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Финансови инструменти и програми в полза на
бизнеса и гражданите – опитът на банките
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Изпълнителен директор на Банка ДСК

В условията на възстановяване на икономическите сектори
от пандемията от COVID-19 и предизвикателствата в
икономическата, външната и регулаторна среда, породени
също и от последиците от войната в Украйна, предвид и
очакваните развития по отношение на икономическия
и лихвения цикъл, в хода на 2022г. банковият сектор в
страната остава стабилен, рентабилен, с високи нива на
капиталова адекватност и ликвидност.

Както е известно, поради първоначалния шок от COVID-19 през 2020г. и
в процеса на възстановяването на икономиката през 2021г., със своята
експертиза и бърза реакция, банките се включиха в различни по вид
правителствени програми, целящи отпускане на кредити на физически
лица и на микро, малки и средни предприятия, чието действие продължи
през 2021г. и по някои от тях продължава и през 2022г.
Банките съгласуваха основни параметри по програми за подпомагане на
фирми и домакинства и финансови инструменти с утвърдени партньори,
като групата на Българската банка за развитие (ББР), Фонд мениджър
на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете), групата на
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в това число, Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ) и други.
Като спомогна за внедряването на нови финансови инструменти и програми
на пазара, банковият сектор се оказа част от решението в момент, в който
клиентите на банките изпитваха остра необходимост от ликвидност и
финансиране. Успоредно с това, както е известно, през 2020г. и 2021г.
банките предоставяха облекчения на бизнеса чрез одобрения от БНБ
Ред за отсрочване на изискуеми задължения, продължаваха да предлагат
вече наложили се на пазара финансови инструменти и отговориха на
нарасналото търсене на кредити.
Като основни финансови посредници в икономиката, от години
банките успешно предлагат финансовите инструменти и промотират
разнообразните по вид програми за осигуряване на финансиране,
включително и по оперативните програми на ЕС. Финансовите инструменти
имат за цел да улеснят достъпа до финансиране на микро, малки и средни
предприятия при по-благоприятни условия, като предоставят гъвкавост на
крайните получатели.
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Могат да се посочат редица предимства на финансовите инструменти. Те
позволяват мобилизиране на допълнителни публични и частни средства
за допълване на първоначалното публично финансиране. Предоставеният
капитал притежава револвиращ характер, което позволява всяко
финансиране чрез такива инструменти да бъде използвано повече от
веднъж.
При финансовите инструменти е възможно отпускането, както на по-малки
по размер кредити, така и кредити с по-голям размер – в зависимост
от нуждите на съответния бизнес. По този начин се гарантира, че
разпределението на средствата достига до повече клиенти, независимо
от големината на техния бизнес.
Съществуват различни видове финансови инструменти – собствен капитал
и дълг; гаранции по заеми и рисков капитал; изграждане на капацитет и
финансиране със споделен риск, както и комбинация от тези разновидности.
Финансовите инструменти се прилагат в партньорство с публични и
частни институции, като банки, инвеститори в рисков капитал или “бизнес
ангели”. Именно тези финансови институции определят точните условия
за финансиране, като размер, срок, лихвени проценти, такси и други.
Високата ликвидност на банковия сектор предполага прилагането на
финансови инструменти под формата на кредитни подобрения – гаранции,
финансиране със споделяне на риска и други.
По този начин, както и благодарение на минималната административна
тежест, облекчените условия за достъп до финансиране и съкратените
срокове на одобрение на кредитите насърчават много компании от малкия
и среден бизнес да кандидатстват за тях.
Финансовият ресурс, който се предоставя по линия на инструментите, е
при по-облекчени за кредитополучателя условия от пазарните, което е и
основната идея на подобен род финансиране. Пример за това е Програма
“Възстановяване“, чрез която фирмите имат достъп до необезпечени
кредити в съществен обем, като срокът за включване на кредити в
гарантирания портфейл е до 30 юни 2022г.
Освен гъвкавост, прозрачност, липсата на субективна оценка и помалко бюрокрация, финансовите инструменти предоставят по-добра
конкурентоспособност при оценката на проектните предложения.
Клиентите на банките, получили финансиране по линия на финансови
инструменти или програми за подкрепа, в лицето на банките, получават
професионална експертиза, сигурност в обслужването и отчетността.
Съответно, чрез натрупания опит банките забелязват и че бизнесът
проактивно търси възможности за финансиране чрез финансовите
инструменти, които се предлагат.
От своя страна, банките постоянно дават обратна връзка под формата на
предложения за подобрения по параметрите, с цел усъвършенстване на
финансовите инструменти и програмите, ако такова е необходимо. Така
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става възможно, например, разширяването на кръга от допустими крайни
получатели и финансирането на повече дейности, което допълнително
повишава интереса на бизнеса.
От тази гледна точка се подобрява бързината на реинвестиране
на предоставените ресурси, с мултиплициращ ефект за бизнеса и
икономиката. Мултипликационният ефект от финансовите инструменти
или допълнителните частни капитали, които се изискват за съфинансиране
на определена инвестиция, в много случаи е по-значителен от самите
инструменти. Отделно, не съществува пречка финансовите инструменти
да се комбинират с безвъзмездни средства.
Позиционирайки своята роля във финансирането на икономиката, през
2022г. банките продължават със своята активна политика и присъствие
по отношение на кредитирането и на различните форми на финансово
посредничество, на разнообразяването на продуктите и услугите, които
предлагат.
Банковият сектор има положителни очаквания след окончателното
одобрение на Плана за възстановяване и устойчивост на България.
Планът за възстановяване и устойчивост е пример за активната роля,
която банките ще имат в следващите години, за да задоволят търсенето
на своите клиенти за нови инвестиции, технологична трансформация и
модернизация, “зелен” и цифров преход и растеж на бизнеса.
Същевременно, банките са в готовност да предлагат активно финансови
инструменти по различните по вид оперативни програми и в новия
програмен период, с цел успешното им утвърждаване на пазара и
постигането на още по-широка разпознаваемост от страна на бизнеса. В
този смисъл, банките ще продължат да се включват и в разработването
на нови финансови инструменти и да бъдат, както и до сега, надежден
партньор на държавата, институциите и на многобройните техни клиенти.
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Българска фондова борса и банките в авангарда
на въвеждането на устойчиви ESG политики и
практики в България
Седем банки вече активно партнират в Центъра за
устойчиви финанси и енергетика, създаден по инициатива
на БФБ
Извеждането на целите за устойчиво развитие като основен
приоритет в дневния ред на Европа и света и стартирането
на проактивна политика, свързана с постигането на тези
Доц. д-р Маню Моравенов
цели, постепенно ги превръща в част и от дневния ред
Изпълнителен директор
на различните икономически субекти и засяга целия
Българска фондова борса
спектър от икономическите им дейности. Оценяването и
оповестяването на това как бизнеса и веригите за създаване на стойност
влияят върху постигането на целите за устойчиво развитие, наред с други
положителни ефекти, помага за по-доброто управление на рисковете и
ангажиране на заинтересованите страни.
Фондовите борси, като механизъм, неразривно свързан с насочването на
капиталовите потоци и инвестициите в определена посока, също трябва да
поемат полагащата им се роля в този процес, като създадат необходимите
стандарти и условия за стимулиране на устойчивото инвестиране.
През настоящата година БФБ обяви своето намерение да създаде индекс,
който да следи представянето на най-устойчивите български публични
компании. Следвайки утвърдените модели, българската борса потърси
партньорството на една от най-реномираните световни организации,
доставчици на данни, свързани с устойчивостта – Refinitiv, част от групата
на London Stock Exchange. Refinitiv ще изчислява и предоставя на БФБ
ESG рейтинги за устойчивостта на българските публични компании по
международно призната методология. От своя страна, изчислените от
Refinitiv рейтинги ще се ползват като критерии за селекция на компонентите,
включени в индекса. Рейтингите на българските компании ще бъдат
достъпни и в информационната база данни на Refinitiv, което ще направи
ESG информацията за тях видима за големите чуждестранни инвеститори.
Очакването на Борсата е методологията на индекса да бъде финализирана
до края на 2022г.
Партньорството с Refinitiv е пореден етап от плана за устойчиво развитие
на компаниите, който БФБ следва в рамките на последната година, като
вече бяха предприети няколко важни стъпки.
На първо място, Борсата в началото на миналата година се присъедини
към инициативата на ООН за устойчивите борси (UN Sustainable Stock
Exchanges Initiative, UNSSE), като по този начин официално заяви своята
ангажираност към темите на устойчивостта. По линия на UNSSE БФБ получи
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и възможност за обмяна на опит и трансфер на добри практики, както от
експертите на организацията, така и от други пазарни оператори.
Друга инициатива на БФБ, свързана с въвеждането на темите на
устойчивостта в икономическия дневен ред на страната, беше създаването
през март 2021г. на Центъра за устойчиви финанси и енергетика
(Green Finance & Energy Centre). Центърът е замислен като think tank за
политики в областите на устойчивите финанси и енергетика, който да
води обществения дебат по тези теми в страната. Центърът си поставя
и амбициозната цел да партнира на правителството в разработването и
доизграждането на законодателната рамка и провеждането на конкретни
политики за промяна на средата. Като think tank, основна насока в дейността
му е да анализира средата, свързана с разбирането и имплементирането
в корпоративните практики на устойчивостта в трите й направления –
екологично, социално и свързано с корпоративното управление. Седем
банки вече активно партнират в работата на Центъра – Българска банка
за развитие, Европейска банка за възстановяване и развитие, ING Банк,
Обединена българска банка, Пощенска банка, УниКредит Булбанк и
Централна кооперативна банка.
В сътрудничество с Центъра за устойчиви финанси и енергетика, БФБ
изработи и първите в страната Насоки за ESG отчитане. Те са насочени,
както към публичните компании на българския пазар, така и към
всички други дружества, които желаят или са длъжни да следват такова
поведение. Важно уточнение е, че Насоките нямат за цел да въвеждат
допълнителни изисквания към дружествата относно докладването на ESG
данни, извън вече нормативно заложените в националното и европейско
законодателство. Те са базирани на водещите и общоприети методологии
и принципи за разкриване на устойчива информация (GRI, SASB, CDP
и др.) и целят да дадат конкретна подкрепа на компаниите в процеса на
разкриване на качествена и съществена информация.
През настоящата година, в партньорство с немската технологична компания
Plan A, БФБ разработи и платформата Oxygen, която дава възможност на
дружествата да оповестяват нефинансова информация в структуриран
вид и съобразена с европейските и националните нормативни изисквания
за отчитане. Платформата обработва първични данни за съответното
дружество и дава възможност информацията да се визуализира в различни
формати, включително и автоматично да се генерира нефинансова
декларация в pdf формат, в която графично са представени подадените
данни. Клиентите на платформата сами попълват изходната информация,
разпределена в шест модула – Основна информация, Корпоративно
управление, Околна среда, Социални въпроси и заетост, Защита правата
на човека и Антикорупция. Важна част от платформата е и вграденият
калкулатор за изчисляване на емисиите от Обхват 1 и Обхват 2, като
използваната методология е сертифицирана от световния лидер TÜV и е в
съответствие с утвърдения GHG протокол.
Всички изброени по-горе инициативи подчертават желанието на БФБ
да постави местния капиталов пазар на картата на устойчивостта, като
разшири наличната информация за българските публични дружества. От
една страна, Борсата предоставя насоки и методология и улеснява процеса
на отчитане, а от друга – създава възможност тази информация да попадне
в полезрението на глобалните доставчици на данни, включително, като
планира да създаде и първия индекс, който следи представянето на найустойчивите български публични компании.
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Имаме ресурс да посрещнем амбициите на банките
за бърза дигитализация и аутсорсинг
Трансформация на дигиталните плащания – от просто
трансакции
до
многопластово
взаимодействие
с
потребителите – това несъмнено е водещата тема и посока
на развитие за компаниите от финансовия сектор днес.
Чрез проектите си екипите на БОРИКА АД и Национална
картова и платежна схема (НКПС) работят усилено, за
Мирослав Вичев
да подпомогнат доставчиците на платежни услуги да
Главен изпълнителен директор
предприемат конкретни стратегически стъпки и да се
БОРИКА АД
позиционират успешно в бързо променящия се и понякога
хаотичен свят на дигиталните плащания.
Членството на БОРИКА АД в EMPSA – Европейската асоциация на
системите за мобилни плащания, ѝ позволява да развива дигиталната
стратегия, в синхрон с добрите практики на останалите европейски
държави и така нейните системи ще са напълно съвместими с техните
апликации. EMPSA насърчава сътрудничеството между членовете си, за
да утвърди международно използване на системите за мобилни плащания,
от които да се възползват не само доставчиците на платежни услуги, но
най-вече самите търговци и потребители.
През 2021г., наред с целите за масовото стартиране на незабавните
плащания под формата на кредитни преводи, успешно беше реализирана
и миграцията на небюджетните плащания в новата инфраструктура на
БИСЕРА6 – като пакетни плащания по ISO 20022 XML, изпълнявани по
предплатен модел на сетълмент, което дава възможност обработката
им да става за много кратко време. В стремежа да бъдат предлагани
услуги в режим 24/7/365 и в части от секундата, на участниците ще бъде
предоставена възможността към края на 2022г. да използват Stand-In
услуга за непрекъсваемост на плащанията. Участниците в Програмата
за незабавни плащания ще могат да разчитат и на услуга, предлагаща
проверки в ограничителни списъци (Sanction Screening) и на такава за
превенция и мониторинг на измамни трансакции (Anti-Fraud) в началото на
2023г., а услугата по осигуряване на свързаност между сметка и мобилен
номер (Mobile Lookup) предстои да стартира на живо по-късно тази година.
Участниците в Програмата за незабавни плащания са избрали различни
подходи за предлагане на услугата Blink към крайните клиенти:
— при някои е опция – по избор на клиента, наред с преводи БИСЕРА и
РИНГС;
— други са избрали конкурентен подход – всички инициирани клиентски
междубанкови преводи за суми до регламентирания от НКПС лимит (30
000 лева) да се обработват като Blink незабавни плащания.
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Независимо от избрания подход за налагане на услугата, статистическите
данни показват, че общият брой незабавни преводи само за месец юни
е над 16 000, като най-бързият е извършен за 0,727 сек. от момента на
получаването му в БИСЕРА6. Важно е да се спомене, че общият обем на
плащанията бележи значителен ръст след включването на ДПУ, избрал
изпълнение на незабавните плащания по подразбиране – така през месец
юни незабавните плащания са се увеличили близо 8 пъти.
Като част от проекта за незабавни плащания през последната година,
дейността на Национална картова и платежна схема бe разширена с
Програма Blink за мобилни плащания.
Незабавните плащания по мобилен номер ще се предлагат на крайните
клиенти в мобилните апликации на доставчиците на платежни услуги
(ДПУ) под единен национален стандарт за всички потребители, с лесна
и еднократна регистрация за всяко мобилно устройство. Такава е
концепцията за позициониране на услугата, с цел достигане на ново ниво
на обслужване – бързина и надеждност, в съответствие със съвременното
поведение и очаквания на клиентите, не просто услуга, а преживяване и
взаимодействие. В момента няколко пилотни институции се подготвят да
стартират услугата, което представлява над 60% от пазара. В следващите
седмици в НКПС ще бъде създадена експертна работна група за маркетинг
позициониране на новaта услугa под бранда Blink, като ще бъдe очертана
комуникацията с клиента на национално ниво.
Следващите етапи в Програма Blink – незабавни плащания в левове, са
свързани с предлагането на услуги с добавена стойност за потребителите,
т.нар. Self-service услуги – като заплащане на почасово паркиране в
платените зони през телефон, разплащания с търговци, плащане на
вендинг машини, изпращане на суми за дарителски каузи, предплащане
на абонаментни карти за градския транспорт. Този тип услуги с добавена
стойност ще дадат достъп на участниците в НКПС до нови пазарни ниши,
където липсват единни стандарти за дигитализация и разплащания, а
потенциалът е много голям. БОРИКА има предимства като опит и ноухау, които да направят потребителското преживяване изключително и да
върнат клиентите чрез мобилното приложение към банките и ДПУ.
Едно от технологичните решения, чиито най-активни ползватели са
финансовите институции, е отдалечената идентификация за онбординг и
получаване на разнообразни финансови услуги изцяло онлайн. БОРИКА
предложи услуга без аналог на българския пазар – идентификация през
уеб браузър (на компютър или мобилно устройство), която не ангажира
клиента със свалянето на допълнителни приложения. Необходима е само
интернет връзка и камера на избраното устройство. Вече са факт няколко
интеграции с компании от финансовия и застрахователен сектор.
Друга иновация, въведена от БОРИКА за сектора през 2021г., е т.нар.
SoftPoS. Софтуерното решение превръща Android-базирано устройство
с NFC в ПОС терминал, като осигурява безконтактни плащания към
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търговците. Тук времето за предоставяне на услугата към търговеца, а
оттам и към крайния клиент, става изключително кратко – няколко часа или
дори минути. Услугата има редица предимства - приложима е за всякакъв
вид търговци, тъй като позволява въвеждане на ПИН код за надлимитни
трансакции, без необходимост от инсталация на допълнително устройство.
Това я прави изключително подходяща за малки и средни търговци и
други. Вече има банка у нас, предложила тази дигитална иновация на
своите клиенти.
От Дружеството отчитат засилен интерес от страна на банки и платежни
институции и към аутсорсинг услугите. Най-популярни сред тях са
изнесените картови услуги за управление на терминали – както ПОС
терминали – физически, софтуерни и виртуални, така и АТМ терминали.
Предимствата на този тип услуги се оценяват все повече – намалени
инвестиционни разходи за закупуване на хардуер, софтуер, лицензи,
за извършване на интеграция, намалени оперативни разходи за
сертификация на самите устройства, за обезпечаване на ресурса,
необходим за поддръжката и последващото им обслужване, по-бърз
начин за предоставяне на услугите към клиентите – т.нар. fast-to-the-market
и други.
Само преди месец компанията представи пред банковата общност още
една нова и търсена от българския пазар услуга – BORICA Analytics.
Решението представлява уеб базирана платформа, която дава възможност
за събиране, обобщаване и задълбочен анализ на данни за карти,
терминали и трансакции в реално време. Успехът на този проект зависи до
голяма степен от ангажираността на банките, готовността им да споделят
своите данни, както и да се възползват от множеството функционалности
на платформата. От БОРИКА вярват, че тя може да се превърне в ценен
инструмент при вземането на навременни и обосновани решения за
пазарно позициониране за всяка финансова институция.
Вече познатото на банките решение, свързано с отвореното банкиране Multibanking Hub, също бе надградено и се предлага под името Smart Hub.
Услугата позволява бърза и лесна интеграция на банкови (финансови)
данни в дигиталните им канали, а услугите са достъпни в реална среда
и реално време. Функционалностите, възможни за крайните клиенти
(частни и корпоративни), се предлагат под формата на модули, като всяка
организация сама решава, как да структурира решението, в зависимост
от бизнес нуждите си. Основните модули са: “Информация по сметка”,
“Иницииране на плащане” и “Управление на Съгласия”, като включват
следните операции: управление на Съгласията (подновяване, отказване,
делегиране към повече от един клиент), неприсъствено извличане на
данни от сметките в различни банки и запазването им, тълкуване на
предоставяните данни от банките, данни за трансакциите, управление на
множество потребители и достъпът им до сметки от страна на клиента,
без участието на администратор, микросервизна инфраструктура с
възможности за реализация в облак или on-premise и други.
Всичко това говори красноречиво за сектора – възможностите за
дигитализация са много, амбициите са големи, клиентите – изискващи, а
единственият начин проектите да бъдат успешни е тясното сътрудничество
между всички играчи на пазара – банки, финансови институции и
регулаторни органи.
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През 2022г. Асоциацията на банките в България чества 30-та годишнина
от своето основаване. Юбилеят беше отбелязан с празничен коктейл,
проведен на 13 юни 2022г. в София. На него присъстваха представители
на банковата общност, държавни институции, сродни организации,
академичната общност, медии и други. Честването беше открито от
председателя на Управителния съвет на АББ – г-жа Диана Митева.
Приветствия към гостите по повод годишнината на Асоциацията отправиха
г-жа Митева, министърът на финансите на Република България – г-н Асен
Василев и управителят на Българска народна банка – г-н Димитър Радев.

Председателят и членове на УС и главният секретар на АББ
Снимка: вестник “Банкер”

Диана Митева, председател на УС на АББ
Снимка: вестник “Банкер”

Асен Василев, министър на финансите на Република България
Снимка: вестник “Банкер”

Димитър Радев, управител на Българска народна банка
Снимка: вестник “Банкер”

Гости на честването на 30-годишнината от основаването на АББ
Снимка: вестник “Банкер”

Секретариат на АББ
Снимка: вестник “Банкер”

