните ù дружества. Беше извършен преглед на подхода 
за оценка на оперативните рискове с цел синхронизиране оценките на хори-
зонталните рискове и бизнес рисковете, като се има предвид, че хоризонтал-
ните рискове представляват източници за реализиране на бизнес рискове. Бе 
проведено обучение за мениджърите на риска в структурните звена в БНБ. 
Продължи внедряването на софтуера за автоматизация на процесите по 
управление на оперативния риск в БНБ.
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 XVII. Изпълнение на бюджета на БНБ 
  за първото шестмесечие на 2014 г.

Бюджетът на БНБ е приет от Управителния съвет на Банката с Реше-
ние № 96 от 14 ноември 2013 г. Съгласно приетите от УС на БНБ „Вътрешни 
правила за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на БНБ“ отчетът 
за изпълнението на бюджета на Банката е изготвен в два раздела: „Разходи за 
издръжка на БНБ“ и „Инвестиционна програма“.

1. Разходи за издръжка на БНБ

За осъществяване на дейността си и за издръжка през първото шестмесе-
чие на 2014 г. БНБ е изразходвала средства в размер на 37 201 хил. лв., което 
представлява 43.4% от утвърдения годишен бюджет. 

За издръжка на паричното обращение Банката е извършила разходи в размер 
на 4058 хил. лв., което представлява 26.7% от утвърдения бюджет за годината 
по този показател и 10.9% от всички разходи за издръжка на Банката през 
отчетния период. През първото шестмесечие на годината не бяха извършени 
разходи за отпечатване на нови банкноти, чието производство бе отложено 
за втората половина на 2014 г. За отсичане на нови монети са изразходвани 
3843 хил. лв., от които 3794 хил. лв. за разменни монети. Разходите за отсичане 
на възпоменателни монети възлязоха на 49 хил. лв. и са във връзка с изпълне-
нието на приетата от УС на БНБ програма за емитиране на възпоменателни 
монети. Разходите за проектиране на нови емисии банкноти и монети бяха 
14 хил. лв. и включват средства за награди при конкурс за проект на възпо-
менателна монета. Извършени бяха разходи за резервни части и ремонт на 
машините, използвани за обработката на банкнотите и монетите, в размер на 
57 хил. лв., а разходите за консумативи, свързани с обработката на банкноти 
и монети, възлязоха на 62 хил. лв. Разходите за наеми на помещенията, полз-
вани от Банката в сградите на „Дружество за касови услуги“ АД и в „Монетен 
двор“ ЕАД, бяха за 81 хил. лв.

Разходите за материали, услуги и амортизация бяха 16 485 хил. лв., което 
представлява 41.4% от годишния бюджет по този показател и 44.3% от всички 
разходи за издръжка на Банката през първото полугодие. За материали бяха 
изразходвани 483 хил. лв., представляващи 1.3% от общата сума на разходите 
за издръжка на Банката. Най-голям дял в тази група имат разходите за горива 
и резервни части за специализирания автомобилен транспорт, които възля-
зоха на 209 хил. лв., и разходите за материални запаси – 92 хил. лв. За канцелар-
ски материали бяха изразходвани 88 хил. лв.

Извършени бяха разходи за външни услуги в размер на 8350 хил. лв., което 
представлява 22.4% от всички разходи за издръжка на Банката през отчетния 
период. Съществен дял в тази група имаха разходите за абонаментни такси 
за поддръжка на софтуерните продукти в размер на 1873 хил. лв., разходите 
за системите „Блумбърг“, „Ройтерс“, интернет и други системи на стойност 
530 хил. лв., за ползване на задължителните модули на ТАРГЕТ2 на стойност 
443 хил. лв. и абонаментните такси за „БОРИКА–Банксервиз“ АД за 285 хил. лв., 
като общият размер на тези такси представлява 37.5% от всички разходи 
за външни услуги. Банката е платила за такси за абонаментно поддържане на 
техника 531 хил. лв. За данък сгради и такса за битови отпадъци бяха израз-
ходвани 858 хил. лв. За пощенски и телефонни услуги бяха платени 375 хил. лв., 
като тенденцията е към оптимизиране и модернизиране на гласовите услуги в 
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БНБ. Извършените разходи за електрическа енергия възлязоха на 396 хил. лв., 
за топлинна енергия и вода – на 131 хил. лв. През 2014 г. бяха направени разходи 
за застраховка на сградите и имуществото в размер на 113 хил. лв. Банката е 
изплатила суми по договори за охрана и противопожарен контрол в размер на 
1108 хил. лв. За ремонт на основни сгради през отчетния период бяха израз-
ходвани средства в размер на 1274 хил. лв. Разходите за консултантски услуги 
възлязоха на 103 хил. лв. Банката е използвала консултантски услуги за анализ 
на необходимостта от обучение, свързано с информационните системи; във 
връзка с въвеждане на технически стандарти на Европейската комисия; екс-
пертни услуги за мониторинг на новини и публикации в медиите и социалните 
мрежи, свързани с БНБ; за правни услуги и във връзка с дейността на Програм-
ния съвет за проучвания и публикации по история на финансите и банковото 
дело. 

Разходите за амортизация за първото шестмесечие на 2014 г. бяха в размер 
на 7652 хил. лв., или 20.6% от общия размер на разходите за издръжка на БНБ. 

Разходите за персонал, социално и здравно осигуряване на служителите 
възлязоха на 13 185 хил. лв., което представлява 57.1% от утвърдения бюджет 
по този показател и 35.4% от общия размер на разходите за издръжка на Бан-
ката за отчетния период. В тези разходи, спазвайки изискванията на МСС 19 
„Доходи на наети лица“, Банката отрази по бюджета си настоящата стойност 
на задълженията си към персонала за пенсиониране и неизползван платен годи-
шен отпуск в размер на 1344 хил. лв.

Разходите за социална дейност бяха в размер на 1541 хил. лв., което е 68.4% 
от годишния бюджет по този показател и 4.1% от издръжката на Банката за 
периода. 

За други административни разходи на Банката са изразходвани средства 
в размер на 743 хил. лв., което е 32.5% от предвидените средства по този 
показател и 2.0% от всички разходи за издръжка на БНБ. За командировки в 
страната бяха изразходвани 30 хил. лв. във връзка с логистиката на паричните 
средства в касовите подразделения на Банката и извършване на проверки в 
тези структурни звена. Разходите за командировки в чужбина, несвързани с 
участие в ЕСЦБ и в други органи на ЕС, са в размер на 125 хил. лв. 

В изпълнение на годишната програма за повишаване на образованието и 
професионалната квалификация на служителите на БНБ изразходваните сред-
ства за обучение възлязоха на 266 хил. лв. Служителите на Банката участваха 
в програми за дистанционно обучение, професионални курсове и семинари, 
организирани от централни банки на редица европейски страни и от между-
народни финансови институции. Активно е участието на представители на 
БНБ в специализирани обучения, свързани с експертна работа в структурите 
на ЕСЦБ, ЕК и в други органи на ЕС.

За покриване на разходите за представителни и протоколни цели Банката 
е изразходвала 319 хил. лв., основната част от които бяха свързани с чества-
нето на 135-ата годишнина от основаването на Банката.

Във връзка с участието в ЕСЦБ Банката е извършила разходи в размер на 
1189 хил. лв., или 36.9% от годишния бюджет по този показател и 3.2% от общия 
размер на разходите за издръжка на Банката. Представителите на Банката 
участваха в заседанията на комитетите и работните групи на ЕСЦБ и в други 
органи на ЕС, като за тази цел бяха изразходвани 390 хил. лв. за командировки, а 
за обучение на служители разходите възлязоха на 25 хил. лв. За годишна вноска 
в бюджета на Европейския банков орган са платени 726 хил. лв. 
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2. Инвестиционна програма на БНБ

Разходите по раздел II „Инвестиционна програма“ бяха в размер на 
1201 хил. лв., което е 6.2% от средствата, утвърдени в бюджета по този пока-
зател за годината.

Изпълнението на инвестиционната програма е свързано с провеждането 
на обществени поръчки за избор на изпълнители, сключването на договори и 
реализирането на проекти. През първото шестмесечие на 2014 г. част от 
процедурите по обществените поръчки не приключиха, други завършиха в края 
на отчетния период и още не е започнало изпълнението на сключените дого-
вори. Някои проекти бяха отложени за второто шестмесечие на 2014 г., което 
допринесе за по-ниския процент на изпълнение на разчетените средства по 
инвестиционната програма.

През отчетния период не бяха извършени разходи за финансиране на ново 
строителство, реконструкция и модернизация.

Инвестициите за придобиване на машини, съоръжения, транспортни сред-
ства и друго оборудване бяха в размер на 390 хил. лв., което представлява 
12.5% от утвърдените средства по показателя за годината и 32.5% от общия 
размер на инвестициите за периода. Доставени бяха транспортни средства 
за 251 хил. лв., оборудване за централната сграда, почивните бази и касовите 
подразделения общо в размер на 139 хил. лв.

За развитие на информационните системи Банката е инвестирала 
811 хил. лв., което представлява 5.3% от предвидените средства в годишния 
бюджет и 67.5% от всички инвестиционни разходи за отчетния период. Разхо-
дите по този показател са свързани преди всичко с развитието на информа-
ционните и комуникационните технологии в БНБ с цел осигуряване на модерна 
технологична инфраструктура. 

Разходите за хардуер бяха в размер на 769 хил. лв. и са използвани за заку-
пуване на компютърно оборудване и комуникационна техника, а за софтуер са 
изразходвани 42 хил. лв. за закупуването на лицензи. 

Изпълнение на бюджета на БНБ към 30 юни 2014 г.

Показатели
Отчет 

30 юни 2014 г.
(хил. лв.)

Бюджет 
2014 г.

(хил. лв.)

Изпълнение
(%)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ 37 201 85 811 43.4

Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение 4 058 15 185 26.7

Разходи за материали, услуги и амортизация 16 485 39 788 41.4

Разходи за персонал 13 185 23 078 57.1

Разходи за социална дейност 1 541 2 254 68.4

Други административни разходи 743 2 283 32.5

Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ 1 189 3 223 36.9

Раздел II. Инвестиционна програма 1 201 19 385 6.2

Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация 0 730 0.0

Придобиване на машини, съоръжения,  
транспортни средства и друго оборудване 390 3 115 12.5

Информационни системи на БНБ 811 15 344 5.3

Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ 0 196 0.0

Източник: БНБ.
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Законът за Българската народна банка изисква Управителният съвет 

да изготвя финансов отчет, представящ финансовото състояние на Бан-

ката и резултатите от дейността є за периода.

Финансовият отчет на Българската народна банка, одобрен от Упра-

вителния съвет, е изготвен в съответствие с изискванията на Между-

народните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейската 

комисия.

Управителният съвет на Българската народна банка носи отговор-

ност за воденето на точни регистри, които достоверно и по всяко време 

да отразяват финансовото състояние на Банката. Той носи обща отговор-

ност за предприемането на мерки за опазване активите на Българската 

народна банка, за предотвратяването или разкриването на злоупотреби 

или други нередности.

Иван Искров

Управител  

на Българската народна банка

Изложение за отговорностите на Управителния съвет  
на Българската народна банка 



101

К
онсолид

ир
ан ф

инансов от
чет

 на Б
Н

Б
 към

 30 ю
ни 2014 г. 

Консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода,  
завършващ на 30 юни 2014 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения 30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

Приходи от лихви 7 199 338 212 650
Разходи за лихви 7 (889) (622)
Нетни приходи от лихви 198 449 212 028

Приходи от такси и комисиони 5 235 4 819
Разходи за такси и комисиони (2 014) (2 030)
Нетни приходи от такси и комисиони 3 221 2 789

Нетни печалби/(загуби) от финансови активи и 
пасиви, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата 8 147 333 (1 074 583)
Други оперативни приходи 9 24 956 27 458

Общо приходи от дейността 373 959 (832 308)

Административни разходи 10 (51 158) (54 467)

Печалба за периода 322 801 (886 775)

Други всеобхватни доходи
Други всеобхватни доходи (41) (17)
Общо други всеобхватни доходи (41) (17)
Общо всеобхватни доходи за периода 322 760 (886 792)

Печалба, принадлежаща на:
Мажоритарни акционери 322 697 (886 807)
Неконтролиращо участие 104 32
Печалба за периода 322 801 (886 775)

Общо всеобхватен доход, принадлежащ на:
Мажоритарни акционери 322 656 (886 824)
Неконтролиращо участие 104 32
Общо всеобхватни доходи за периода 322 760 (886 792)

Приложенията, представени на страници 105–132, представляват неразделна част 
от консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за финансовото състояние  
към 30 юни 2014 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Приложения
30 юни  
2014 г.

31 декември 
2013 г.

АКТИВИ

Парични средства и предоставени депозити в 
чуждестранна валута 11 5 913 296 6 318 854
Злато, инструменти в злато и други благородни 
метали 12 2 454 948 2 228 481
Финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата 13 19 602 909 19 623 926
Финансови активи на разположение за продажба 14 1 472 323 1 454 171
Материални активи 15 182 895 190 068
Нематериални активи 16 3 562 4 729
Други активи 17 101 134 87 048
Общо активи 29 731 067 29 907 277

ПАСИВИ

Банкноти и монети в обращение 18 10 532 411 10 253 722
Задължения към банки и други финансови институции 19 7 250 033 7 063 410
Задължения към държавни институции и други 
задължения 20 5 035 644 5 905 707

Задължения за участие в международни финансови 
институции 21 2 694 283 2 659 865
Други пасиви 22 76 932 143 270
Общо пасиви 25 589 303 26 025 974

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

 Капитал 23 20 000 20 000
Резерви 23 4 117 420 3 857 063
Неконтролиращо участие 24 4 344 4 240

Общо капитал и резерви 4 141 764 3 881 303

Общо пасиви, капитал и резерви 29 731 067 29 907 277

Приложенията, представени на страници 105–132, представляват неразделна част от 
консолидирания финансов отчет. 
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Консолидиран отчет за паричните потоци за периода,  
завършващ на 30 юни 2014 г. (неодитиран) 

(хил. лв.)

Приложения 30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Нетна печалба/(загуба) 322 801 (886 775)

Корекции

Приходи от дивиденти (6 994) (8 796)

Амортизация 15, 16 9 617 11 592

Загуба от продажба на материални активи 44 249

(Печалба)/загуба от пазарна преоценка на 
финансови активи и пасиви (275 727) 922 696
(Печалба) от асоциирани предприятия - -
Други корекции (15) (17)

Нетен паричен поток от оперативна дейност 
преди промени в краткосрочни активи и 
пасиви 49 726 38 949
Промени в краткосрочни активи

(Увеличение) на злато, инструменти в злато и 
други благородни метали (2 430) (2 057)

Намаление/(увеличение) на финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата 88 930 (2 050 783)

(Увеличение) на други активи (10 913) (2 128)

Промени в краткосрочни пасиви
Увеличение/(намаление) на банкноти и монети 
в обращение 278 689 (379 828)

Увеличение/(намаление)  на задължения към 
банки и други финансови институции 186 623 (220 605)

(Намаление) на задължения към държавни 
институции и други задължения (870 063) (272 895)

Увеличение на задължения към МВФ от общо 
разпределение на СПТ - -

(Намаление) на други пасиви (66 338) (10 341)

Нетен изходящ паричен поток от оперативна 
дейност (345 776) (2 899 688)

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Парични плащания за придобиване 
на материални и нематериални активи (1 346) (3 959)

Парични постъпления от дивиденти 6 994 8 796

Други инвестиции 43 -

Нетен входящ паричен поток от 
инвестиционна дейност 5 691 4 837

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Плащания към правителството (62 300) (105 834)

(Нетен изходящ) паричен поток от финансова 
дейност (62 300) (105 834)

Нетно намаление на паричните средства 
и парични еквиваленти (402 385) (3 000 685)

Парични средства и парични еквиваленти 
в началото на периода 6 368 240 9 417 131

Парични средства и парични еквиваленти 
в края на периода 11, 17 5 965 855 6 416 446

Приложенията, представени на страници 105–132, представляват неразделна част 
от консолидирания финансов отчет.
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Консолидиран отчет за промените в собствения капитал  
за периода, завършващ на 30 юни 2014 г. (неодитиран)

(хил. лв.)

Източник на капиталови промени Капитал

Преоценка 
на немо-
нетарни 
активи

Специални 
и други 
резерви 

Общо 
капитал и 
резерви

Неконтро-
лиращо 
участие 

Общо 
собствен 
капитал

Салдо към 1 януари 2013 г. 20 000 138 538 4 806 427 4 964 965 4 197 4 969 162

Печалба за периода - - (886 807) (886 807) 32 (886 775)
Други всеобхватни доходи: 
  други доходи - (11) (6) (17) - (17)
Общо други всеобхватни доходи - (11) (6) (17) - (17)
Общо всеобхватни доходи за периода - (11) (886 813) (886 824) 32 (886 792)
Други изменения - - - - - -

Вноски и разпределение  
от/към акционерите: - - - - - -
  вноска в държавния бюджет  
  на Република България - - (105 834) (105 834) - (105 834)
Общо трансакции с акционерите - - (105 834) (105 834) - (105 834)

Салдо към 30 юни 2013 г. 20 000 138 527 3 813 780 3 972 307 4 229 3 976 536

Салдо към 1 януари 2014 г. 20 000 133 609 3 723 454 3 877 063 4 240 3 881 303

Печалба за периода - - 322 697 322 697 104 322 801
Други всеобхватни доходи: - - - - - -
  други доходи - (40) - (40) - (40)
Общо други всеобхватни доходи - (40) - (40) - (40)
Общо всеобхватни доходи за периода - (40) 322 697 322 657 104 322 761
Други изменения - - - - - -

Вноски и разпределение  
от/към акционерите: - - - - - -
  вноска в държавния бюджет  
  на Република България - - (62 300) (62 300) - (62 300)
Общo трансакции с акционерите - - (62 300) (62 300) - (62 300)

Салдо към 30 юни 2014 г. 20 000 133 569 3 983 851 4 137 420 4 344 4 141 764

Приложенията, представени на страници 105–132, представляват неразделна част от 
консолидирания финансов отчет.
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Приложения към консолидирания финансов отчет

1. Организация и дейност
Българската народна банка (Банката) е 100% собственост на българската дър-
жава 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 нацио-
налната валута;

• притежава изключителното право да емитира банкноти и монети; 
• регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страна-

та с оглед поддържане стабилността на банковата система;

• съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи;
• регулира и осъществява надзор върху дейността на операторите на платеж-

ни системи, на платежните институции и на дружествата за електронни 
пари в страната;

• Банката не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е фор-
ма, включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския 
съвет, на общините, както и на други държавни и общински институции, ор-
ганизации и предприятия;

• 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 екви-

валент на брутните международни валутни резерви; 

• Банката действа като фискален агент и депозитар на държавата.

Управителният съвет на БНБ прие на 27 ноември 2014 г. консолидирания финан-
сов отчет, представен на страници 99–132.

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.), които 
са функционалната валута на Банката. Те са изготвени на базата на исто-
рическата стойност, с изключение на дериватните финансови инструменти, 
финансовите активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загу-
бата, 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 непрекъс-
нато актуализиране и се базират на историческия опит и други фактори, вклю-
чително очакване на бъдещи събития, които при определени обстоятелства се 
смятат за основателни.

Банката е приложила следните нови стандарти и промени в стандарти, вклю-
чително всички произтичащи от тях промени в други стандарти, с дата на 
първоначално прилагане 1 януари 2014 г.:

• МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“, МСФО 11 „Съвместни дей-
ности“, МСФО 12 „Оповестяване на участия в други предприятия“, МСС 27 
„Индивидуални финансови отчети“ (2012) и МСС 28 „Инвестиции в асоциирани 
и съвместни предприятия (2012), (виж 1); 

• Промени в МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 (виж 2);

• Промени в МСС 32 „Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви“ 
(виж 3);

• Промени в МСС 36 „Оповестявания на възстановимата сума за нефинансови 
активи“ (виж 4);
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• Промени в МСС 39 „Финансови инструменти: Признаване и оценяване“, озагла-
вени „Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджирането“ 
(виж 5).

	 1)	 Нов	комплект	стандарти	за	консолидация

Поради прилагането на тези стандарти Банката промени своята счетоводна 
политика за определяне на наличието на контрол върху предприятията, в които 
е инвестирано, и съответно тяхното консолидиране, както и на политиката за 
своите участия в съвместни споразумения. Тези промени не доведоха до про-
мяна в заключението дали Банката има контрол и съответно дали консолидира 
предприятията, в които е инвестирано, и поради това не се очаква това да има 
ефект върху консолидирания финансов отчет на Банката.

Прилагането на МСС 27 (2012) няма съществен ефект върху самостоятелния 
финансов отчет, тъй като не доведе до промяна в счетоводната политика 
на Банката за отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия и съвместни 
дейности.

	 2)	 Промени	в	МСФО	10,	МСФО	12	и	МСС	27

Тези промени нямат ефект върху финансовия отчет, тъй като Банката не 
отговаря на определението за инвестиционно предприятие.

	 3)	 Компенсиране	на	финансови	активи	и	финансови	пасиви

Тези промени нямат ефект върху финансовия отчет, тъй като Банката не 
прилага компенсиране за своите финансови активи и финансови пасиви и няма 
глобални дейности за компенсиране.

	 4)	 Промени	в	МСС	36

Тези промени нямат ефект върху степента на оповестяване във финансовия 
отчет.

	 5)	 Промени	в	МСС	39

Тези промени нямат ефект върху финансовия отчет, тъй като Банката не но-
вира деривативи, определени като хеджиращи инструменти към централните 
контрагенти в резултат на закони и регламенти.

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 дъщер-
ните 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 вътрешногрупо-
вите печалби в резултат от извършени операции между дружества от групата 
се елиминират освен в случаите, в които те са несъществени. Частта от 
нетните активи на дъщерните предприятия на Банката, която отговаря на 
пропорционалния дял на миноритарните акционери, се представя на отделен 
ред в „капитал и резерви“ на реда „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 
печалбите или загубите като приход/разход от инвестиции и се прибавя към/из-
важда от балансовата стойност на инвестицията.
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5. Основни елементи на счетоводната политика

a) Признаване на приходи
Приходите от и разходите за лихви се признават в печалбите или загубите 
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, полу-
чени 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 отпис-
ването на финансов актив или пасив.

Приходите от и разходите за лихви, представени в печалбите или загубите, 
включват:

• лихвата върху финансовите активи и пасиви по амортизирана стойност, из-
числена по метода на ефективния лихвен процент;

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

Приходите от дивиденти се признават в печалбите или загубите, когато 
Банката получава правото на дивидент. Валутните разлики на инвестициите 
на разположение за продажба се признават в печалбите или загубите.

Нетните печалби/загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по спра-
ведлива 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 пе-
чалба. 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 (поло-
жителни 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, които са различни от активи, 
държани с цел краткосрочна печалба.

„Финансови активи, държани до падеж“ са активи с фиксирана или установима 
доходност и фиксиран падеж, които Банката има намерението и възможността 
да държи до падеж.

„Финансови активи на разположение за продажба“ са всички активи, които не 
могат да бъдат класифицирани в друга категория, както и всеки финансов 
актив, който е бил предназначен за тази категория при първоначалното му 
признаване.

	 2)	 Признаване

Банката отчита финансовите активи за търгуване и инвестиции, свои кре-
дити и вземания, както и финансови пасиви, отчитани по амортизирана стой-
ност, от датата на уреждане. Всички останали финансови активи и финансови 
пасиви се отчитат на датата на търгуване, когато Банката стане страна по 
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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 стой-
ност, като за тези, които не се отчитат по справедлива стойност в печалба-
та 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 
той се оценява при първоначално признаване, минус погашенията по главница, 
плюс или минус кумулативната амортизация, като за разликата между първо-
начално 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 цената, която би била получена при продажба на ак-
тив или платена при прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни 
участници на основния пазар, или при липса на такъв – на най-изгодния пазар, до 
който Банката има достъп към датата на оценяване. Справедливата стойност 
на пасив отразява ефекта от риска от неизпълнение на задължения.

Когато е възможно, Банката използва котираната цена на активен пазар за оп-
ределяне на справедливата стойност на един инструмент. Пазарът се счита 
за активен, когато сделките за актив или пасив се извършват с достатъчна 
честота и обем, така че да позволява предоставяне на текуща информация за 
цените.

Когато липсва котирана цена на активен пазар, Банката използва максимално 
подходящи наблюдаеми входящи данни и свежда до минимум използването на 
ненаблюдаеми данни. Целта на използването на дадена техника за оценяване 
е да се определи приблизително цената, по която би се осъществила обичайна 
сделка между пазарни участници. Избраната техника за оценка използва макси-
мално 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 представят адекватно пазарните очаквания 
и измервания за факторите на риск и доходност, присъщи на финансовия ин-
струмент. 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, 
получени при наблюдение на пазара.

Най-добрият показател за справедливата стойност на един финансов инстру-
мент при първоначално признаване е цената на сделката, т.е. справедливата 
стойност на даденото или получено вложение. Когато Банката счита, че съ-
ществува разлика между справедливата стойност при първоначално признава-
не и цената на сделката и че справедливата стойност нито е подкрепена от 
доказателства за котирана цена на активен пазар за идентичен актив или па-
сив, нито се базира на техника на оценяване, която използва единствено данни 
от наблюдаеми пазари, тогава финансовият инструмент първоначално се при-
знава по справедлива стойност, коригирана с разликата между справедливата 
стойност при първоначално признаване и цената на сделката. Впоследствие 
тази разлика се признава в печалбата или загубата по подходящ начин според 
живота на инструмента, но не по-късно от момента, в който е възможно да 
се направи оценка на актива, напълно използвайки изцяло наблюдаеми пазарни 
данни или когато сделката е приключена.

Банката признава активите и дългите позиции по цена „купува“ и пасивите и 
късите позиции по цена „продава“, когато активите или пасивите, оценявани по 
справедлива стойност, имат цена „купува“ и цена „продава“.

Когато Банката има позиции в група финансови активи и финансови пасиви, тя 
е изложена на пазарни рискове и на кредитен риск. Въз основа на нетната си 
експозиция към такива рискове Банката ги оценява по справедлива стойност 
на база цената, която би получила при продажбата на нетна дълга позиция за 
определена рискова експозиция или би платила при прехвърлянето на нетна къса 
позиция за определена рискова експозиция. В такива случаи Банката разпределя 
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корекциите на равнище портфейл към отделните активи или пасиви, които 
образуват групата на финансовите активи и финансовите пасиви, според от-
носителния риск на всеки инструмент от групата.

Когато Банката има позиции с риск от компенсиране, за да се оценят те, се из-
ползват средните пазарни цени, а корекция по цена „продава“ и „купува“ се при-
лага съответно само за нетната открита позиция. Справедливите стойности 
отразяват кредитния риск на инструмента и при необходимост включват 
корекции за осчетоводяване на кредитния риск за Банката и за отсрещната 
страна. Оценките на справедливата стойност, получени от модели, се кори-
гират 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.

Банката оповестява прехвърлянето между нивата в йерархията на справед-
ливите стойности в края на отчетния период, през който се е осъществила 
промяната.

	 5)	 Отписване	

Банката отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните 
потоци от финансовия актив изтекат или когато прехвърли правата за полу-
чаване 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 за-
пазено от Банката, се признава като отделен актив или пасив.

Банката отписва финансов пасив, когато нейните договорни задължения са 
изпълнени/отменени или изтекат.

Банката извършва трансакции, при които се прехвърлят активи, признати 
в отчета за финансовото състояние, 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 отчета за финансовото състояние. 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 съ-
ществени 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 про-
дължава да го признава до степента на своето участие в зависимост от това, 
доколко стойността на прехвърления актив е изложена на промени.

При определени сделки Банката запазва задължението си да обслужва прех-
върления 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 об-
служване 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 стой-
ност се отчита в отчета за финансовото състояние, 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 в случаите, позволени от счетовод-
ните стандарти, или когато печалбите и загубите са възникнали от група 
сходни трансакции като тези, които са резултат от търговските операции 
на Банката.

	 7)	 Обезценка	на	активи

Към всяка дата на изготвяне на отчета за финансовото състояние 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 въз-
никнало събитие, което води до загуба след първоначалното признаване, и че 
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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, са просрочие или невъзможност за по-
гасяване на задължения на кредитополучател, преструктуриране на кредити 
при неблагоприятни за Банката финансови условия; индикации, че кредитополу-
чателят или емитентът на финансов инструмент ще обяви фалит; изчезване-
то на активен пазар за ценна книга или друга публично достъпна информация. 
Освен това продължителен или съществен спад в пазарната стойност на ин-
вестиция в капиталови инструменти e обективно доказателство за наличието 
на 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 мо-
дели, базирани на исторически опит за вероятността за неплащане, времето 
за реинтегриране на загуби от обезценка и сумата на възникналата загуба, коя-
то 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, загу-
бите 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, дис-
контирани по първоначалния ефективен лихвен процент на актива. Загубите 
се признават в печалбите или загубите 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 печалбите или загубите.

При инвестиционни ценни книжа на разположение за продажба загубите от 
обезценка се признават, като акумулираната загуба, призната директно в 
собствения капитал, се прехвърля в печалбите или загубите. Акумулираната 
загуба, прехвърлена от капитала и призната в печалбите или загубите, е раз-
ликата между цената на придобиване, нетирана от всички погасявания по глав-
ници и амортизации, и настоящата справедлива стойност минус всички загуби 
от обезценка, признати преди това в печалбите или загубите. Ако в следващ 
период справедливата стойност на обезценена дългова ценна книга на разпо-
ложение за продажба се увеличи и увеличението може обективно да се свърже 
със събитие, възникнало, след като загубата от обезценка е била призната в 
печалбите или загубите, тази загуба от обезценка се сторнира, като сумата 
на сторното се признава в печалбите или загубите. Всяко последващо възста-
новяване в справедливата стойност на обезценена капиталова ценна книга на 
разположение за продажба се признава обаче директно в капитала.

	 8)	 Финансови	активи	и	пасиви,	държани	за	търгуване	

Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или за-
губата, 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 ба-
ланса по справедлива стойност, като разходите за придобиване се отнасят 
директно в печалбите или загубите. Всички промени в справедливата стойност 
се признават в печалбите или загубите като нетни приходи от търговски 
операции.
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	 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 намерение-
то и възможността да държи до падеж, не са класифицирани по справедлива 
стойност в печалбите или загубите и не представляват финансови активи на 
разположение за продажба.

 Инвестициите, държани до падеж, се отчитат по амортизирана стойност 
на базата на ефективен лихвен процент. При продажби или рекласификации 
на по-значителна част от активите, държани до падеж, който не е непосред-
ствено 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 ин-
вестиции на разположение за продажба се отчитат по справедлива стойност.

Разликите в справедливата стойност се признават директно в капитала, дока-
то инвестицията се продаде или обезцени напълно, когато кумулативните при-
ходи и разходи, признати в капитала, се признават в печалбите или загубите.

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 придо-
биване, притежаване и продажба на брутни международни валутни резерви, 
включително с 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 оцен-
ката на монетарното злато като актив, отчитан в печалбата или загубата 
по справедлива стойност 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 предприя-
тия те са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба 
и са отчетени по справедлива стойност.

Подробна информация относно притежаваните от Банката инвестиции е пред-
ставена в приложение 14.

д) Дълготрайни материални и нематериални активи
Политиката, прилагана от Банката, е да отчита земя и сгради по преоценена 
стойност съгласно допустимия алтернативен подход на МСС 16 „Имоти, ма-
шини, съоръжения и оборудване“. Останалите групи дълготрайни материални 
и нематериални активи са представени в отчета за финансовото състояние 
по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и със загубите 
от обезценка. 

Земята и сградите се отчитат по справедлива стойност, която периодич-
но се определя чрез оценка от професионални квалифицирани оценители. 
Преоценката на имотите се извършва актив по актив, като към датата є 
натрупаната амортизация се отписва за сметка на брутната балансова стой-
ност на актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената му 
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стойност. Когато отчетната стойност на активите се увеличава в резултат 
от преоценка, увеличението се отразява директно в „друг всеобхватен до-
ход“. 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.

	 1)	 Последващи	разходи

Отчетените отделно разходи, свързани с подновяване на компоненти на дълго-
трайните материални активи, се капитализират. Всички останали разходи се 
капитализират само тогава, когато увеличават бъдещите икономически ползи 
от дълготрайния материален актив. Всички останали разходи се признават в 
печалбите или загубите 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 амортиза-
ционни норми.

(%)

Сгради 2–4
Машини, съоръжения и оборудване 3–15
Компютри 30–33.3 
Стопански инвентар 15–20 
Транспортни средства 8–25
Дълготрайни нематериални активи 20–25

Амортизация не се начислява върху разходите за придобиване на дълготрай-
ни 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 на активите в употреба 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 самостоятелно не генерира парични потоци, въз-
становимата 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 и 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 за деня на сделката. Монетарните 
активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в ле-
вове по заключителния обменен курс на Банката. Курсовите разлики, възникнали 
в резултат от преоценката на монетарните активи и пасиви, се отчитат в 
печалбите или загубите. Немонетарните активи и пасиви във валута са оцене-
ни 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 печалбите или загубите.

Валутните курсове на основните чуждестранни валути към 30 юни 2014 г. и 
31 декември 2013 г. са, както следва:
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Валута 30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.
Долар 1 : BGN 1.43200 1 : BGN 1.41902 
Евро 1 : BGN 1.95583 1 : BGN 1.95583
Специални права на тираж 1 : BGN 2.21371 1 : BGN 2.18529 
Злато 1 тройунция : BGN 1880.77 1 тройунция : BGN 1708.92 

ж) Данъчно облагане
Банката не подлежи на облагане с данък върху печалбата във връзка с основ-
ната 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 отчета за финансовото състояние. 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 оползотво-
рят 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 чуж-
дестранна валута или злато. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2 от ЗБНБ 
Банката отчислява 25% от годишното превишение на приходите над разхо-
дите във фонд „Резервен“. Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗБНБ след отчисляване за 
фонд „Резервен“ Банката по решение на Управителния съвет може да създава 
специален резерв за покриване на загуби от пазарен риск и други резерви. 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 свои служи-
тели, които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от 
Кодекса на труда (КТ) в България. Съобразно тези разпоредби на КТ при прекра-
тяване на трудовия договор на служител, придобил право на пенсия, работо-
дателят 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 в Банката, обезщетението е в размер на шест 
месечни брутни работни заплати. Към датата на отчета за финансовото 
състояние 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 
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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 ан-
гажирала 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. Доходи 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.

	 Краткосрочни	доходи	на	наети	лица

Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недискон-
тирана 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 планове за разпределение на печалбата, ако 
Банката има задължение да заплати тази сума като резултат от минали ус-
луги, предоставени от служител, и задължението може да се оцени надеждно. 
Банката признава като задължение недисконтираната сума на оценените раз-
ходи 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 приложени 
Определени нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, одобрени за 
прилагане от Европейската комисия, могат да бъдат приложени по-рано – в 
междинния период, завършващ на 30 юни 2014 г., въпреки че все още не са задъл-
жителни за прилагане. Тези промени в МСФО не са приложени при изготвянето 
на този финансов отчет и Банката не планира тяхното по-ранно прилагане.

	 Стандарти,	разяснения	и	промени	в	стандарти,	които	все	още	не	са	в	сила		
	 и	не	са	били	приложени	по-рано	–	одобрени	за	прилагане	от	Европейската		
	 комисия	

• КРМСФО 21 „Налози“ се прилага най-късно от началната дата на първата фи-
нансова година, започваща на или след 17 юни 2014 г. По-ранното прилагане се 
разрешава и се прилага ретроспективно. Очаква се, че разяснението, когато 
се приложи първоначално, няма да има съществен ефект върху финансовите 
отчети, тъй като няма да доведе до промяна в счетоводната политика на 
Банката по отношение на налози, наложени от държавата.

	 Стандарти,	разяснения	и	промени	в	стандарти,	издадени	от	Съвета	по	МСС	
	 и	Комитета	за	разяснения	на	МСФО,	които	все	още	не	са	одобрени	за	прилагане		
	 от	Европейската	комисия

Ръководството счита за подходящо да се оповести, че следните нови или ре-
визирани стандарти, нови разяснения и промени в съществуващи стандарти, 
които към отчетната дата са вече издадени от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС), все още не са били одобрени за прилагане от 
Европейската комисия и съответно не са приложени 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 на 24 юли 2014 г.);

• МСФО 14 „Регулаторни разсрочвания на суми“ (издаден на 30 януари 2014 г.);

• МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ (издаден на 28 май 2014 г.);

• Промени в МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“ и МСС 28 „Продажба 
или апорт на активи между инвеститор и неговото асоциирано или съвместно 
предприятие“ (издадени на 11 септември 2014 г.);

• Промени в МСС 27 „Метод на собствения капитал в самостоятелни финансо-
ви отчети“ (издадени на 12 август 2014 г.);

• Промени в МСС 16 и МСС 38 „Пояснение за допустимите методи за амортиза-
ция“ (издадени на 12 май 2014 г.); 
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• Промени в МСФО 11 „Отчитане на придобиване на дялове в съвместни дей-
ности“ (издадени на 6 май 2014 г.);

• Промени в МСС 19 „Планове с дефинирани доходи: вноски от служители“ (из-
дадени на 21 ноември 2013 г.);

• Годишни подобрения в МСФО за периода 2010–2012 г. (издадени на 12 декември 
2013 г.);

• Годишни подобрения в МСФО за периода 2011–2013 г. (издадени на 2 декември 
2013 г.);

• Годишни подобрения в МСФО за периода 2012–2014 г. (издадени на 25 септем-
ври 2014 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 високата сигурност и ликвидност на активите, 
след което да търси максимизиране на доходността в зависимост от условия-
та на международните пазари. Инвестиционната стратегия зависи предимно 
от специфичните функции на централната банка, която работи в условията на 
паричен съвет и при пълно съответствие с изискванията на ЗБНБ.

Основна част от валутните резерви на БНБ са инвестирани в активи със срав-
нително ниско ниво на кредитен риск, като сконтови и купонни ценни книжа, 
издадени от държави, държавни агенции или наднационални финансови инсти-
туции, както и в краткосрочни депозити във валута или злато, предоставени 
при първокласни чуждестранни банки. Останалата част се поддържа в СПТ и 
монетарно злато, съхранявано в трезорите на Банката.

Рисковете, съпровождащи управлението на валутните резерви, се управляват 
от независимо звено по управление на риска. То отговаря пряко за стратеги-
ческото структуриране на активите и определянето на бенчмарка на валут-
ните резерви, изготвя и предлага за одобрение инвестиционните ограничения 
по отношение на тяхното управление. На тримесечна база се прави цялостен 
преглед на промените в пазарните условия, размера и структурата на валут-
ните резерви и при необходимост се извършва актуализация на инвестицион-
ните ограничения и съответстващите им моделни портфейли (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 документи. В тях са дефинирани ос-
новните портфейли и съответстващите им моделни портфейли (бенчмаркове), 
всички лимити за кредитен, лихвен, валутен и операционен риск, както и списък 
на разрешените емитенти на дългови инструменти, в които БНБ може да ин-
вестира, и списък с чуждестранните финансови институции – контрагенти 
на Банката.

Дейността по управление на валутните резерви се ръководи и от правила за 
поведение и процедури, регулиращи изпълнението на функциите и задачите на 
отговорните за процеса структурни звена. 
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 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 чуждес-
транна 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-
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 финан-
сови 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 на БНБ, в т.ч. при централни банки или наднационални финансови 
институции;

•  депозити в злато (срочни депозити и средства по текущи сметки) при кон-
трагенти на БНБ, в т.ч. при централни банки или наднационални финансови 
институции;

•  търговски ценни книжа (със срок до падежа до 1 година), емитирани от държа-
ви или държавногарантирани институции, наднационални финансови инсти-
туции, специализирани финансови агенции, банки и други финансови институ-
ции, 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 па-
зарната стойност на международните резерви: 1) максимален или минимален 
лимит за тегло на различните класове активи; и 2) индивидуална максимал-
но допустима експозиция на БНБ към емитент/контрагент (ограничение за 
концентрация).

в) Ликвиден риск
Ликвидният риск възниква при осигуряването на средства за основните дей-
ности 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 по-
срещне 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 депо-
зитни/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 
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съществува при ликвидиране на позиции във финансови инструменти, те са 
групирани по ликвидни рангове в зависимост от степента на трудност (т.е. 
отбив от справедливата цена), с която могат да бъдат продадени на пазара в 
кризисен момент. 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 дефи-
нирани 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.

Финансовите активи и пасиви на Банката, анализирани по остатъчен срок от 
датата на отчета за финансовото състояние до дата на последващо догова-
ряне или предвиден падеж, са, както следва:

(хил. лв.)

До 1  
месец

От 1 до 
3 месеца

От 3 месеца 
до 1 година

От 1 до 
5 години

Над 5  
години

Без опреде-
лен падеж Общо

  Към 30 юни 2014 г.
Финансови активи
Парични средства и предоставени 
депозити в чуждестранна валута 4 525 791 459 393 928 112 - - - 5 913 296
Злато, инструменти в злато и други 
благородни метали 989 987 465 719 - - - 999 242 2 454 948
Финансови активи, отчитани по  
справедлива стойност в печалбата 
или загубата 1 026 383 789 373 9 154 510 8 453 838 178 805 - 19 602 909
Финансови активи на разположение 
за продажба 75 490 - - - - 1 396 833 1 472 323
Други активи 21 106    11 500    19 926 - - - 52 532

Общо финансови активи 6 638 757 1 725 985 10 102 548 8 453 838 178 805 2 396 075 29 496 008

Финансови пасиви

Банкноти и монети в обращение - - - - - 10 532 411 10 532 411
Задължения към банки и други  
финансови институции 7 250 033 - - - - - 7 250 033
Задължения към държавни институ-
ции и други задължения 5 014 130 - 21 514 - - - 5 035 644
Задължения за участие в междуна-
родни финансови институции - - - - - 2 694 283 2 694 283

Общо финансови пасиви 12 264 163 - 21 514 - - 13 226 694 25 512 371

Разлика в срочността  
на финансовите активи и пасиви (5 625 406) 1 725 985 10 081 034 8 453 838 178 805 (10 830 619) 3 983 637

  Към 31 декември 2013 г.
Финансови активи
Парични средства и предоставени 
депозити в чуждестранна валута 5 985 684 185 958 147 212 - - - 6 318 854
Злато, инструменти в злато и други 
благородни метали 1 320 493 - - - - 907 988 2 228 481
Финансови активи, отчитани по  
справедлива стойност в печалбата 
или загубата 1 611 734 2 081 718 5 612 763 10 092 365 225 346 - 19 623 926
Финансови активи на разположение 
за продажба 74 521 - - - - 1 379 650 1 454 171
Други активи 17 902 9 000 22 484 - - - 49 386

Общо финансови активи 9 010 334 2 276 676 5 782 459 10 092 365 225 346 2 287 638 29 674 818

Финансови пасиви

Банкноти и монети в обращение - - - - - 10 253 722 10 253 722
Задължения към банки и други  
финансови институции 7 063 410 - - - - - 7 063 410
Задължения към държавни институ-
ции и други задължения 5 884 193 21 514 - - - - 5 905 707
Задължения за участие в междуна-
родни финансови институции - - - - - 2 659 865 2 659 865

Общо финансови пасиви 12 947 603 21 514 - - - 12 913 587 25 882 704
Разлика в срочността  
на финансовите активи и пасиви (3 937 269) 2 255 162 5 782 459 10 092 365 225 346 (10 625 949) 3 792 114
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Остатъчните договорени падежи на финансовите пасиви на Банката са, както 
следва:

(хил. лв.)

Балансова 
стойност

Брутен номи-
нален изходящ 
паричен поток

До 1 месец От 1 до 
3 месеца

От 3 
месеца до 
1 година

От 1 до 5 
години

Над  
5 години

Към 30 юни 2014 г.
Банкноти и монети в обращение 10 532 411 10 532 411 - - - - 10 532 411
Задължения към банки и други  
финансови институции 7 250 033 7 250 033 7 250 033 - - - - 
Задължения към държавни институ-
ции и други задължения 5 035 644 5 035 644 5 014 130 - 21 514 - - 
Задължения за участие в междуна-
родни финансови институции 2 694 283 2 694 283 - - - - 2 694 283

25 512 371 25 512 371 12 264 163 - 21 514 - 13 226 694

Към 31 декември 2013 г.

Банкноти и монети в обращение 10 253 722 10 253 722 - - - - 10 253 722
Задължения към банки и други  
финансови институции 7 063 410 7 063 410 7 063 410 - - - -
Задължения към държавни институ-
ции и други задължения 5 905 707 5 905 707 5 884 193 21 514 - - -
Задължения за участие в междуна-
родни финансови институции 2 659 865 2 659 865 - - - - 2 659 865

25 882 704 25 882 704 12 947 603 21 514 - - 12 913 587

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 съот-
ветния вид финансови инструменти. Банката управлява своите портфейли 
при отчитане на променящите се пазарни условия, както и на измененията в 
структурата на пасива на баланса на управление „Емисионно“. Експозицията 
по отношение на пазарния риск се поддържа чрез спазване на съответните 
лимити, определени в „Инвестиционни ограничения и бенчмаркове за управление 
на брутните международни валутни резерви“.

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 доверител-
ност). 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 емпирич-
ните разпределения, получени от времеви редове с дължина 30-дневни наблюде-
ния 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 дата от периода, сред-
ната за разглеждания период стойност, както и минималната и максималната 
стойност.

(хил. лв.)

Към 30 юни 2014 г. Средно Максимум Минимум

 Валутен риск (8 505) (23 474) (38 416) (8 193)
 Лихвен риск (1 401) (3 162) (8 419) (1 286)
 Корелация (%) 0.30 0.20 0.46 (0.14)
 Общ риск (9 906) (23 719) (36 505) (9 542)

Към 31 декември 2013 г. Средно Максимум Минимум
 Валутен риск (50 188) (48 700) (107 536) (11 312)
 Лихвен риск (5 723) (5 351) (11 587) (702)
 Корелация (%) 0.19 0.14 0.60 (0.41)
 Общ риск (52 305) (50 104) (105 977) (9 121)
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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 допъл-
нителни технически параметри на портфейлите, като изпъкналост (конвекси-
тет), 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 моделен портфейл (бенчмарк) и установени в инвестиционните 
ограничения лимити за максимално отклонение на модифицираната дюрация на 
портфейла от тази на съответния бенчмарк. 

При активи и пасиви с плаващи лихвени проценти Банката е изложена на риск 
от промени в базата, служеща за определяне на лихвените проценти.

(хил. лв.)

Общо
Плаващ 
лихвен  

процент

Фиксиран лихвен процент

До 1 месец
От 1 до 

3 месеца
Над  

3 месеца 

Към 30 юни 2014 г.

Лихвоносни активи

Парични средства и предоставени депозити  
в чуждестранна валута  5 755 761  1 990 242  2 378 395  459 229  927 895 
Злато, инструменти в злато и други благородни  
метали 1 455 667 - 989 963 465 704 -
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност 
в печалбата или загубата 19 660 234 428 852 1 015 599 787 841 17 427 942
Финансови активи на разположение за продажба 75 490 - 75 490 - -
Други лихвоносни активи 52 532 7 486 13 620 11 500 19 926
Общо 26 999 684 2 426 580 4 473 067 1 724 274 18 375 763

Лихвоносни пасиви
Задължения към банки и други финансови институции 7 250 033 - 7 250 033 - -
Задължения към държавни институции  
и други задължения 2 992 592 - 2 971 078 - 21 514
Задължения за участие в международни  
финансови институции 1 352 302 1 352 302 - - -
Общо 11 594 927 1 352 302 10 221 111 - 21 514

Разлика между лихвоносни активи и пасиви 15 404 757 1 074 278 (5 748 044) 1 724 274 18 354 249

Към 31 декември 2013 г.

Лихвоносни активи

Парични средства и предоставени депозити  
в чуждестранна валута 6 298 511 1 951 740 4 013 791 185 804 147 176
Злато, инструменти в злато и други благородни  
метали 1 320 448 - 1 320 448 - -
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност 
в печалбата или загубата 19 632 459 575 065 1 507 000 2 029 141 15 521 253

Финансови активи на разположение за продажба 74 521 - 74 521 - -

Други лихвоносни активи 49 368 8 423 9 461 9 000 22 484

Общо 27 375 307 2 535 228 6 925 221 2 223 945 15 690 913

Лихвоносни пасиви

Задължения към банки и други финансови институции 7 063 410 - 7 063 410 - -
Задължения към държавни институции  
и други задължения 3 401 011 - 3 379 497 21 514 -
Задължения за участие в международни  
финансови институции 1 334 940 1 334 940 - - -
Общо 11 799 361 1 334 940 10 442 907 21 514 -
Разлика между лихвоносни активи и пасиви 15 575 946 1 200 288 (3 517 686) 2 202 431 15 690 913

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 движе-
нието на лихвените проценти.
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Стандартните сценарии разглеждат следните промени в кривите на доход-
ност: 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 прибли-
жение) към промяната на лихвените проценти при непроменяща се балансова 
позиция и предвиждане за паралелна динамика на кривите на доходност за съ-
ответните активи е, както следва:

(хил. лв.)

100 б.т. мигновено 
паралелно покачване 

в рамките на деня

100 б.т. мигновен 
паралелен спад 

в рамките на деня

50 б.т. паралелно 
покачване в началото  

на периода

50 б.т. паралелен  
спад в началото  

на периода

Към 30 юни 2014 г. (246 954) 246 954 23 412 44 294

Към 31 декември 2013 г. (228 912) 228 912 64 204 53 969

	 Валутен	риск

За Банката валутен риск е налице в случаите, когато има несъответствие 
между валутната структура на активите и тази на пасивите. Банката е из-
ложена 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 финансовите отчети, изготвени в национална валута, влияние оказват 
промените на валутния курс на лева спрямо валутите, различни от еврото. 

С цел минимизиране на валутния риск е въведено ограничение за отклоненията 
на валутната структура на активите от тази на пасивите. Съгласно чл. 31, 
ал. 3 на ЗБНБ общата пазарна стойност на активите във валути, различни от 
евро, СПТ и монетарно злато, не може да се отклонява с повече от +/-2% от 
пазарната стойност на средствата по пасива, деноминирани в тези валути.
  (хил. лв.)

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Активи
Български левове и евро 24 507 747 24 941 471
Долари 6 234 7 468
Японски йени 31 36
Британски лири 154 267
СПТ 2 793 173 2 757 605
Злато 2 420 622 2 197 242
Други 3 106 3 188

29 731 067 29 907 277

Пасиви, капитал и резерви
Български левове и евро 27 025 918 27 235 293
Долари 6 363 7 671
Японски йени - -
Британски лири - 16
СПТ 2 695 646 2 661 050
Други 3 140 3 247

29 731 067 29 907 277

Нетна позиция
Български левове и евро (2 518 171) (2 293 822)
Долари (129) (203)
Японски йени 31 36
Британски лири 154 251
СПТ 97 527 96 555
Злато 2 420 622 2 197 242
Други (34) (59)
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д) Използване на счетоводни преценки и предположения
Управителният съвет обсъжда развитието, избора и оповестяването на съ-
ществените счетоводни политики и оценки, както и приложението им.

Тези оповестявания допълват коментарите за управлението на финансовия 
риск.

Банката работи в условията на влошена 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 непрекъс-
натото подобряване на методите за оценка, контрол и управление на качест-
вото 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 тех-
ники, описани в счетоводната политика. За финансови инструменти, които 
се търгуват рядко и чиято цена не е прозрачна, справедливата стойност е 
по-малко 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 справедлива стойност на финансовите инструменти, използ-
вайки 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 кри-
вата 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 инфор-
мация, 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 реал-
ни пазарни цени и информация варира в зависимост от продуктите и пазарите 
и се променя въз основа на специфични събития и общите условия на финансови-
те 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, където е необходимо, на кредитни 
спредове 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 спра-
ведлива стойност. За финансовите инструменти тя се определя от независи-
мо 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 въвеж-
дане на нови модели за оценка; осъществяване на допълнителна последваща 
проверка посредством анализ и сравняване на данните от различни информа-
ционни източници, и др.

Следващата таблица анализира финансовите инструменти, отчитани по спра-
ведлива стойност, според модели на оценка. Данните не включват капиталови-
те 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 2014 г.

Парични средства и предоставени 
депозити в чуждестранна валута 5 913 926 - 5 913 926
Злато, инструменти в злато и 
други благородни метали 2 454 948 - 2 454 948

Финансови активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалбата 
или загубата 18 176 165 1 426 744 19 602 909

Общо 26 545 039 1 426 744 27 971 783

31 декември 2013 г.

Парични средства и предоставени 
депозити в чуждестранна валута 6 318 854 - 6 318 854

Злато, инструменти в злато и 
други благородни метали 2 228 481 - 2 228 481
Финансови активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалбата 
или загубата 19 164 306 459 620 19 623 926

Общо 27 711 641 459 620 28 171 261

Финансовите инструменти, отчитани не по справедлива стойност, по ниво в 
йерархията на справедливите стойности, където се категоризира оценката 
по справедлива стойност, са анализирани в таблицата по-долу:
  (хил. лв.)

Ниво 1 
Обявени пазарни цени  

на активни пазари

Ниво 2 
Наблюдавани входящи данни, 
различни от котирани цени

Общо 

30 юни 2014 г.

Задължения към банки 
и други финансови институции - 7 250 033 7 250 033
Задължения към държавни 
институции и други задължения - 5 035 644 5 035 644

Задължения за участие в 
международни финансови 
институции - 2 694 283 2 694 283

Общо - 14 979 960 14 979 960

31 декември 2013 г.

Задължения към банки 
и други финансови институции - 7 063 410 7 063 410

Задължения към държавни 
институции и други задължения - 5 905 707 5 905 707

Задължения за участие в 
международни финансови 
институции - 2 659 865 2 659 865

Общо - 15 628 982 15 628 982

Справедливата стойност на задълженията към банки и други финансови инсти-
туции и на задълженията към държавни институции е приблизително равна на 
отчетната им стойност поради това, че са краткосрочни.

Справедливата стойност на задълженията за участие в международни финан-
сови институции е приблизително равна на отчетната им стойност поради 
това, че са безлихвени и нямат определен падеж.
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7. Приходи от и разходи за лихви
 (хил. лв.)

30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

Приходи от лихви
– от ценни книжа 193 761 209 722
– от депозити 5 574 2 927
– други 3 1

199 338 212 650

Разходи за лихви
– по депозити 889 622
– други - -

889 622

Към 30 юни 2014 г. няма разходи за лихви, платени от Банката по депозити на 
правителството и на други организации в левове и валута. 

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

 (хил. лв.)

30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

Нетни (загуби) от операции с ценни книжа (138 548) (174 006)
Нетни печалби от операции с чуждестранна валута 122 198
Нетни (загуби)/печалби от преоценка на фючърси (261) 48
Нетни печалби/(загуби) от преоценка на ценни книжа 61 046 (39 665)

Нетни печалби/(загуби) от преоценка на активи и пасиви 
в чуждестранна валута 937 (1 062)

Нетни печалби/(загуби) от преоценка на злато 224 037 (860 096)
147 333 (1 074 583)

В нетните печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, към 30 юни 2014 г. с най-голям дял е пе-
чалбата от преоценка на златото в размер на 224 037 хил. лв., дължаща се на 
увеличение на цената на златото. Пазарната цена на златото, определена на 
база на фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали, се увелича-
ва с 10.06% от 1708.92 лв. за 1 тройунция към 31 декември 2013 г. на 1880.77 лв. 
към 30 юни 2014 г.

Основният фактор за нетните загуби от операции с ценни книжа в размер на 
138 548 хил. лв. е по-ниската пазарна доходност на ценните книжа от тяхната 
купонна доходност, поради което те се продават с премия над номиналната 
им стойност. През отчетния период пазарната доходност на ценните книжа, 
в които БНБ инвестира, намалява между 10 и 60 б.т. за различните секто-
ри и емитенти, което повиши техните цени и доведе до положителната им 
преоценка в размер на 61 046 хил. лв.

9. Други оперативни приходи
 (хил. лв.)

30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

Приходи от продажби от дъщерни предприятия 17 013 17 634
Приходи от асоциирани предприятия - -
Приходи от продажба на монети 321 486
Приходи от дивиденти 6 994 8 796
Други нетни приходи 628 542

24 956 27 458

Приходите от дивиденти включват получените дивиденти от участието на 
БНБ в Банката за международни разплащания на стойност 3806 хил. лв., както 
и от участието на БНБ в „БОРИКА–Банксервиз“ в размер на 3188 хил. лв.
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10.  Общи административни разходи
 (хил. лв.)

30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

Разходи за персонала 18 245 16 540
Административни разходи 20 712 23 797
Амортизация 9 617 11 592
Други разходи 2 584 2 538

51 158 54 467

Разходите за персонала включват заплати, социални и здравни осигуровки, на-
числени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 
30 юни 2014 г., и разходи за социална дейност, съответно за БНБ – 14 726 хил. 
лв., за „Печатница на БНБ“ АД – 1970 хил. лв., и за „Монетен двор“ ЕАД – 1549 хил. 
лв. Броят на заетите служители в БНБ и дъщерните є предприятия е 1167 към 
30 юни 2014 г. (30 юни 2013 г. – 1244), в т.ч. персоналът на БНБ е 864 служители 
към 30 юни 2014 г. (874 към 30 юни 2013 г.).

Банката е начислила на база актюерски изчисления задълженията си към пер-
сонала при пенсиониране и за неизползван платен годишен отпуск в размер 
на 1344 хил. лв. (30 юни 2013 г. – 1371 хил. лв.). Начисленията на дъщерните 
предприятия за пенсиониране и неизползван платен годишен отпуск към 30 юни 
2014 г. са 65 хил. лв. (30 юни 2013 г. – 13 хил. лв.).

В административните разходи са включени разходите на Банката за паричното 
обращение в размер на 4058 хил. лв. към 30 юни 2014 г. (30 юни 2013 г. – 6959 хил. лв.).

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

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Парични средства в чуждестранна валута 156 790 19 363

Разплащателни сметки в банки 1 989 474 1 945 825
Депозити в чуждестранна валута 3 767 032 4 353 666

5 913 296 6 318 854

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

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Резиденти на еврозоната 
        в евро 1 436 831 2 717 094
        в други валути 1 1

1 436 832 2 717 095
Нерезиденти на еврозоната
        в евро  3 112 940 2 254 172

        в други валути 1 363 524 1 347 587
4 476 464 3 601 759

5 913 296 6 318 854

12. Злато, инструменти в злато и други благородни метали

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

хил. тройунции хил. лв. хил. тройунции хил. лв.

Кюлчета злато в стандартна форма 513 964 916 513 876 749
Депозити в злато в стандартна форма 774 1 455 706 773 1 320 493
Злато в друга форма 16 30 316 16 27 563
Други благородни метали 4 010 3 676

2 454 948 2 228 481
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Златото в стандартна форма включва злато, предоставено за депозитарно 
съхранение, и на депозит. Депозитите в злато са предоставени на банки, чиито 
задължения са оценени с една от двете най-високи оценки от две международно 
признати рейтингови агенции, и по тях се начислява лихва от 0.13% до 0.30% 
годишно.

Златото в друга форма включва възпоменателни златни монети на стойност 
25 597 хил. лв.

В „други благородни метали“ са включени сребърни възпоменателни монети 
на стойност 601 хил. лв. и платинени възпоменателни монети на стойност 
3409 хил. лв.

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

 (хил. лв.)

Ценни книжа 30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Чуждестранни държавни ценни книжа 19 602 909 19 623 926
19 602 909 19 623 926

Ценните книжа включват лихвени и сконтови ценни книжа, деноминирани в евро. 
Купонната лихва по ценните книжа, деноминирани в евро, достига 2.21% към 
30 юни 2014 г. ( 31 декември 2013 г. – 2.41%).

Към 30 юни 2014 г. няма ценни книжа, предоставени като обезпечение по опера-
ции с фючърси. 

Ценните книжа, емитирани от чуждестранни правителства и други емитенти 
или съответните емитенти с кредитен рейтинг, определен най-малко от две 
от шестте международно признати рейтингови агенции – Standard&Poor’s, Fitch 
Ratings, Moody’s, DBRS, R&I и JCRA, са представени, както следва:
 (хил. лв.)

Кредитен рейтинг 
на емисията/ 

емитента
30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Ценни книжа по кредитен рейтинг 
на емисията/емитента

ААА 12 723 895 14 491 901
АА+ 1 265 833 1 506 276
АА 88 110 229 419
AA- 3 597 297 2 627 478
А+ 1 614 697 587 776
А 313 077 181 076

19 602 909 19 623 926

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

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

 Квота на Република България в МВФ 1 417 217 1 399 023
Инвестиции в международни финансови институции 28 709 28 751
Инвестиции в асоциирани предприятия 26 397 26 397

1 472 323 1 454 171

Квотата на Република България в МВФ е в размер на 640 200 хил. СПТ. 
Резервният транш по квотата на Република България в МВФ е в размер на 
75 491 хил. лв. МВФ заплаща възнаграждение (лихва) на страните членки, които 
имат лихвоносна резервна позиция, като средният лихвен процент е 0.11%.

Инвестициите в международните финансови институции включват инвести-
ции в Банката за международни разплащания, като 25% от участието в капи-
тала на БМР са платени. Текущата стойност на платените акции в размер на 
10 000 хил. СПТ възлиза към 30 юни 2014 г. на 21 853 хил. лв. и към 31 декември 
2013 г. – на 21 853 хил. лв. (вж. приложение 28). Невнесеният капитал е с опция 
за внасяне до три месеца по решение на Съвета на управителите на БМР.
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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 промени през 
2010 г. на нормативната уредба националните централни банки на страните, 
които не са въвeли еврото, заплащат ефективно 3.75% от записаното дялово 
участие. Вноската на БНБ в капитала на ЕЦБ е 3487 хил. евро, или 6820 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:

Асоциирани предприятия Участие, % Основна дейност

„БОРИКА–Банксервиз“ АД 36.11 Междубанкови картови разплащания
„Международен банков институт“ ООД 44.23 Финансово обучение и научни изследвания

„Дружество за касови услуги“ АД 20.00 Обработка на ценни пратки с български 
банкноти и монети, предоставени от БНБ 
и банките

15. Материални активи
(хил. лв.)

Земя и 
сгради

Машини 
и оборуд-

ване

Инфор-
мационно 

оборудване 

Офис 
оборуд-

ване

Друго обо-
рудване (вкл. 
транспорт-
ни средства)

Разходи за 
придобиване 
на материал-

ни активи

Общо

Към 1 януари 2014 г. 181 113 86 134 41 609 9 758 6 678 2 265 327 557
Придобити - 91 8 24 15 1 166 1 304
Отписани - (680) (597) (122) (0) (68) (1 467)
Трансфери - 69 871 87 251 (1 278) -

Към 30 юни 2014 г. 181 113 85 614 41 891 9 747 6 944 2 085 327 394

Амортизация и загуби 
от обезценка

Към 1 януари 2014 г. (33 645) (57 994) (33 193) (6 843) (5 814) - (137 489)

Начисления за периода (2 803) (2 744) (2 312) (417) (132) (8 408)

На отписаните - 680 596 122 - - 1 398

Към 30 юни 2014 г. (36 448) (60 058) (34 909) (7 138) (5 946) - (144 499)

Балансова стойност 
към 30 юни 2014 г. 144 665 25 556 6 982 2 609 998 2 085 182 895

Балансова стойност 
към 31 декември 2013 г. 147 468 28 140 8 416 2 915 864 2 265 190 068

При преоценката на дълготрайни материални активи Банката отписва натру-
паната амортизация за сметка на брутната балансова стойност на активите, 
като нетната им стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност. 
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(хил. лв.)

Земя и 
сгради

Машини 
и оборуд-

ване

Инфор-
мационно 

оборудване 

Офис 
оборуд-

ване

Друго обо-
рудване (вкл. 
транспорт-
ни средства)

Разходи за 
придобиване 
на материал-

ни активи

Общо

Към 1 януари 2013 г. 184 256 113 635 37 397 9 538 6 695 13 059 364 580
Придобити 1 375 11 835 19 29 8 5 517 18 783
Отписани (4 601) (39 801) (399) (49) (25) (10 931) (55 806)
Трансфери 83 465 4 592 240 - (5 380) -

Към 31 декември 2013 г. 181 113 86 134 41 609 9 758 6 678 2 265 327 557

Амортизация и загуби 
от обезценка

Към 1 януари 2013 г. (28 677) (71 917) (28 901) (6 014) (5 513) - (141 022)

Начисления за периода (5 729) (8 051) (4 691) (877) (325) - (19 673)

На отписаните 761 21 974 399 48 24 - 23 206

Към 31 декември 2013 г. (33 645) (57 994) (33 193) (6 843) (5 814) - (137 489)

Балансова стойност 
към 31 декември 2013 г. 147 468 28 140 8 416 2 915 864 2 265 190 068

Балансова стойност 
към 31 декември 2012 г. 155 579 41 718 8 496 3 524 1 182 13 059 223 558

В изпълнение на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и на „Вътрешни правила 
за финансови отчети и счетоводна политика на БНБ“ към декември 2013 г. е 
направен преглед на балансовата стойност на дълготрайните материални ак-
тиви, отчитани по баланса на Банката. Справедливата стойност на земята и 
сградите е определена от външен, независим и лицензиран оценител с призната 
професионална квалификация и опит в оценяването на имоти с местонахожде-
ние и категория, сходни с оценяваните. Към 31 декември 2013 г. справедливата 
стойност на земята и сградите не е съществено по-различна от балансова-
та им стойност към същата дата, поради което се приема, че настоящата 
балансова стойност на земите и сградите по баланса на Банката отразява 
справедливо пазарната им стойност. Справедливата стойност на земята и 
сградите е категоризирана като справедлива стойност на ниво 3 на база на 
входящите данни за използваната техника за оценяване.

За останалите класове активи: машини, съоръжения, оборудване, автомобили и 
стопански инвентар, за справедлива стойност е приета настоящата им стой-
ност по баланса на Банката поради това, че основната част от тези активи 
е закупена в последните четири години и балансовата им стойност е близо до 
справедливата им стойност.

При преоценката на дълготрайни материални активи Банката отписва натру-
паната амортизация за сметка на брутната балансова стойност на активите, 
като нетната им стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност.
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16. Нематериални активи
(хил. лв.)

Софтуер
Други немате-
риални активи

Разходи за придобива-
не на нематериални 

активи
Общо

Към 1 януари 2014 г. 45 606 161 133 45 900

Придобити - - 42 42

Отписани (139) - - (139)

Трансфери 173 - (173) -

Към 30 юни 2014 г. 45 640 161 2 45 803

Амортизация и загуби 
от обезценка
Към 1 януари 2014 г. (41 043) (128) - (41 171)

Начисления за периода (1 195) (14) - (1 209)

На отписаните 139 - - 139

Към 30 юни 2014 г. (42 099) (142) - (42 241)
Балансова стойност  
към 30 юни 2014 г. 3 541 19 2 3 562

Балансова стойност  
към 31 декември 2013 г. 4 563 33 133 4 729

В софтуера към 30 юни 2014 г. са включени закупени за БНБ лицензи на стойност 
42 хил. лв. (31 декември 2013 г. – 1017 хил. лв.).

(хил. лв.)

Софтуер
Други немате-
риални активи

Разходи за придобива-
не на нематериални 

активи
Общо

Към 1 януари 2013 г. 44 265 152 - 44 417

Придобити - 8 1 508 1 516

Отписани (33) - - (33)

Трансфери 1 374 1 (1 375) -

Към 31 декември 2013 г. 45 606 161 133 45 900

Амортизация и загуби 
от обезценка
Към 1 януари 2013 г. (37 948) (101) - (38 049)

Начисления за периода (3 128) (27) - (3 155)

На отписаните 33 - - 33

Към 31 декември 2013 г. (41 043) (128) - (41 171)
Балансова стойност  
към 31 декември 2013 г. 4 563 33 133 4 729

Балансова стойност  
към 31 декември 2012 г. 6 317 51 - 6 368

В софтуера към 31 декември 2013 г. са включени закупени за БНБ лицензи на 
стойност 1017 хил. лв. (31 декември 2012 г. – 995 хил. лв.) и програмни продукти 
на стойност 473 хил. лв. (31 декември 2012 г. – 1823 хил. лв.).

17. Други активи
 (хил. лв.)

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Вземания на дъщерни предприятия от местни банки 52 559 49 386

Инвестиции на дъщерни предприятия в съвместни и 
асоциирани предприятия 19 034 19 034

Възпоменателни монети за продажба 343 359

Материални запаси 16 728 14 143

Вземания от доставчици 3 976 2 091

Разходи за бъдещи периоди 714 1 235

Други вземания 7 780 800
101 134 87 048
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Във вземанията на дъщерни предприятия от местни банки са включени 
45 058 хил. лв. вземания на „Печатница на БНБ“ АД и 7501 хил. лв. на „Монетен 
двор“ ЕАД.

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

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Банкноти в обращение 10 313 918 10 041 360

Монети в обращение 218 493 212 362

10 532 411 10 253 722

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

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Депозити на виждане от банки и други финансови институции

     – в левове 5 249 721 4 868 900

     – в чуждестранна валута 2 000 312 2 194 510

7 250 033 7 063 410

Банката не начислява лихви върху депозитите на виждане от банки и други фи-
нансови институции. Сумата на депозитите на виждане включва 5 681 419 хил. 
лв., представляващи задължителните резерви, които банките са длъжни да 
поддържат по сметки в БНБ (31 декември 2013 г. – 5 329 979 хил. лв.).

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

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Разплащателни сметки
     – в левове 1 420 219 1 043 314
     – в чуждестранна валута 622 833 1 461 382
Срочни депозитни сметки
     – в левове 2 576 000 2 983 000
     – в чуждестранна валута 416 592 418 011

5 035 644 5 905 707

Депозитите и разплащателните сметки на правителството в Банката включ-
ват средства, държани от името на бюджетни и други правителствени органи-
зации. Банката не начислява лихви върху разплащателните сметки. Депозитите 
на правителството в евро и в левове се олихвяват с лихвен процент 0.00%.

21. Задължения за участие в международни финансови институции
Задълженията към МВФ по квотата за участие на Република България към 
30 юни 2014 г. възлизат на 1 338 184 хил. лв., или 604 475 хил. СПТ (31 декември 
2013 г. – 1 321 004 хил. лв., или 604 475 хил. СПТ). 

Задълженията към МВФ са деноминирани в СПТ. Задълженията, свързани с кво-
тата на България в МВФ, са безлихвени и нямат определен падеж. В това при-
ложение са включени сметка № 1 и сметка № 2 на МВФ в левове за администра-
тивни разходи в размер на 3576 хил. лв. (31 декември 2013 г. – 3689 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 получени-
те средства от общото и специалното разпределение с един и същи лихвен 
процент.
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22. Други пасиви
(хил. лв.)

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Средства на институции и органи на Европейския съюз 51 954 84 300

Задължения по заплати и социално осигуряване 4 478 3 262

Приходи за бъдещи периоди 554 1 474

Други пасиви 19 946 54 234
76 932 143 270

В „средства на институции и органи на Европейския съюз“ се включват сред-
ства на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Съгласно 
чл. 9 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета и участието на 
България във финансирането на бюджета на ЕС в Банката са открити сметки 
на Европейската комисия. Към 30 юни 2014 г. средствата по тях възлизат на 
51 944 хил. лв. През 2011 г. Банката е открила сметки на Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ) за изпълнение на финансово споразумение между прави-
телството на България и ЕИБ, като средствата по тези сметки възлизат на 
10 хил. лв. към 30 юни 2014 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 немоне-
тарни активи.

Съгласно чл. 36 от ЗБНБ нереализираните печалби/загуби, възникнали от пре-
оценка 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 2014 г. съгласно оповестената в 
приложение 5 (з) политика е, както следва:

(хил. лв.)

30 юни 2014 г. 30 юни 2013 г.

Печалба за периода 322 801 (886 775)
Разпределение в специален резерв съгласно чл. 36 от ЗБНБ

Нереализирана загуба/(печалба) от преоценка на злато (224 037) 860 096

Нереализирана загуба/(печалба) от преоценка на финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата 
или загубата (67 913) 80 639
Нереализирана загуба/(печалба) от преоценка на 
чуждестранна валута (937) 1 062

Резултат след разпределение в специален резерв 29 914 55 022

24. Неконтролиращо участие
„Печатница на БНБ“ АД е акционерно дружество с двама акционери – БНБ и 
държавата чрез Министерството на финансите. БНБ притежава 95.6% от 
капитала на дружеството, а държавата чрез Министерството на финансите – 
4.4% от капитала на дружеството.
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25. Парични задължения и брутни международни валутни резерви 
(хил. лв.)

30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

Брутни международни валутни резерви

Парични средства и предоставени депозити  
в чуждестранна валута 5 913 296 6 318 854

Монетарно злато и други инструменти в злато 2 420 622 2 197 242

Инвестиции в ценни книжа 19 602 909 19 623 926

Капиталови инвестиции и квота в МВФ 75 491 74 521
28 012 318 28 214 543

Парични задължения

Банкноти и монети в обращение 10 532 411 10 253 722
Задължения към банки и други финансови институции 6 495 264 7 063 308
Задължения към държавни институции 4 157 224 4 418 743
Други задължения 1 685 143 1 571 366

22 870 042 23 307 139

Превишение на брутните международни валутни резерви  
над паричните задължения 5 142 276 4 907 404

Вземанията по лихви и задълженията по начислени лихви се отнасят към съот-
ветните 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

Към 30 юни 2014 г. Република България няма получени средства по заемни спо-
разумения с МВФ.

Квотата на Република България в МВФ е обезпечена със записи на заповед, 
подписани от Банката и правителството (вж. приложение 21). 

	 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 финанси-
те, Банката действа като агент по държавни дългове или по дългове, гаранти-
рани от държавата. В тази си роля тя изпълнява депозитарни и агентски функ-
ции, 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 є отчет за финансовото състояние. Банката не е 
изложена на кредитен риск по отношение на държавните ценни книжа, тъй като 
не ги гарантира. Номиналната стойност на държавните ценни книжа, държани 
от Банката като депозитар, към 30 юни 2014 г. е в размер на 8 076 028 хил. лв. 
(31 декември 2013 г. – 6 289 649 хил. лв.). 

27. Дъщерни дружества
(%)

Дял в акционерния капитал 30 юни 2014 г. 31 декември 2013 г.

„Монетен двор“ ЕАД 100 100
„Печатница на БНБ“ АД (вж. приложение 24) 95.6 95.6

За отчетния период нетният приход от дъщерни предприятия включва нетна 
печалба в размер на 568 хил. лв. от „Монетен двор“ ЕАД (30 юни 2013 г. – 114 хил. 
лв.) и 2366 хил. лв. от „Печатница на БНБ“ АД (30 юни 2013 г. – 719 хил. лв.). 
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28. Поети ангажименти и потенциални задължения

	 1)		 Участие	в	Банката	за	международни	разплащания

Банката притежава 8000 акции от капитала на Банката за международни раз-
плащания, 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 Съвета на управителите на БМР. Потенциалното задължение на 
Банката към 30 юни 2014 г. е 65 559 хил. лв. (31 декември 2013 г. – 65 559 хил. лв.).

	 2)	 Квота	в	МВФ

Квотата в МВФ е обезпечена със записи на заповед, подписани съвместно от 
Банката и правителството на Република България, на стойност 1 322 831 хил. лв.

	 3)	 Капиталови	ангажименти

Към 30 юни 2014 г. Банката има поети ангажименти за 214 хил. лв. за придоби-
ване на дълготрайни активи (31 декември 2013 г. – 465 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 чуждес-
транна валута.

29. Събития, настъпили след отчетната дата
Няма събития, възникнали след датата на отчета за финансовото състояние, 
които да изискват допълнително оповестяване или корекции във финансовите 
отчети на Банката.
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6 февруари  Разглежда и приема заявлението на „Система за електронни плащания Бълга-
рия/СЕП България“ АД, с което дружеството уведомява БНБ за желанието си 
да прекрати да извършва дейността си като оператор на платежна система с 
окончателност на сетълмента.

 Председателят на Помирителната комисия за платежни спорове проф. д-р Ка-
мелия Касабова представя пред УС на БНБ Годишния отчет за дейността на 
комисията през 2013 г.

13 март Одобрява Отчет за изпълнението на бюджета на БНБ към 31 декември 2013 г.

 Разглежда заявлението на „Български пощи“ ЕАД и отказва издаването на лиценз 
за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда 
на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицен-
зиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и опера-
торите на платежни системи.

 Приема нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международ-
ната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

24 април Приема Годишен отчет на БНБ за 2013 г.

 Отменя Наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции на банките.

 Отменя Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните 
институции.

 Отменя Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експози-
ции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.

 Отменя Наредба № 12 от 2007  г. за надзор на консолидирана основа.

 Отменя Наредба № 17 от 2001  г. за установяване на размера на вложенията на 
банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции.

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицен-
зите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по 
Закона за кредитните институции.

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2009 г. за изда-
ване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции. 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за упра-
влението и надзора върху ликвидността на банките. 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изисква-
нията към възнагражденията в банките.

 Приема Наредба № 7 за организацията и управлението на рисковете в банките.

 Приема Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките.

 БНБ пуска в обращение, считано от 19 май 2014 г., сребърна възпоменателна 
монета „Троянски манастир“ от серията „Български църкви и манастири“ с но-
минална стойност 10 лева, емисия 2014 г.

По-важни решения на УС на БНБ 
през първото шестмесечие на 2014 г.
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13 май Одобрява Отчет за изпълнение на бюджета за административ-
ните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
за 2013 г.

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 
23 април 2009 г. за финансовите институции.

29 май УС на БНБ приема решение за определяне на капиталов буфер за 
системен риск в размер на 3% от рисковопретеглените експо-
зиции, формирани от банките на основание § 8 от Преходните и 
заключителни разпоредби във връзка с чл. 12 от Наредба № 8 на 
БНБ за капиталовите буфери на банките, и потвърждава изис-
кването за поддържане от всички банки на предпазен капиталов 
буфер от 2.5%, произтичащо от чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8 от 
24 април 2014 г. на БНБ за капиталовите буфери на банките. 

 Предпазният капиталов буфер има действие от влизането в сила 
на Наредба № 8 на БНБ от 24 април 2014 г.

 Буферът за системен риск влиза в сила от 1 октомври 2014 г. и 
се прилага към всички банки в страната.

19 юни БНБ пуска в обращение, считано от 14 юли 2014 г., златна въз-
поменателна монета „Св. Пророк Илия“ от серията „Българска 
иконография“ с номинална стойност 100 лева, емисия 2014 г.

 В свое решение приема, че „индикатори, публикувани от Българ-
ската народна банка“ по смисъла на Закона за потребителския 
кредит са данните от лихвената статистика, изготвяна от Бъл-
гарската народна банка, съгласно Закона за БНБ и приложимите 
европейски правни актове.

20 юни БНБ поставя „Корпоративна търговска банка“ АД под специален 
надзор за срок от три месеца.

22 юни БНБ поставя ТБ „Виктория“ ЕАД под специален надзор за срок от 
три месеца.

30 юни БНБ намалява лихвените проценти по депозити на „Корпоративна 
търговска банка“ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД до средния им пазарен 
размер за банковата система по видове, матуритет и валути. 
В случаите, в които лихвените проценти по различните видове 
депозити на „Корпоративна търговска банка“ АД и ТБ „Виктория“ 
ЕАД са по-ниски от средния пазарен размер към май 2014 г., те не 
се променят.

 Приема Наредба за изменение на Наредба № 6 за кредитиране на 
банките в левове срещу обезпечение.


	Управителен съвет на БНБ
	Организационна структура на БНБ
	135 години БНБ
	Съдържание
	Абревиатури

	Резюме
	I. Икономическо развитие през първото полугодие на 2014 г.
	II. Брутни международни валутни резерви
	III. Платежни системи
	IV. Резерви на банките в БНБ
	V. Наличнопарично обращение
	VI. Поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите
	VII. Централен кредитен регистър
	VIII. Фискален агент и депозитар на държавата
	IX. Участие в ЕСЦБ и в дейността на институциите на ЕС
	X. Международни отношения
	XI. Статистическа дейност
	XII. Изследователска дейност
	XIII. Информационни системи
	XIV. Управление на човешките ресурси
	XV. Управление на собствеността
	XVI. Вътрешен одит на БНБ
	XVII. Изпълнение на бюджета на БНБ за първото шестмесечие на 2014 г.
	XVIII. Консолидиран финансов отчет на БНБ към 30 юни 2014 г. (неодитиран)
	Изложение за отговорностите на Управителния съвет на Българската народна банка
	Консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода, завършващ на 30 юни 2014 г. (неодитиран)
	Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 юни 2014 г. (неодитиран)
	Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, завършващ на 30 юни 2014 г. (неодитиран)
	Консолидиран отчет за промените в собствения капиталза периода, завършващ на 30 юни 2014 г. (неодитиран)
	Приложения към консолидирания финансов отчет

	По-важни решения на УС на БНБ през първото шестмесечие на 2014 г.

