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Асоциацията на банките в България чества своята 25-та
годишнина през 2017г. Юбилеят беше отбелязан със специално
събитие, проведено на 24 май 2017г. в София. На него присъстваха
представители на банковата общност, държавни институции,
сродни организации, медии и други. Честването беше открито
от председателя на Управителния съвет на АББ - г-н Петър
Андронов. Специални гости на събитието бяха: г-н Владислав
Горанов - министър на финансите на Република България, г-н
Димитър Радев - управител на Българската народна банка и г-н
Петер Прат - член на Изпълнителния съвет на Европейската
централна банка. Техните приветствия и изказвания по повод
годишнината на Асоциацията, както и снимки от събитието, са
публикувани в настоящото юбилейно издание на тримесечния
бюлетин на АББ.

The Association of Banks in Bulgaria celebrates its 25th anniversary
in 2017. The jubilee was marked with a special event held on the 24th
May 2017 in Sofia. It was attended by representatives of the banking
community, governmental institutions, similar organizations, media
and others. The celebration was opened by the Chairman of the ABB‘s
Executive Board - Mr. Petar Andronov. Special guests of the event
were: Mr. Vladislav Goranov - Minister of Finance of the Republic of
Bulgaria, Mr. Dimitar Radev - Governor of the Bulgarian National Bank
and Mr. Peter Praet - Member of the Executive Board of the European
Central Bank. Their greetings and speeches held at the anniversary of
the Association, as well as photos from the event, are published in this
jubilee edition of the quarterly newsletter of the ABB.

ПРИВЕ ТС ТВИЕ ОТ ПРЕ ДСЕ Д АТЕ Л Я Н А У ПРА ВИТЕ ЛНИ Я
С ЪВЕ Т Н А АСОЦИ А ЦИ ЯТА Н А БА НКИТЕ В БЪ ЛГА РИ Я —
Г- Н ПЕ Т ЪР А Н ДР ОНОВ

S TATE M E NT BY TH E CH AIRM A N OF TH E E XECU TI V E BOA RD
OF TH E A SSOCIATION OF BA N K S IN BU LG A RIA M R. PE TA R
A N DRONOV

Уважаеми г-н министър на финансите,
Уважаеми г-н управител на Българската народна банка,
Уважаеми дами и господа подуправители и
членове на Управителния съвет на централната банка,
Уважаеми г-н Прат,
Скъпи колеги от Управителния съвет на Асоциацията на
банките в България,
Приятели от целия банков и финансов сектор,
Драги гости,

Dear Minister of Finance,
Dear Governor of the Bulgarian National Bank,
Dear Ladies and Gentlemen Deputy Governors and
Members of the Governing Council of the Central
Bank,
Dear Mr. Praet,
Dear colleagues from the Executive Board of the
Association of Banks in Bulgaria,
Friends from across the banking and financial sector,
Dear guests,

Позволете ми да ви приветствам с добре дошли на
събитието, с което днес отбелязваме 25-годишнината от
основаването на Асоциацията на банките в България!
Честит ден и на българската просвета и култура!
Факти от историята на АББ
Днешният празничен ден е прекрасен повод да си
припомним за създадения, развиван и запазен в годините
положителен имидж на банковата организация – една от
първите браншови организации с нестопанска цел в България.
Поводът е рожденият й ден. Официално той е на 9 април
1992г., когато е учредена в Пловдив с наименованието
“Асоциация на търговските банки” от 47 банки при 81 банки на
пазара тогава. Името се запазва в продължение на 15 години,
за да се промени на “Асоциация на банките в България” през
2007г. – годината, в която България стана член на Европейския
съюз.
Достойната възраст от четвърт век ни позволява да
направим разумна равносметка на постигнатото, в това число,
на приноса за развитието на финансово-кредитната система и
банково законодателство в България и да очертаем развитията
в обозримото бъдеще.
Идеята на банкерите да основат браншова организация
за защита интересите на членовете й се заражда още през
1991г. Инициативността им е възнаградена, след като идеята
им получава одобрение от ръководителите на банките и
Българска народна банка след поредица от дискусии и срещи.
Учредяването на Асоциацията съвпада с периода на преход от
централно управлявана към пазарно ориентирана българска
икономика, с нарастващ брой банки и все по-голяма роля на
банковия сектор.
Според приетия Устав при създаването на Асоциацията,
банките учредители са нейни членове по право. В първите
години от дейността на Асоциацията, обаче, не всички банки
са били нейни членове. Това се променя за кратко време, през
което постъпват много молби за присъединяване и тя бързо
се разраства. В следващите години броят на членовете е бил

Allow me to welcome you to the current event marking the 25th
anniversary of the establishment of the Association of Banks in
Bulgaria!
Happy Day of Bulgarian Education and Culture!
Facts of the ABB history
Today’s festive day is a wonderful occasion to recall the positive
image, developed and preserved over the years, of the banking
organization, one of the first non-profit industry organizations in
Bulgaria.
The occasion is its anniversary. It is officially on the 9th of April
1992 when it was established in Plovdiv with the name “Association
of Commercial Banks” by 47 banks while there were 81 banks on
the market at that time. The name has been kept for 15 years, later
changed to “Association of Banks in Bulgaria” in 2007 - the year in
which Bulgaria became a member of the European Union.
The decent age of a quarter of a century allows us to make a
reasonable account of what has been achieved, including the
contribution to the development of the credit and financial system
and banking legislation in Bulgaria, and to outline developments
in the foreseeable future.
The idea of bankers to establish a branch organization to protect
the interests of its members was born back in 1991. Their initiative
was rewarded after their idea was approved by the banks’ managers
and the management of the Bulgarian National Bank after a series
of discussions and meetings. The establishment of the Association
coincides with the period of transition from a centrally managed to
a market-oriented Bulgarian economy, with a growing number of
banks and a growing role of the banking sector.
Under the Statute adopted at the time of the establishment of the
Association, the founding banks are its members by right. In the
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различен, най-вече заради събитията в банковата система.
През 1997г. се дава възможност на клонове на чуждестранни
банки, регистрирани на територията на Република България,
да бъдат асоциирани членове на Асоциацията. С течение на
времето и малкото неприсъединили се към сдружението банки
стават членове. И към ден днешен всички банки в България са
членове на АББ.
В първите си години банковият сектор в България е
силно фрагментиран и всеки клон е бил отделна банка. С
окрупняването на клоновете и консолидацията на държавните
банки броят на членовете на Асоциацията фактически
намалява, но на практика съставът й не се променя. Годините
около 1997г. също са белязани от фактическо намаляване на
членовете на Асоциацията заради фалитите на банки. В тази
връзка на 6 декември 1996г., на Деня на банкера, в експозето си
пред участниците в кръгла маса, организирана от Асоциацията
на банките, управителят на БНБ Любомир Филипов коментира:
“Днес може би трябва да честитим деня на квестора, а не деня
на банкера”.
Поводът да каже това е, че за 12 месеца, от 6 декември
1995г. до 6 декември 1996г. са затворени 14 търговски банки.
Банкерите в тях бяха заменени с квестори, а те – от синдици.
Тогава българската банкова система преживява своя първи
голям стрес тест, включващ тотален крах на икономиката,
обезценка на лева и хиперинфлация, която достига
историческите 2 020% през март 1997г. Заради тях средната
работна заплата беше 5 долара, а 70% от активите на банковия
сектор “се изпаряват”. Това не е част от сценариите за стрес
тестовете, по подобие на този, през който преминахме успешно
през 2016г., а реална ситуация, която едва не доведе до пълното
изчезване на банковия сектор.
Днес сме изправени пред строги регулации, призиви за
намаляване на големината и броя на банките, предизвикателства
пред управлението на риска и подобряване на ефективността,
по-бърза консолидация, но как би звучало днес това изказване
на Любомир Филипов?
Днес се оплакваме от ниски и дори отрицателни лихвени
проценти, намаляващ лихвен марж, висока ликвидност,
ниска кредитна активност. Интересно е, че в периода 19931994г. Асоциацията е настоявала пред БНБ за понижаване на
лихвеното равнище, но коментарът на централната банка е бил,
че “не е нейна работа да се занимава с лихвените проценти”.
Искам да ви припомня и месец октомври 1996г., когато БНБ
повишава основния лихвен процент до 273% спрямо 153% през
предходния месец.
А как ви звучи сега лихвен процент по депозит от 100%
годишно, даван от банка през 1996г.? Как днес бихте обменили
1 долар за близо 3 000 лева, какъвто е бил курсът през януари
1997г.?
Или как бихте приели новината, че БНБ забранява на
всички банки да отпускат кредити във валута без нейно
разрешение? Това е било факт в първите дни на юли 1996г.,
когато шефът на управление “Банков надзор” - Камен Тошков,
подписва последния си телекс до банките, с който ограничава
кредитната им дейност. И обратно - през 1999г. управителят
на БНБ Светослав Гаврийски призовава банките да кредитират,
когато капиталовата адекватност на сектора възлиза на
внушителните 41%.
Тогавашните събития свидетелстват за необходимостта от
капитализиране на банките, преосмисляне на бизнес модела,
за да бъде възможно секторът да оцелее въобще. Това доведе
до зараждането и впоследствие – до задълбочаването на
протеклите процеси по приватизация, които промениха
коренно облика на българската банкова система.
В десетте години от 1997г. до 2007г. България следва
политика на реформи, фискална консолидация, приватизация,
заздравяване на капиталовата база и регулациите в банковия
сектор. В първите години от този период около 2/3 от банковия
сектор вече е доминиран от банки с чуждестранни акционери,
като до декември 2003г. 98% от него е в частни ръце, а малко
по-късно вече 80% от сектора е с чуждестранни акционери.
Много банки от Западна Европа навлизат в България, а през
2007г. се осъществява и най-голямото сливане в историята
на българската банкова система – това на Булбанк, HVB Bank
Biochim и Хеброс.
Освен с приватизацията, периодът се характеризира и с
подготовката на страната за членство в Европейския съюз (чрез
подписването на договора за присъединяване през 2005 г.),
нарастване и задълбочаване на конкуренцията, довела до поголям брой и по-качествени услуги, и стимули за консолидация
в банковата система.
Нарастването на конкуренцията и консолидацията на

first years of the Association’s activity, however, not all banks were
its members. But this is changing quickly, with many applications
for joining, and the Association is growing rapidly. In the years to
come, the number of members was different, mostly because of
the events in the banking system. In 1997, branches of foreign
banks registered on the territory of the Republic of Bulgaria were
allowed to be Associate members of the Association. Over time,
the few banks that were not members joined as well. To date, all
banks in Bulgaria are members of the ABB.
In its early years, the banking sector in Bulgaria was highly
fragmented and each branch was a separate bank. With the
consolidation of the branches and the state-owned banks, the
number of members of the Association actually decreases, but in
practice its membership does not change. The years around 1997
were also marked by a factual reduction in the members of the
Association due to bank failures. In this regard, on Banker’s Day on
December 6th, 1996, in front of the participants at a round table
organized by the Association of Banks, the BNB Governor Lyubomir
Filipov commented: “Today we may have to celebrate the day of
the assignee of bankruptcy, not the Banker’s day.”
The reason to say this is that 14 commercial banks have been closed
in 12 months, from 6 December 1995 to 6 December 1996. The
bankers in those banks were replaced by assignees of bankruptcy.
Then the Bulgarian banking system was experiencing its first major
stress test involving a total collapse of the economy, devaluation
of the lev and hyperinflation, which reached the historic 2020%
in March 1997. Because of this, the average salary was 5 dollars.
And 70% of banking sector assets evaporate. This is not part of
the stress test scenarios similar to the one we successfully passed
in 2016, but a real situation that has almost led to the complete
disappearance of the banking sector.
Today we are facing strict regulations, calls for a reduction in
the size and number of banks, risk management and efficiency
improvement challenges, faster consolidation, but how would the
words of Lyubomir Filipov have sounded today?
Today we complain about low and even negative interest rates,
declining interest margins, high liquidity, low credit activity. It is
interesting that in the period 1993-1994 the Association insisted
on lowering the interest rate before the BNB, but the comment
of the central bank was that “it is not its job to deal with interest
rates.” I would also like to remind you of October 1996, when the
BNB raised the basic interest rate to 273% compared to 153% in
the previous month.
And how does it look like to have a 100% annual interest rate for a
deposit granted by a bank in 1996? How would you exchange one
dollar for nearly 3,000 leva, as was the exchange rate in January
1997?
Or how would you accept the news that the BNB forbids all banks
to lend in foreign currency without its permission? This was a
fact in the first days of July 1996, when the head of the Banking
Supervision Department Kamen Toshkov signed his last telex to
the banks, limiting their credit activity. Conversely, in 1999 the
BNB Governor Svetoslav Gavriiski called banks to lend when the
capital adequacy of the sector amounted to the impressive 41%.
The events of that time testify to the need to capitalize banks,
rethink the business model to make it possible for the sector to
survive at all. This led to the beginning and subsequently to the
deepening of the privatization processes, which radically changed
the image of the Bulgarian banking system.
In the ten years from 1997 to 2007, Bulgaria pursued a policy
of reform, fiscal consolidation, privatization, strengthening the
capital base and regulations in the banking sector. In the first years
of this period, about two-thirds of the banking sector is already
dominated by banks with foreign shareholders, until December
2003, 98% of which is in private hands, and a little later 80% of the
sector had foreign shareholders. Many Western European banks
penetrated the Bulgarian market and in 2007 the largest merger in
the history of the Bulgarian banking system - Bulbank, HVB Bank
Biochim and Hebros – took place.
Apart from privatization, the period was characterized by the
country’s preparation for the membership in the European Union
(through the signing of the Treaty of Accession in 2005), increased
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националния банков пазар през периода спомогнаха за побързото и гладко интегриране на българския банков сектор в
единния европейски финансов пазар. За успешния ход на тези
събития съществена роля изигра и АББ. Асоциацията участва
активно в промените в нормативната рамка и надзорната
архитектура, наложени от членството в Европейския съюз,
както и се стремеше да съдейства за създаване на благоприятна
бизнес среда в държавата. Нямаше по-подготвена и поинтегрирана част от българското стопанство в европейската
икономика от банковата ни система.
Считано от 1 януари 2007г., българската финансова система
стана част от единния европейски пазар на финансови услуги.
Финансовият сектор бе един от най-динамично развиващите
се, което даде достъп на все повече фирми и домакинства до
кредитния пазар.
Преди да продължа с няколко думи за едни от основните
личности за Асоциацията и банковото дело в България,
искам да си припомните още нещо. В годините преди
присъединяването на България в Европейския съюз темповете
на растеж на кредита се изразяваха в двуцифрени стойности,
които в някои месеци бяха и над 70%. Административните
мерки за ограничаване на ръста на кредитирането, наложени
тогава, днес, когато усилията за съживяване на кредитирането
започват да дават резултат, когато системата отново е във фаза
на растеж, биха ни се стрували екзотични.
По време и след световната икономическа и финансова
криза банките, не само че не станаха причина за задълбочаване
на проблемите в нашето стопанство, но бяха основен стожер
на стабилността и фактор за преодоляване на проблемите.
Българската банкова система остана непокътната. Тя бе
образец на стабилност и предсказуемост, за което роля изигра
и централната банка. Заради кризата нито 1 лев на българския
данъкоплатец не беше похарчен за спасяване на банки.
Това беше така до лятото на 2014 г., когато българската
банкова система преживя своя втори истински стрес тест в
историята си. Заради Корпоративна търговска банка бяха
похарчени близо 4 млрд. лв. за покриване на гарантираните
депозити, вноските във Фонда за гарантиране на влогове в
банките, събирани в продължение на близо 10 години, бяха
“пресушени” за няколко месеца, правителството трябваше да
емитира дълг, за да предостави заем на Фонда за недостигащите
средства, а банковата система трябваше да оправдава
доверието към себе си. Репутационната щета бе неизмерима, а
това бе един от най-скъпите уроци в нашата история.
Всички тези примери имат за цел да илюстрират големите
разлики в състоянието на банковата система в България преди
25 години и сега, когато капиталът й надхвърля 12 млрд. лв.,
хората и бизнесът са поверили близо 69 млрд. лв. на банките,
секторът дава работа на около 30 хиляди души, а делът на
приходите в държавния бюджет от корпоративни данъци от
него в последните 10 години е около 7 процента.
Личностите в АББ
За съвременния облик на банковия сектор своя траен
отпечатък в историята на българското банково дело оставят
редица ключови личности. През ръководството на Асоциацията
на банките преминават опитни банкери, бивши министри на
финансите, управители на централната банка, членове на
нейното ръководство, финансисти със завидни професионални
и лични качества и умения. Със своето отговорно поведение, с
коректен и чисто професионален подход, те дадоха не просто
пример за диалогичност, но демонстрираха и управленски усет
и интелектуален капацитет.
Владимир Ташков е председател на Учредителното
събрание, на което през далечната 1992г., на 9 април, се създава
Асоциацията. Нейн пръв председател става Георги Томов през
1993г., след преминаването на всички процедури по вписване
на съдебното решение.
След 1995г., като съпредседатели, в различни години
действат Емил Кюлев, Димитър Димитров, Асен Друмев, Огнян
Енчев, Владимир Ташков и Пламен Петров. Заедно със Стоян
Александров - всички те преминават през ръководството на
Асоциацията преди 2000г.
След това председатели са Спас Димитров, Ваня Василева,
Райко Карагьозов и Димитър Костов, за да стигнем до Левон
Хампарцумян и Виолина Маринова. Левон Хампарцумян става
член на Управителния съвет още през 2002г. и е с най-дълъг стаж
като председател на Асоциацията – 7 години. В продължение
на 10 години той и Виолина Маринова, като председател за
един мандат и като заместник-председател през останалото
време, ръководят Асоциацията.

and deepened competition leading to more and better quality
services and incentives for consolidation in the banking system.

Allianz Bank
Bulgaria AD

The increase in competition and the consolidation of the national
banking market during the period helped to accelerate the
smooth integration of the Bulgarian banking sector into the single
European financial market. The ABB also played a key role in the
success of these events. The Association participated actively in the
regulatory framework changes and the supervisory architecture
imposed by the European Union membership and sought to
contribute to the creation of a favorable business environment in
the country. There wasn’t a more prepared and more integrated
part of the Bulgarian economy in the European economy than our
banking system.

Bulgarian –
American Credit
Bank AD

As of 1 January 2007, the Bulgarian financial system became part of
the single European financial services market. The financial sector
was one of the most dynamically developing, giving more and
more firms and households access to the credit market.

Commercial Bank
Victoria EAD

Before I go on with a few words about some of the key figures at
the Association and in banking in Bulgaria, I want you to recall
something else. In the years before Bulgaria’s accession to the
European Union, credit growth rates were represented in two-digit
values, which in some months were over 70%. The administrative
measures to limit credit growth imposed at the time would seem
exotic today when the efforts to revive lending begin to bring
results and the system is in a growth phase.
During and after the global economic and financial crisis, banks
not only did not cause the problems in our economy to deepen
but were the mainstay of stability and a factor for overcoming
the problems. The Bulgarian banking system remained intact. It
was a model of stability and predictability, for which the central
bank also played a role. Because of the crisis, not even 1 lev of the
Bulgarian taxpayers was spent on rescuing banks...
...But by the summer of 2014, when the Bulgarian banking system
experienced its second real stress test in its history. Because of
the Corporate Commercial Bank, nearly BGN 4 billion were spent
to cover guaranteed deposits. The contributions to the Deposit
Guarantee Fund collected for nearly 10 years were drained in
several months. The government had to issue debt to provide a
loan to the Fund for the missing funds, and the banking system
had to regain the consumers’ trust. Reputational damage was
immeasurable, and that was one of the most expensive lessons in
our history.
All these examples aim to illustrate the great differences in the
banking system in Bulgaria 25 years ago, and now when its capital
exceeds BGN 12 billion, people and businesses have entrusted
nearly BGN 69 billion to banks, the sector is giving jobs to about
30,000 people and the share in government budget from corporate
taxes in the past 10 years is about 7 percent.
Key Figures at the ABB
A number of key persons has left a remarkable trace in the history
of banking shaping its current state. Skillful bankers, ex-finance
ministers, central bank governors, members of its executive body,
financiers with prominent professional and personal qualities and
skills have been in the management of the Association. Through
its responsible behavior and proper and professional approach
they not only gave an example for dialog, but also demonstrated
management flair and intellectual capacity.
Vladimir Tashkov is the Chairman of the Constituent Assembly
when in the far 1992, on the 9th of April, the Association was
created. The first Chairman of the Association was Georgi Tomov in
1993 after passing all the procedures for registration.
After 1995 Emil Kyulev, Dimitar Dimitrov, Assen Drumev, Ognyan
Enchev, Vladimir Tashkov and Plamen Petrov acted as cochairpersons. Together with Stoyan Alexandrov they all went
through the management of the Association before 2000.
After that period, chairpersons were Spas Dimitrov, Vanya Vassileva,
Raiko Karagyozov and Dimitar Kostov and thus coming to Levon
Hampartzoumian and Violina Marinova. Levon Hampartzoumian
became member of the Executive Board of the ABB even in 2002
and he has the longest mandate as a Chairman of the Association
– 7 years. He and Violina Marinova as a Chairman for one mandate
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ПЪЛНОПРАВНИ
ЧЛЕНОВЕ

Не трябва да забравяме и професионалистите, членове
на Контролния съвет, съществувал до 2001г., както и главните
секретари на Асоциацията, грижещи се за оперативната
дейност на организацията. От създаването на Асоциацията до
днес тя е имала само четирима главни секретари. Пръв постът
заема покойният вече Иван Панчев, а след него – доц. Павлина
Аначкова и проф. Камелия Касабова. Настоящият главен
секретар на Асоциация - Ирина Марцева е главният секретар с
най-голям стаж в Асоциацията.
Несъмнено, рамо до рамо с ръководството на Асоциацията
през годините стоят стотиците банкери, членове на работни
групи и комитети, допринесли с качествата си за отстояване
позициите на организацията и трудните битки през годините.
Стабилизиращата роля на банковия сектор в икономиката
на България, в основата на чието изграждане стоят ключовите
личности от АББ, се оценява и разбира от широката общественост
и като цяло, от бизнеса, вземащите управленските решения
в областта на икономическата политика и от медиите, с
висок професионализъм и зряло поведение по отношение на
банковата система.
Банковата система и АББ днес
Строгите капиталови изисквания и произтичащата от
тях здрава капиталова база на банковата система и честната
конкуренция са едни от най-важните условия за наличието
на стабилна финансова система. Като цяло, днес българската
банкова система е в несравнимо по-добра кондиция от
създаването си. В края на 2016г. капиталовата адекватност е
21,5% (CET 1), спрямо 13,7% средно за Европа, възвръщаемостта
на капитала е над 10%, при малко над 3% за европейските
банки. Лошите кредити у нас намаляват вече повече от пет
години, а покритието на брутните необслужвани кредити с
провизии е близо 53% при 44,5% средно за банките в Европа.
От три години насам кредитирането се увеличава, като
темповете изпреварват ръста на икономиката. Отново ще кажа
– банковият сектор е във фаза на подем. Всичко това има важно
позитивно значение, както за бизнеса, така и за перспективите
пред икономическия растеж.
Асоциация на банките в България внимателно следи
динамичните изменения в икономическата и социалната
среда. Стреми се да координира и изразява общите интереси
на членовете си, не само от гледна точка на непосредствения
ефект върху дейността им, но и предвид обществените ползи
и отговорността пред останалите икономически субекти
при вземането и реализирането на различни законодателни,
надзорни и други решения, имащи висока значимост за
развитието на сектора и на националната икономика.
Днес сме горди с това, че Асоциацията на банките в България
следва унифицирана политика по отношение на банките, без
да прилага преференции сред членовете си. Така позициите й
пред институциите и обществото са единни и последователни
и имат съответната значимост и авторитет.
Освен от многобройните банкови експерти, специалисти в
различните области на банковото дело, които са обединени в
над 15 комитета и работни групи в АББ, Асоциацията разчита
много за професионализма и ефективността от дейността
си и на Европейската банкова федерация, на която е член.
Участието в работата на тази организация е изключително
полезно за взаимодействието на АББ с европейските и с
местните регулатори, както и за подпомагане намирането на
най-ефективните решения по различни важни за развитието на
системата въпроси.
Основни приоритети
Асоциацията на банките в България ще продължи да
подкрепя мерките и условията за запазване на стабилността
в банковия сектор, както и в цялата икономика. Финансовата
устойчивост е един от основните приоритети за банковата
система, успоредно с наличието на ефикасен надзор, ефективна
съдебна система, предвидима политическа и икономическа
среда, високо институционално доверие.
Устойчивостта на банковата система в България в периоди
на кризи се запазва благодарение и на валутния борд. Той
функционира вече 20 години, а един от важните приоритети
за сектора е запазването му до присъединяването на България
към еврозоната. По-нататъшната интеграция в европейската
банкова и финансова инфраструктура е естествен път на
развитие, след изпълнение на всички критерии.
За това са нужни усилия, които цялата банкова индустрия
полага, за да продължи да се усъвършенства, успоредно

and as a Vice-Chairperson for the rest of the time has managed the
Association for the 10 years.

Алианц Банк
България АД

We shouldn’t forget the professionals, members of the Control
Board, that existed until 2001 as well as the secretaries general,
responsible for the operational independence of the Associations.
Since its creation the Association has had only four secretaries
general. For the first time the position was taken by the late
Ivan Panchev and afterwards by the Associate Professor Pavlina
Anachkova and by Professor Kamelia Kassabova. Currently, the
Secretary General of the Association is Irina Martseva who has the
longest experience on that position.

Банка ДСК ЕАД

Undoubtedly, together with the management of the Association in
the years are the hundreds of bankers, members of the committees
and working groups who contributed with their personal skills and
qualities for defending the positions of the organization in the
hard battles during the years.

Инвестбанк АД

The stabilizing role of the banking sector, where in the core the key
figures from the ABB are, for the Bulgarian economy is estimated
and realized by the community as a whole, by the business, by the
policy makers and by the media with high professionalism and
mature behavior regarding the banking system.
The Banking System and the ABB Today
The strict capital requirements and the resultant strong capital
basis of the banking system and the fair competition are among
the most important prerequisites for a stable financial system. As
a whole, the Bulgarian banking system today is in incomparably
better condition since its creation. At the end of 2016 the capital
adequacy is 21,5% (CET 1) compared with 13,7% average for
Europe, the return on equity is above 10% compared with that of
the European banks – a bit more than 3%. Bad loans are decreasing
for more than five years and the coverage of gross non-performing
loans by provisions is approximately 53% compared with 44,5%
average for the banks in Europe. The lending has been increasing
for three years as the rates of increase exceed the growth of the
economy. And I will mention again – the banking sector is in a
phase of upswing. All these factors have a positive effect both for
the business and for the perspectives for economic growth.
The Association of Banks in Bulgaria carefully follows the dynamic
changes in the economic and social environment. It aims at
coordinating and expressing the common interests of its members
not only reflecting the direct impact on their activities but also
considering the social benefits and the responsibility to the other
economic agents in taking and realizing different legislative,
supervisory and other decisions being of high importance for the
development of the sector and the national economy.
Today we are proud that the Association of Banks in Bulgaria
follows a unified policy regarding banks without showing
preferences to certain members. Thus, its positions expressed
before the institutions and the society are consistent and unified
and they have the respective importance and authority.
Except the number of experts in different fields of banking gathered
in more than 15 committees and working groups at the ABB, the
Association relies heavily for its professionalism and efficiency
of its activities to the European Banking Federation as well. The
participation in the work of this organization is very useful for the
ABB cooperation with the European and local regulators as well as
to support finding the most efficient solutions on different issues
which are very important for the development of the system.

Банка Пиреос
България АД
БългароАмериканска
кредитна банка АД
Българска банка
за развитие АД

Интернешънъл
Асет Банк АД
Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД
ПроКредит Банк
/България/ АД
Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
СИБАНК ЕАД
Сосиете Женерал
Експресбанк АД
Тексим Банк АД
Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска банка
“Виктория” ЕАД
Търговска
банка Д АД
УниКредит
Булбанк АД
Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ
БНП Париба –
клон София
ИНГ Банк Н.В. –
клон София
ИШБАНК АГ –
клон София

Main Priorities
The Association of Banks in Bulgaria will continue to support the
measures and conditions for keeping the stability of the banking
sector as well as the whole economy. The financial stability is one of
the main priority for the banking system together with the efficient
supervision, predictable economic and political environment and
high institutional confidence.
The stability of the banking system in Bulgaria in periods of crises
is also kept due to the currency board arrangement. It has been
functioning for more than 20 years and one of the main priority
for the sector is to keep it until the country’s accession to the
euro area. The further integration in the Bulgarian banking and
financial infrastructure is the natural way for the development
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MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

със задълбочаването на интеграцията и подобряването на
управлението в еврозоната. Членството в еврозоната ще зависи
от напредъка и в други сфери, извън мандата на банковия
сектор, свързани с изпълнение на значими структурни реформи
и процес на реална конвергенция, както и от политическата
конюнктура.
Заключение
Уважаеми колеги,
Извървяхме тези 25 години с приятели. От името на
членовете на Асоциацията бих искал да изкажа своите огромни
благодарности към тях.
Благодаря на Българска народна банка и нейното
ръководство през годините. През всички тези 25 години,
през които банките и централната банка стигнаха дотук,
изграждайки всичко от нулата, БНБ се доказа, не просто като
регулатор, а като основен партньор на банковия сектор.
Благодаря на всички представители на властта, с които
през годините сме имали добро партньорство. Поднасям найискрените си благодарности и към министър Горанов.
Благодаря сърдечно на неправителствените организации,
университетите и медиите, с които също имаме ползотворно
сътрудничество.
Уважаеми колеги,
Позволете ми да приключа своето приветствие с
уверението, че и през следващите години АББ ще продължи
да следва последователна политика, надграждаща над
постигнатите вече резултати и професионализъм.
Чрез продължаването на политиката на диалог и дискусии
с ключови за банковата общност институции по всички
въпроси от общ интерес, целта е банките в България да могат
да посрещнат предизвикателствата на бъдещето и да останат
един от стожерите на стабилност.
АББ ще стимулира набелязването на нови пътища за
обновление и развитие на банковата система в бързо
променящата се и все по-глобализираща се икономическа и
социална среда, която е подвластна и на новите технологии.
Искам от името на Управителния съвет на Асоциацията на
банките в България и лично от мое име да отправя най-сърдечни
професионални и лични пожелания към всички колеги за много
успехи и здраве – във вашите семейства и в балансите на
управляваните от нас банки! Благодаря ви за вниманието!

after performing all the criteria.
The efforts by the whole banking community are necessary to
continue improving together both by deepening the integration
and better management in the euro area. The euro area membership
will also depend on the progress in other fields outside the banking
sector related with the performance of significant structural
reforms and the process of real convergence as well as the political
situation.
Conclusion
Dear colleagues,
We went through these 25 years together with friends. On behalf
of the members of the Association I would like to express my huge
gratitude to them.
I would like to express my gratitude to the Bulgarian National Bank
and its management during the years. In all these 25 years through
which the banks and the central bank reached here starting
everything from the zero, the BNB proved to be not just a regulator
but a main partner of the banking sector.
I would also like to express my gratitude to all representatives of
the public authorities that we have had a good partnership in the
years. I would like to thank frankly to the Minister Goranov.
I would like to thank cordially to the non-profit organizations,
universities and the media which we have fruitful cooperation
with.

Central
Cooperative
Bank AD
CIBANK EAD
Commercial Bank
Victoria EAD
D Commercial
Bank AD
DSK Bank EAD
Eurobank
Bulgaria AD
First Investment
Bank AD
International
Asset Bank AD

Allow me to conclude my address by the assurance that in the
coming years the ABB will continue to follow consistent policy,
built on the achieved results and professionalism.

Municipal Bank AD

Through the continuing policy of dialogue and discussion with key
institutions for the banking community on all issues of common
interest the aim of the banks in Bulgaria is to meet the challenges
of the future and to be one of the keepers of stability.

ProCredit Bank
(Bulgaria) AD

The ABB will stimulate indicating of new roads for renewal and
development of the banking system in the fast changing and
more globalizing economic and social environment which is also
influenced by the new technologies.

A DDRE SS OF TH E MINIS TE R OF FIN A NCE, M R. V L A DISL AV
GOR A NOV

Уважаеми господин Андронов,
Уважаеми господин Прат,
Уважаеми господин Радев,
Уважаемо ръководство и членове на Асоциацията на
банките в България,
Уважаеми гости,

Dear Mr Andronov,
Dear Mr Praet,
Dear Mr Radev,
Dear Management and Members of the Association
of Banks in Bulgaria,
Dear Guests,

Благодаря за поканата да бъда гост на днешната церемония
по повод юбилейната 25-та годишнина от създаването на
Асоциацията на банките в България.
Тази знакова годишнина на Асоциацията на банките в
България, съвпада и с една друга годишнина – 10 години от
присъединяването на България към Европейския съюз на 1
януари 2007 г. Така страната ни стана част и от единния пазар
на Съюза, а в т.ч. и на вътрешния пазар на банкови услуги в
ЕС. Свободното предоставяне на финансови услуги промени
значително и българския банков пазар, като стимулира
конкуренцията в него, но и му предостави много повече
възможности за бизнес и за разширяването на пазарите.
Банковото законодателство беше приведено в съответствие
с основните изисквания на правото на ЕС, още далеч преди
страната да се е присъединила към ЕС, а голяма част от
банковите активи бяха купени от институционални инвеститори
от държавите членки на ЕС. България вече трябва не само да

Thanks for the invitation to be a guest at
today‘s ceremony on the occasion of the 25th anniversary of the
Association of Banks in Bulgaria.

ФИН А НСИТЕ

Bulgarian
Development
Bank AD

Investbank AD

—

НА

Bulgarian –
American Credit
Bank AD

Dear colleagues,

On behalf of the Executive Board of the Association of Banks in
Bulgaria and me personally I would like to make my most cordial
professional and personal wishes to all colleagues for a lot of
success and health – to your families and the balances of the banks
managed by you! Thank you very much for your attention!

ИЗК А ЗВА НЕ Н А МИНИС Т ЪРА
Г- Н В Л А ДИС Л А В Г ОРА НОВ

Allianz Bank
Bulgaria AD

This symbolic anniversary of the Association of Banks in Bulgaria
coincides with another anniversary - 10 years since the accession
of Bulgaria to the European Union on January 1, 2007. Thus,
our country became a part of the single market in the Union,
including the internal market of banking services in the EU. The
free provision of financial services has significantly changed the
Bulgarian banking market by stimulating competition, but it has
also provided much more business opportunities and market
expansion. Banking legislation was brought into line with the basic
requirements of the EU law even before the country joined the EU,
and much of the bank assets were bought by institutional investors
from the EU Member States. Bulgaria should not only fully comply
with the requirements of the EU law in the field of banking services
6
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спазва напълно изискванията на правото на ЕС в областта
на банковите услуги, но също така и да участва в процеса на
вземане на решения в ЕС.
През годините Министерството на финансите отчита, че
има отлично сътрудничество с Българската народна банка
при изготвянето и съгласуването на българските позиции в
различните работни формати към Съвета на ЕС. Асоциацията на
банките в България е един от най-активните членове на Работна
група “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси
към Министерския съвет и дейно подпомага изготвянето на
тези позиции, които да отчитат спецификите на банковия
бизнес в страната.
По време на Българското председателство на Съвета на ЕС,
което предстои, се очаква да се проведат активни преговори по
редица законодателни предложения на Европейската комисия
в областта на банковия сектор. Един от най-приоритетните
въпроси се очаква да бъде продължаването на преговорите по
пакета за намаляването на рисковете в банковата система на
ЕС. Ключов ще бъде въпросът за осъществяването на баланса
и по-нататъшния напредък между намаляването и споделянето
на рисковете в банковата система на ЕС. Адаптират се
също и правилата в областта на преструктурирането на
банкови институции. Очаква се по време на Българското
председателство да продължат и преговорите по изграждане
на Единната схема за гарантиране на влоговете в банките.
Приоритет на правителството е и подготовката за
присъединяването на страната ни към еврозоната, към
подготовката за участието в банковия съюз на ЕС, включително
присъединяване към Единния надзорен механизъм и Единния
механизъм за преструктуриране. В старта на мандата на
правителството коментирах, че усилията на екипа на МФ
по отношение на приоритетите, свързани с интеграция ни в
европейската финансова инфраструктура, ще продължат по
начина, по който смятаме, че е правилно – а именно, с тиха
дипломация и с убеждаване на нашите партньори, че сме
готови да станем част от тези структури.
В момента на заключителен етап е провеждането на
Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP – Financial
Sector Assessment Programme) на Международния валутен
фонд и Световната банка.
Пред страната ни има и нови предизвикателства. Едно от
тях е началото на преговорите за оттегляне на Великобритания
от ЕС. Финансовият център в Лондон е един от ключовите
фактори за пазара на банкови услуги в ЕС и няма как неговото
излизане от ЕС да не е от съществено значение за единния
пазар на банковите услуги.
Бих искал да завърша това свое кратко изказване пред Вас,
елитът на банковия сектор в България, с думите, че животът,
който живеем, е динамичен и многолик. Банките са част от
това многообразие и отразяват величията и спадовете в
икономическата зрялост на поколенията и на света като цяло.
Бъдете все така далновидни в управлението на финансовите
институции, които ръководите! Нека всички ние да се доверим
на подема, който България отбелязва в икономическия
растеж и да бъдем отговорни за стабилността и финансовата
устойчивост, която страната ни заслужава, и за което заедно
работим.
Честит юбилей!

but also be involved in the EU decision-making process.
Over the years, the Ministry of Finance has recognized that there is
excellent cooperation with the Bulgarian National Bank in drafting
and coordinating Bulgarian positions in different working formats
at the Council of the EU. The Association of Banks in Bulgaria is
one of the most active members of the Financial Services Working
Group of the Council of European Affairs at the Council of Ministers
and actively supports the preparation of these positions that take
into account the specific features of the banking business in the
country.
During the forthcoming Bulgarian presidency of the Council of the
European Union, active negotiations are expected on a number
of European Commission legislative proposals in the banking
sector. One of the most important issues is expected to be the
continuation of the negotiations on the risk reduction package in
the EU banking system. The key topic will be the issue of balancing
and further progressing between the reduction and sharing of
risks in the EU banking system. Rules on the restructuring of
banking institutions are also being adapted. During the Bulgarian
Presidency, the negotiations on the establishment of the European
Deposit Guarantee Scheme in banks are expected to continue.
The government‘s priority is also the preparation for the accession
of Bulgaria to the euro area, the preparation for participation in
the EU Banking Union, including joining the Single Supervisory
Mechanism and the Single Resolution Mechanism. At the start
of the government‘s mandate, I commented that the efforts of
the Ministry of Finance team related to our integration into the
European financial infrastructure will continue the way we think
is right - precisely, with quiet diplomacy and persuasion of our
partners that we are ready to become part of these structures.
Currently, the Financial Sector Assessment Programme (FSAP) of
the International Monetary Fund and the World Bank is in the final
stage.
There are new challenges as well ahead of our country. One of
these is the start of the negotiations for the UK exit. The London
Financial Centre is one of the key factors in the EU banking market
and certainly its exit from the EU is essential for the single market
in banking services.
I would like to finish this short speech to you, the elite of the
banking sector in Bulgaria, saying that the life we live is dynamic
and multifaceted. Banks are part of this diversity and reflect
the magnitudes and downturns in the economic maturity of the
generations and the world as a whole.
Continue to be far-sighted in the management of the financial
institutions you lead! Let us all trust the rise of Bulgaria in
economic growth and be responsible for the stability and financial
sustainability the country deserves and for which we work together.

Алианц Банк
България АД
Банка ДСК ЕАД
Банка Пиреос
България АД
БългароАмериканска
кредитна банка АД
Българска банка
за развитие АД
Инвестбанк АД
Интернешънъл
Асет Банк АД
Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД
ПроКредит Банк
/България/ АД
Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
СИБАНК ЕАД
Сосиете Женерал
Експресбанк АД
Тексим Банк АД
Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска банка
“Виктория” ЕАД
Търговска
банка Д АД
УниКредит
Булбанк АД
Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

Happy anniversary!

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ

ИЗК А ЗВА НЕ Н А У ПРА ВИТЕ Л Я Н А БНБ — Г- Н ДИМИТ ЪР
РА ДЕВ

A DDRE SS BY TH E BN B GOV E RNOR DIMITA R R A DE V

Уважаеми колеги,
Преди всичко друго искам да Ви поздравя по случай
25-годишния юбилей на Вашата асоциация. През този,
понякога турбулентен период, асоциацията се доказа не само
като браншова организация, която оказва подкрепа на своите
членове при осъществяване на банковата им дейност, но и
като надежден и уважаван партньор на публичните органи и
институции, включително БНБ.
Ние високо ценим тази роля. Тя беше демонстрирана по
най-добрия начин и при осъществяване на мерките в банковия
сектор след сътресенията през 2014 г. За краткия период след
това изминахме заедно дълъг път. Ние като централна банка се
фокусирахме върху това, да подобрим надзора и да изградим
надеждна институционална рамка за решаване на проблеми
в банковия сектор. Без съмнение обаче, най-важното ни
съвместно усилие беше прегледът на качеството на активите
и стрес тестът, които проведохме миналата година. Едно
безпрецедентно по своите мащаби упражнение, което беше

Dear colleagues,
First of all, I would like to congratulate you on
the occasion of the 25th anniversary of your
Association. During this, sometimes turbulent,
period the Association proved itself not only as
a branch organization supporting its members
in their banking business, but also as a reliable
and reputable partner to public authorities and
institutions, including BNB.

БНП Париба –
клон София

We highly appreciate this role. It was also demonstrated in the
best of ways in the implementation of the measures in the banking
sector after the turmoil in 2014. In the short period after it we went
together a long way. As a central bank, we focused on improving
supervision and building a reliable institutional framework for
resolving banking sector issues. Undoubtedly, however, our most
important joint effort was the asset quality review and the stress
test conducted last year. An exercise unprecedented in its scale
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истинско предизвикателство и тест не само за централната
банка, но и за банковата ни система.
Само преди два дена постигнатото от нас в банковия
сектор беше обект на обективна и независима дискусия. Това
стана при обсъждането и приемането на оценката на нашия
финансов сектор на възможно най-високия професионален
форум за подобен род дискусии – Изпълнителния съвет на
МВФ. Изводите от тази дискусия са категорични. Има напредък
в осъществяването на всички мерки, които започнахме през
2015 г. Надзорът е в по-добра кондиция. Разполагаме в резултат
на прегледа на качеството на активите с ясна картина и
качествени данни за банковите практики относно обезценките
и оценките на обезпеченията. Банковият ни сектор като цяло е
стабилен с висока капиталова адекватност и ликвидност.
Разбира се, това са неща, които ние в банковия сектор
добре знаехме. Дискусията от преди два дни даде платформа,
така че да направи тези неща видими и за тези, извън банковия
ни сектор. Веднага трябва да подчертая, че дискусията
достигна до още един важен извод, който ние добре знаем,
може би по-добре от външните наблюдатели, че е необходимо
да консолидираме постигнатия напредък. Аз бих го обобщил
по следния начин: имаме определен напредък, но много
повече предстои да бъде направено. И това е, върху което се
концентрираме в момента.
При всички наши действия винаги има една константна
величина и тя е стриктното придържане към нашия мандат –
ценова стабилност, стабилност на лева, стабилност на нашия
паричен режим. Ще кажа още един път това, което съм казвал
многократно: единственият изход от нашия паричен режим
на валутен борд е влизането ни във еврозоната и приемането
на еврото. Това ще стане, когато всички необходими за това
условия са изпълнени. Все още не сме на такъв етап, но работим
здраво в тази посока.
Сега, няколко думи за непосредствените ни приоритетни
задачи.
Първо, следим за стриктното изпълнение на мерките,
произтичащи от прегледа на качеството на активите, с
фокус върху изпълнението на плановете за възстановяване
на капиталовите буфери за тези банки, на които това беше
предписано.
Второ, финализираме плана за по-нататъшно подобряване
на работата на банковия надзор. Това е продължение на плана,
който изпълнявахме през последните близо две години, и
чието изпълнение даде добри резултати. Новите акценти
са: вътрешните регулации, информационните системи, и
увеличение на ресурсите, включително назначаване на
предвидените в оригиналния план допълнително хора, което
за съжаление става по-бавно, отколкото очаквахме.
Трето, приехме пакет от мерки, с които да направим вече
изградената система за възстановяване и преструктуриране
на банки напълно функционираща. В тази сфера
приоритизираме две групи от мерки: одобряването на планове
за преструктуриране на системно важните местни банки,
нещо което вече направихме за дъщерните дружества на
европейските банки, и разработването съвместно с МФ на
възможности от страна на БНБ за ликвидна подкрепа.
Четвърто, внимателно анализираме ситуацията с
необслужваните кредити на ниво банкова система и в отделните
банки и сме в процес на разработване на комплексни мерки,
които биха създали условия за намаляване на тези кредити,
в т.ч. чрез увеличение на провизиите, повишено отписване
на несъбираеми кредити, усъвършенстване оценяването
на обезпеченията и по-добри практики на оповестяване и
събиране на данни.
Пето, продължаваме привеждането на регулаторната
рамка в пълно съответствие с европейското законодателство.
Например, подготвяме изцяло нов закон за платежните услуги
и платежните системи, с който наред с другото се повишават
изискванията по отношение на сигурността на плащанията по
електронен път и в интернет.
Посочвам тези приоритетни за БНБ задачи, тъй като при
тяхното осъществяване в голяма степен ще разчитаме, както и
досега, на Вашето конструктивно партньорство.
Разбира се, даваме си сметка и за специфичните
предизвикателства, пред които Вие самите сте изправени.
Силният натиск върху доходността в условията на още слабо,
макар растящо, търсене на кредити налага постоянно търсене
на решения за ефективност. Управлението на кредитния риск и
разходните политики ще бъде все по-актуална тема и поради
перспективата да станем свидетели на нов възходящ лихвен
цикъл, следвайки глобалните тенденции и очаквайки рано или
късно такъв процес в еврозоната.

that was a real challenge and a test not only for the central bank, Allianz Bank
Bulgaria AD
but for our banking system as a whole.
Only two days ago, our achievements in the banking sector
were a subject of an objective and independent discussion. This
happened at the consideration and approval of our financial
system assessment at the highest possible professional forum for
such discussions – the Executive Board of the IMF. The conclusions
from this discussion are categorical. Progress is achieved in the
implementation of all measures we launched in 2015. Supervision
is in a better condition. As a result of the asset quality assessment
we have a clearer picture and high quality data of bank impairment
practices and collateral valuations. Our banking sector is generally
stable and with high capital adequacy and liquidity.

Bulgarian –
American Credit
Bank AD

Certainly, those things are well known in the banking sector.
The discussion two days ago provided a platform so things can
be made visible for those outside the banking sector as well. I
must immediately stress that the discussion reached yet another
important conclusion, which we are well – perhaps even better
– aware of than external observers, namely, that we need to
consolidate the achieved progress. I would sum this up in the
following way: we have made a definite progress; however, even
more remains to be done. And this is what we are currently focusing
on.

Commercial Bank
Victoria EAD

All our actions will be anchored in our legislative mandate which
is: price stability, stability of the lev, and stability of our monetary
regime. I will say once again what I have stated repeatedly: the
only exit from our currency board monetary arrangement is our
entry into the euro area and the adoption of the euro. That will
happen when all necessary conditions for this are fulfilled. We are
not at this stage yet; however we are working hard in this direction.

Bulgarian
Development
Bank AD
Central
Cooperative
Bank AD
CIBANK EAD

D Commercial
Bank AD
DSK Bank EAD
Eurobank
Bulgaria AD
First Investment
Bank AD
International
Asset Bank AD
Investbank AD
Municipal Bank AD

I should now like to say a few words about our immediate priority
Piraeus Bank
tasks.
Bulgaria AD

First, we are making sure the measures resulting from the asset ProCredit Bank
quality review are strictly applied with a focus on the capital buffer (Bulgaria) AD
replenishment plans as prescribed for some of the banks.
Second, we are finalising the plan to further enhance the work of
the banking supervision. That is a continuation of the plan we
have been implementing for the last almost two years now and
whose fulfilment has produced good results. The new accents
are: internal regulations, information systems, and increase of
resources, including appointment of the additional number of
people as provided for in the original plan, which, unfortunately,
takes more time than we expected.
Third, we adopted a combination of measures to make the already
developed system for recovery and resolution of banks fully
functioning. In this area we have prioritised two sets of measures:
the approval of resolution plans for the systemically important
domestic banks (something that we have already done for the
subsidiaries of EU banks); and the joint work with the Ministry of
Finance of possibilities for the BNB to provide liquidity support.
Fourth, we have thoroughly analysed the issue of nonperforming
loans (NPL), both at banking system level and at an individual
bank level, and we are developing comprehensive measures which
would create conditions for reduction of these loans, including
strengthened loan-loss provisions, higher NPL write-offs,
improved collateral valuations, enhanced disclosure practices, and
strengthened data collection.
Fifth, we are continuing the efforts to bring the regulatory
framework fully in line with the EU law. For example, we are
drawing up a completely new law on payment services and payment
systems which, inter alia, would strengthen the requirements for
security of payments made electronically and via Internet.

Raiffeisenbank
(Bulgaria) EAD

Societe Generale
Expressbank AD
TBI Bank EAD
Texim Bank AD
Tokuda Bank AD
UniCredit
Bulbank AD
United Bulgarian
Bank AD

ASSOCIATED
MEMBERS
BNP Paribas S.A. –
Sofia Branch
Citibank Europe Plc,
Bulgaria Branch
ING Bank N.V. –
Sofia Branch
ISBANK AG –
Sofia Branch

I mention all these priority tasks of the BNB because for their T.G.Ziraat Bankasi
performance we would largely rely on our constructive partnership A.S. – Sofia Branch
with you, as we have done so far.
Of course, we are well aware of the specific challenges that you too
are facing. The strong pressure on profitability with a still weak,
though increasing, and demand for loans requires that you keep
seeking solutions for greater efficiency. The topics of credit risk
management and costs policies would more and more be high on
the agenda also because it is likely that we would witness another
8
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Това са теми, които ще продължим да обсъждаме.
Благодаря за съвместната ни работа и честит празник!

cycle of rising interest rates, given the worldwide trends and the
expectations of such a development in the euro area sooner or
later.
These are topics that we will continue to discuss.
Thank you for the good cooperation, and congratulations on the
25th anniversary!

ИКОНОМИЧЕСКОТО В ЪЗС ТА НОВЯВА НЕ В ЕВР ОП А –
ПРЕ ДИЗВИК АТЕ ЛС ТВА И В ЪЗМОЖ НОС ТИ ЗА БА НКОВИ Я
СЕК ТОР
Коментар на Петер Прат, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ,
пред Асоциацията на банките в България
Икономическото възстановяване в Европа
В стремежа си към своята цел – ценова стабилност, от юни
2014 г. насам ЕЦБ въведе редица нестандартни мерки наред с
обичайните мерки на паричната политика. В своята съвкупност
те се оказаха изключително резултатни, предотвратявайки
превръщането на период на дезинфлация в период на
дефлация. Близо три години по-късно рисковете от дефлация
са изчезнали, а предаването на нашите мерки на паричната
политика към реалната икономика личи ясно от засилването
на цикличното възстановяване, което проявява забележителна
устойчивост срещу външни сътресения.
Преди да насочим вниманието си към ценовата динамика и
паричната политика, позволете ми да кажа още няколко думи
за актуалната икономическа динамика в еврозоната.
Подемът става все по-убедителен и продължава да се
разширява в отраслово и географско отношение. Реалният БВП
в еврозоната се увеличава вече 16 последователни тримесечия,
като според предварителната оценка на Евростат е отбелязал
прираст от 1,7% на годишна база през първото тримесечие на
2017 г. В сравнение с това последните оценки за потенциалния
растеж в еврозоната са на равнище около 1%. Нещо повече,
актуалните данни от конюнктурни анкети сочат силно начало
на второто тримесечие. Така например, комплексният индекс
за производството на мениджърите по продажбите, който е
тясно свързан с растежа в еврозоната, достигна шестгодишна
върхова стойност през април, а перспективно ориентираните
компоненти на изследването подсказват растеж през
следващите тримесечия. Нещо повече, икономическите
нагласи са на най-високото си равнище от почти десетилетие, а
безработицата е най-ниска от осем години насам.
Забележителна е и широтата на икономическото
възстановяване. Дисперсията на темповете на растеж между
държавите и между секторите е достигнала най-ниското
си равнище за последните две десетилетия, отразявайки
сближаване на темповете на растеж около по-висока
стойност. Това внушава увереност в перспективите за растеж,
защото съществува тенденция възстановяването да бъде покатегорично и по-стабилно, когато протича на широка основа.
Сходна е картината и при заетостта – дисперсията на нейния
темп на прираст в различните държави от еврозоната е на
безпрецедентно ниско равнище.
Все по-стабилното циклично възстановяване отразява
успеха на нашите мерки на паричната политика, които
проникнаха във финансовата система и доведоха до значително
облекчаване на условията за финансиране за потребителите
и предприятията. Наред с подобряването на балансите във
финансовия и нефинансовия сектор това предизвика укрепване
на кредитната динамика и подпомогна вътрешното търсене.
От юни 2014 г. насам лихвените проценти по банковите
кредити за домакинствата и нефинансовите предприятия в
еврозоната намаляха с около 110 базисни пункта. Лихвените
проценти по много малки кредити, които могат да се разглеждат
като представителни за кредитите за малки и средни
предприятия (МСП), са спаднали с над 180 базисни пункта.
Същественото подобрение на условията за финансиране
за МСП е особено обнадеждаващо, тъй като те осигуряват
две трети от цялата заетост в частния сектор в еврозоната.
Нееднородността на лихвените проценти по кредитите между
различните държави също е намаляла рязко, което показва, че
нашите нестандартни мерки са се оказали особено ефикасни
като противодействие срещу фрагментираността на банковото
финансиране и финансовата фрагментираност в някои държави.
Така например, през този тригодишен период разликата между
медианния лихвен процент по кредити за предприятия в силно
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Europe’s economic recovery
Since June 2014, the ECB has introduced a range
of unconventional measures, alongside our
conventional ones, in pursuit of its price stability
objective. Together, these measures have proved
to be extremely effective in preventing a period of
disinflation from spiralling into one of deflation.
Nearly three years on, the risks of deflation have vanished and the
transmission of our policy measures to the real economy is clearly
evidenced by the strengthening cyclical recovery – a recovery that
has shown a remarkable resilience to external shocks.
Before turning to price developments and monetary policy, let me
say a bit more about the latest economic developments in the euro
area.
The upswing is becoming increasingly solid, and continues to
broaden across sectors and countries. Real GDP in the euro area
has expanded for 16 consecutive quarters, growing by 1.7% yearon-year during the first quarter of 2017, according to Eurostat’s
flash estimate. This compares with the latest potential growth
estimates for the euro area of around 1%. Moreover, recent survey
data point to a strong start to the second quarter. For example, the
composite output Purchasing Managers’ Index – which is strongly
correlated with growth in the euro area – hit a six-year high in
April and the forward-looking components of the survey point to
growth in the quarters ahead. Moreover, economic sentiment is
now at its highest level in nearly a decade and unemployment is at
its lowest level in eight years.
The breadth of the economic recovery is also notable. The
dispersion of growth rates across both countries and sectors is at
its lowest level in two decades, reflecting a convergence of growth
rates around higher levels. This is reassuring for the growth
outlook because recoveries tend to be firmer and more robust
when they are broad-based. It’s a similar picture for employment,
with dispersion of employment growth rates across euro area
countries at its lowest level on record.
The increasingly solid cyclical recovery reflects the success of our
monetary policy measures, which have worked their way through
the financial system and led to a significant easing of financing
conditions for consumers and firms. Together with improving
financial and non-financial sector balance sheets, this has
strengthened credit dynamics and supported domestic demand.
Since June 2014, bank lending rates for both euro area households
and non-financial corporations have fallen by around 110 basis
points. Lending rates for very small loans, which can be taken as a
proxy for loans to small and medium-sized enterprises (SMEs), have
declined by over 180 basis points. The significant improvement
in funding conditions for SMEs is especially encouraging as they
provide two-thirds of total private sector employment in the euro
area. Heterogeneity of lending rates across countries has also
fallen sharply, indicating that our non-standard measures have
been particularly effective in counteracting bank funding and
financial fragmentation in some jurisdictions. For example, the
difference between the median lending rate for firms in countries
that were severely affected by the crisis versus other countries has
narrowed by about 100 basis points over this three-year period.
The sharp reduction in bank lending rates has been accompanied
by easier access to funding, as recent surveys have shown. These
positive developments have been supported by the second series
9

Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД
ПроКредит Банк
/България/ АД
Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
СИБАНК ЕАД
Сосиете Женерал
Експресбанк АД
Тексим Банк АД
Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска банка
“Виктория” ЕАД
Търговска
банка Д АД
УниКредит
Булбанк АД
Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ
БНП Париба –
клон София
ИНГ Банк Н.В. –
клон София
ИШБАНК АГ –
клон София
Ситибанк Европа
АД, клон България
Те Дже Зираат
Банкасъ –
клон София

Май 2017

MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

засегнатите от кризата държави и в останалите държави се е свила
до около 100 базисни пункта.
Резкият спад на лихвените проценти по банкови кредити
е придружен от улесняване на достъпа до финансиране, както
показват последните проучвания. Тази положителна динамика
е подпомогната от втората поредица целеви операции по
дългосрочно рефинансиране, в резултат от която банките пренасят
към клиентите си благоприятните условия за финансиране. Нещо
повече, подобрението засяга не само лихвените проценти – обемът
на банковото кредитиране също постепенно се възстановява от
началото на 2014 г. насам. Пазарните условия за финансиране
също са се подобрили съществено в резултат от програмата за
закупуване на ценни книжа от корпоративния сектор, стартирала
през юни 2016 г.
Облекчаването на условията за финансиране подпомогна
възстановяването на вътрешното търсене, което сега е в основата
на растежа в еврозоната. С продължаващия спад на безработицата
въпреки нарастването на участието на работната сила се подобрява
реалният разполагаем доход на домакинствата. Като се има предвид
като цяло стабилната норма на спестяване, повишеният трудов
доход води до нарастване на частните потребителски разходи.
Бизнес инвестициите също постепенно нарастват в резултат от
благоприятните условия за финансиране, необходимостта от
модернизиране на производствения капитал след години на слаби
инвестиции и укрепването на корпоративната печалба.
От гледната точка на днешния ден налице са признаци на посилно глобално възстановяване и нарастване на международната
търговия. По-синхронизираният между различните региони
икономически подем се очаква също да подпомогне
възстановяването в еврозоната.
Що се отнася до ценовата динамика, след като в продължение
на три години се колебаеше на равнища доста под 1% и на моменти
достигаше отрицателни стойности, към края на миналата година
водещата инфлация пое обратно нагоре и през април достигна
1,9%. Този възходящ тренд на инфлацията отразява главно
нарастване на цените на енергоносителите и храните. Базисната
инфлация, която е свързана по-скоро с вътрешния ценови натиск,
остава слаба, тъй като неизползваният капацитет продължава да
забавя растежа на заплатите и цените. Всъщност годишният темп
на ХИПЦ инфлация без компонентите храни и енергоносители се
задържа преобладаващо под 1% от края на 2013 г. насам.
Понастоящем, важен елемент, който поддържа нисък
базисния ценови натиск, е слабата динамика на заплатите, която
се определя от редица фактори. Наред със слабата динамика
на производителността възпиращо въздействие върху растежа
на заплатите оказва значителният неизползван капацитет на
трудовия пазар. Освен това в редица държави от еврозоната
процесът на формиране на заплатите е донякъде ретроспективно
ориентиран, отразявайки официални и неофициални механизми
на индексиране. В допълнение към това времето, когато се
договарят заплатите, изиграва роля за отлагане на момента, в
който нарастващата увереност, че инфлацията се доближава до
желаното от ЕЦБ средносрочно равнище, започва да намира повидимо отражение в съвкупното равнище на заплатите. Освен това
е възможно слабият прираст на заплатите да отразява и предходна
низходяща нееластичност: затрудненото им съкращаване на поранен етап на кризата може симетрично да води до по-бавна
възходяща корекция след подобряването на условията на пазара
на труда.
Като цяло, макар несъмнено да се наблюдава все покатегорично,
по-широко
и
по-устойчиво
икономическо
възстановяване, все още е необходимо да създадем достатъчно
широка и стабилна информационна основа, върху която да се
гради увереност, че прогнозираната траектория на инфлацията
е солидна, трайна и самоподдържаща се. На първо място,
базисният инфлационен натиск все още дава оскъдни признаци
за убедителен възходящ тренд в условия на все още слаб натиск
по линия на вътрешните разходи и по-специално на прираста
на заплатите. На второ място, икономическото възстановяване
и перспективите за ценовата стабилност все още зависят от
съществената степен на нерестриктивност на паричната политика,
включително от ориентира за нея, който предоставяме. Без тази
подкрепа напредъкът към устойчива корекция, който отбелязваме
в прогнозите си, вероятно ще бъде по-бавен и може дори да спре.
На последното си заседание по паричната политика през април
Управителният съвет взе под внимание цялата налична информация
и заключи, че данните са недостатъчни, за да оправдаят намаляване
на мащаба на извънредно високото парично стимулиране. Освен
това потвърдихме отново нашия ориентир за паричната политика,
който е обвързан с условия и определена последователност.
На предстоящото заседание по паричната политика през юни
Управителният съвет ще разполага с най-актуалната информация,

of targeted longer-term refinancing operations, as a result of
which banks are passing on the favourable funding conditions
to their customers. Moreover, these improvements are not
limited to interest rates: bank lending volumes have also been
gradually recovering since early 2014. Market-based funding
conditions, too, have improved significantly in response to the
corporate sector purchase programme launched in June 2016.
The easing of financing conditions has underpinned the
recovery in domestic demand, which is now the mainstay of
growth in the euro area. As the unemployment rate continues to
decline despite a rise in labour force participation, households’
real disposable income is improving. Given the broadly stable
savings rate, increased labour income is translating into higher
private consumption expenditure. Business investment is also
picking up as a result of the favourable financing conditions,
the need to modernise the capital stock after years of subdued
investment and strengthening corporate profitability.
From today’s point of view, there are signs of a stronger
global recovery and a pick-up in international trade. The more
synchronised economic upswing across regions should further
support the euro area recovery.
As for price developments, after hovering at levels well below
1% for three years, with occasional dips into negative territory,
euro area headline inflation has again edged higher towards
the end of last year and reached 1.9% in April. This upward
movement of inflation mainly reflects increases in energy
and food prices. Underlying inflation – which relates more
to domestic price pressures – continues to remain subdued,
as unutilised resources still weigh on wage and price growth.
In fact, the annual rate of HICP inflation excluding food and
energy has mostly remained below 1% since late 2013.
Today, an important element keeping underlying price
pressures subdued is muted wage dynamics, which are shaped
by many factors. Besides weak productivity developments,
the significant degree of remaining labour market slack acts
to contain wage growth. Furthermore, the process of setting
wages is to some extent backward-looking in a number of
euro area countries, reflecting formal and informal indexation
mechanisms. Additionally, the timing of wage negotiations
plays a role in postponing the point in time when growing
confidence that inflation is approaching the ECB’s intended
medium-term level starts to become more visible in aggregate
wage figures. Moreover, weak wage growth could also
reflect previous downward wage rigidities: difficulties in
reducing wages during earlier stages of the crisis may result,
symmetrically, in a slower upward adjustment of wages as
labour market conditions improve.
Overall, while we are certainly seeing a firming, broadening
and more resilient economic recovery, we still need to create a
sufficiently broad and solid information basis to build confidence
that the projected path of inflation is robust, durable and selfsustained. First, underlying inflation pressures still give scant
indications of a convincing upward trend as domestic cost
pressures, notably wage growth, remain subdued. And, second,
the economic recovery and the outlook for price stability
remain conditional on the very substantial degree of monetary
accommodation, including our forward guidance. Without this
support, the progress towards a sustained adjustment that we
see in our projections will likely be slower or even stall.
At our last policy meeting in April, the Governing Council took
into account all available information and concluded that
there was insufficient evidence to warrant a scaling back of
the exceptional degree of monetary accommodation. We also
reasserted our forward guidance, which is structured around
conditionality and sequencing. Looking ahead to our policy
meeting in June, the Governing Council will draw on the
latest information and will have new projections as well as an
updated assessment of the distribution of risks surrounding
the economic outlook.
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Challenges and opportunities for the European banking sector
Almost ten years have elapsed since the turn of the financial
cycle. While European banks still face a number of challenges
stemming from the financial crisis, the firming economic
recovery presents opportunities for them. Overall, the process
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нови прогнози и актуализирана оценка на разпределението на
рисковете, свързани с перспективите за икономиката.
Предизвикателства и възможности за европейския банков
сектор
Изминаха почти десет години от обрата във финансовия
цикъл. Макар че европейските банки все още са изправени пред
редица предизвикателства, произтичащи от финансовата криза,
укрепващото икономическо възстановяване поражда възможности
за тях. Като цяло, процесът на корекции на балансите в секторите
на домакинствата и предприятията постепенно приключва, не
на последно място и в резултат от нашите мерки на паричната
политика.
Ако обърнем поглед към финансовия сектор, европейските
банки са засилили капиталовата си позиция, като средният
капитал от първи ред е достигнал 15,1% през третото тримесечие
на 2016 г., отбелязвайки увеличение с около 2,0 процентни пункта
спрямо 2013 г. и 7,1 процентни пункта от 2007 г. насам. Банките
се освободиха от активи, които не изпълняват ключова роля в
портфейлите им, намалиха експозицията си на пазарен риск и като
цяло пренасочиха акцента на дейността си към по-традиционни
бизнес модели. Що се отнася до качеството на активите,
коефициентът на необслужвани кредити намаля от върховите
6,7% през третото тримесечие на 2014 г. до 5,1% през последното
тримесечие на 2016 г., макар че между държавите се отчита силна
неравномерност. Все пак рентабилността на европейските банки
остава ниска – под наблюдаваната в САЩ и Азия. Това донякъде
може да бъде обяснено с цикличните предизвикателства, пред
които са изправени банките. Съчетанието на нисък икономически
растеж и продължителен период на ниски лихвени проценти
несъмнено е отслабило доходността им, оказвайки натиск за
понижаване на нетните лихвени маржове. В по-задълбочен
смисъл обаче европейските банки са засегнати от структурни
предизвикателства, дължащи се отчасти на високите им разходи.
Средното им съотношение разходи/приходи, което нарасна от 55%
през 2010 г. до 63% през 2016 г. е много високо в ретроспективен
план.
Необходимо е европейските банки да преминат към устойчиви
бизнес модели. Смятаме, че в това отношение важна роля изпълнява
трансграничната консолидация. Консолидацията е важна, за да се
използват икономиите от мащаба, като се подпомогне интеграцията
на пазарите на кредити на дребно, без да се създават проблеми
с конкуренция на местните кредитни пазари. Това също така би
засилило устойчивостта на европейската икономика посредством
трансгранично частно споделяне на риска.
Банковият съюз създаде благоприятна среда за трансгранична
интеграция. Следкризисната регулаторна рамка е разработена
така, че да обхване големите трансгранични институции и да
се справи с опасенията за евентуално повторно възникване на
проблема “прекалено големи, за да фалират” и за повишен риск от
трансгранично верижно разпространение. В перспектива, смятаме,
че нарастване на броя на общоевропейските банки съдържа
потенциал за повишаване на ефективността и устойчивостта на
европейския банков сектор. Понастоящем картината на банките
все още напомня твърде много на сбор от банкови системи
с твърде голяма експозиция към националните икономики и
ограничено трансгранично частно споделяне на риска. В идеалния
случай бъдещата картина на банковия сектор ще съдържа широк
диапазон от банкови институции, като общоевропейските банки
ще изпълняват важна роля в частното споделяне на риска.
За да се случи това, особено важно е да бъде завършен
банковият съюз. В този съюз както надзорната отговорност, така и
фискалният предпазен механизъм трябва да бъдат на европейско
ниво, за да се укрепи по устойчив начин доверието във финансовата
система на цялата еврозона. Също толкова необходимо е и
създаването на Европейска схема за застраховане на депозитите.
Не бива да се запази сегашната ситуация, в която надзорът е
общ, но последиците от евентуални банкови фалити все още са
преобладаващо на национално равнище. При тази недовършена
рамка надзорните решения неизбежно продължават да се влияят
от съображения на национално ниво. Това демотивира банките
да придобият по-европейски характер. Конкретен пример за това
е липсата на взаимозаменяемост на ликвидността и капитала.
Фактът, че еврозоната не се разглежда като единна юрисдикция,
може да доведе до налагането на по-високи капиталови буфери на
глобално системно важните банки в района.
Банковият съюз е и цел, и процес на фундаментални структурни
промени във финансовата архитектура на ЕС. Следващите стъпки
са ясно определени в изработената от Съвета Екофин пътна карта
за завършване на банковия съюз. Сега спешно ни е нужно съгласие
по амбициозен график за нейното осъществяване.

of balance sheet adjustment in the household and corporate
sectors is gradually being completed, not least as the result of
our monetary policy response.
Turning to the financial sector, European banks have shored
up their capital position, with average Tier 1 capital reaching
15.1% in the third quarter of 2016, an increase of about 2.0
percentage points from 2013 and of 7.1 percentage points since
2007. Banks have disposed of non-core assets, reduced their
exposure to market risk and generally refocused their activities
on more traditional business models. Looking at asset quality,
the NPL (non-performing loan) ratio has declined from 6.7% at
its peak in the third quarter of 2014 to 5.1% in the last quarter
of 2016, albeit with large heterogeneity across countries. Yet
the profitability of European banks remains weak, below that
observed in the US or in Asia. This can be partly explained by
the cyclical challenges the banks have been confronted with.
The combination of low economic growth with a protracted
period of low interest rates has clearly weighed on their
profitability by exerting downward pressure on net interest
margins. More fundamentally, however, European banks suffer
from structural challenges, partly attributable to their high
costs. Their average cost-to-income ratio, which increased
from 55% in 2010 to 63% in 2016, is very high by historical
standards.
European banks need to move towards sustainable business
models. In this respect, we believe that cross-border
consolidation has an important role to play. Consolidation
is important for reaping economies of scale, supporting
the integration of retail credit markets without creating
competition issues in local loan and credit markets. This would
also increase the resilience of the European economy through
cross-country private risk-sharing.
The banking union has created an enabling environment for
cross-border integration. The post-crisis regulatory framework
has been designed to cater for large cross-border institutions,
addressing concerns of renewed too-big-to-fail problems or a
greater risk of cross-border contagion. Looking forward, we
think that an increase in the number of pan-European banks
has the potential to improve the efficiency and resilience of
Europe’s banking sector. Today’s banking landscape still too
closely resembles a collection of banking systems highly
exposed to their domestic economies, with limited crossborder private risk-sharing. The future banking landscape
should ideally consist of a diverse range of banking institutions,
with pan-European banks playing an important role in private
risk-sharing.
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For this to happen, it is essential to complete the banking union.
In this union, both supervisory responsibility and the fiscal
backstop need to be at European level to underpin confidence
in the area-wide financial system in a sustainable way. Just
as necessary is the establishment of a European Deposit
Insurance Scheme. The current situation, where supervision is
common, but the consequences of any bank failures are still
predominantly national, should not last. In this incomplete
framework, national considerations inevitably continue to
affect supervisory decisions. This acts as a disincentive for
banks to become more European. Concrete examples include
a lack of fungibility of liquidity or capital. The fact that the
euro area is not considered as a single jurisdiction may result in
the application of higher capital buffers to global systemically
important banks in the region.
The banking union is both an objective and a process of
fundamental structural change in the EU financial architecture.
The next steps are clearly set out in the ECOFIN roadmap to
complete the banking union. Agreement on an ambitious
timetable for its implementation is now urgently needed.
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