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I. Икономиката на България през 2016г. 
 

Икономически растеж 
 

През четвъртото тримесечие на 2016г. брутният вътрешен продукт (БВП) на 
България отбелязва растеж от 3,5% на годишна база, според предварителните оценки 
на Националния статистически институт (НСИ). Темпът на прираст е по-бърз спрямо 
отчетените 3,2% на годишна база през третото тримесечие на 2016г. Въпреки това, 
ръстът на БВП през периода октомври-декември 2016г. е близо два пъти по-голям от 
средния растеж на 28-те страни членки на Европейския съюз (ЕС), възлизащ на 1,9% на 
годишна база. Българската икономика расте и с едни от най-бързите темпове сред 
другите страни членки на ЕС. През 2016 г. растежът е от 3,4%. 

 
Източник: Евростат, НСИ, МФ 

 
Предварителните оценки на НСИ сочат, че растежът през четвъртото тримесечие 

на 2016г. е движен основно от крайното потребление и износа. През разглеждания 
период крайното потребление, което включва потреблението на домакинствата, на 
нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) и на правителството, 
увеличава своя ръст до 3,8% от 1,6% на годишна база, колкото показаха 
предварителните оценки за периода юли-септември 2016г. 

През последното тримесечие износът на стоки и услуги отчита ръст от 6,4% на 
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годишна база, докато вносът нараства с по-бавен темп – от 2,8% на годишна база. За 
сравнение, през 2015г. износът се повиши с 5,7%, а вносът – с 5,4%. 

През четвъртото тримесечие на 2016г. спадът на бруто образуването на основен 
капитал (инвестициите на компаниите) се задълбочава до 7,4% на годишна база, в 
сравнение с понижението от 6,9% през третото тримесечие на 2016г. От друга страна, 
делът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) към БВП се понижава до 1,5% в края 
на 2016г. от 3,8% през 2015г. 

Актуалните прогнози на различни национални и международни финансови 
организации и институции допускат забавяне на икономическия растеж през 2017г. и 
2018г. Оценките варират между 2,8% и 3,2% за тази и между 2,8% и 3,1% за следващата 
година. 

 

 
 
Източник: НСИ, Евростат, БНБ, МФ, МВФ, СБ, ЕК, ЕБВР  

Ключови показатели за икономиката на България
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 2016F 2017F 2018F 2019F

Брутен вътрешен продукт

БВП (млн. лв.) 80 759 82 040 82 166 83 634 88 571 19 197 22 302 25 336 25 800 92 635

БВП (реален темп на изменение на годишна база, в %) 1,9 0 0,9 1,3 3,6 3,6 3,5 3,2 3,5 3,4

БВП (реален темп на изменение на годишна база, в %) - прогнози БНБ (март 2017 г.) 3,4 2,8 2,9 -

МФ (ноември 2016 г.) 3,2 2,9 3 3

МВФ (октомври 2016 г.) 3,3 2,9 - -

СБ (януари 2017 г.) 3,5 3,2 3,1 3,1

ЕК (февруари 2017 г.) 3,3 2,9 2,8 -

ЕБВР (ноември 2016 г.) 2,8 2,8 - -

Крайно потребление - общо 2 2 -1,9 2,2 3,8 0,6 0,8 1,6 3,8 1,8

Частно потребление (на домакинства и НТООД) 2,0 3,0 -2,5 2,7 4,5 2,5 1,2 1,6 - -

Крайно потребление на правителството 2,2 -2,0 0,6 0,1 1,4 -6,4 -0,6 1,4 - -

Бруто образуване на основен капитал -4,4 1,8 0,3 3,4 2,7 1,4 -0,3 -6,9 -7,4 -4

Износ на стоки и услуги 12,6 2,0 9,6 3,1 5,7 3 4,6 7,9 6,4 5,7

Внос на стоки и услуги 9,9 5,5 4,3 5,2 5,4 0,9 2,8 4,6 2,8 2,8

Търговско салдо/БВП (в %) -6,5 -9,5 -7,0 -6,5 -5,9 -0,8 -1,8 -2,5 -3,8 -3,8

Преки чуждестранни инвестиции в България (млн. евро) 1 476,3 1 320,9 1 383,7 1 160,9 1 692,4  268,0  777,6 1 508,8 682,8 682,8

Преки чуждестранни инвестиции в България/БВП (в %) 3,6 3,1 3,3 2,7 3,8 0,6 1,7 3,2 1,5 1,5

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) 

(Годишен темп на изменение, средно за периода)
3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,1 -2,3 -1,1 -0,8 -1,3
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Инфлация 
 
2016 година е третата поредна година с дефлация. В края на декември 2016г. 

хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) възлиза на -1,3% средно за 
периода, при -1,1% през 2015г. В последните месеци на 2016г. се забелязват сигнали за 
отслабване влиянието на дефлационните процеси. ХИПЦ отчита месечен ръст от 0,8%, 
а спадът е ограничен до 0,5% на годишна база през декември 2016г. Това се дължи 
основно на промените в цените на горивата, хранителните стоки, административно 
определяните цени (електро и топлинна енергия) и цените на услугите в транспорта и 
туризма. 

Министерството на финансите (МФ) прогнозира, че в края на 2017г. ХИПЦ ще 
достигне 1,1%, а в края на 2019г. – 1,7%. В края на миналата година дефлационните 
процеси в еврозоната и ЕС също показват признаци за отслабване, но тепърва ще се 
оцени, дали покачването на индекса на потребителските цени е устойчиво, или 
повишението е в резултат по-скоро на еднократни ефекти. 

Според резултатите от тримесечната анкета на НСИ за нагласите на 
потребителите, очакванията на домакинствата по отношение на инфлацията в 
следващите 12 месеца се подобряват от пролетта на 2016г. Въпреки по-умерените 
очаквания на домакинствата за инфлацията през 2017г., те също подсказват за посоката 
на индикатора. Това се случва в момент, в който дефлацията забавя своя годишен 
прираст. 

 

 
Източник: НСИ, Евростат, МФ  
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Пазар на труда 
 

През 2016г. коефициентът на безработица, измерен като част от работната сила, 
се понижава до 7,7%. Това е най-ниско ниво на безработицата от 2009г. насам, когато 
показателят бе дори 6,8%, преди да започне да расте в четири поредни години. 
Изминалата година се характеризира и с трети пореден годишен спад на безработицата. 

Макар МФ да прогнозира понижение на безработицата до 6,4% в края на 2019г.,   
вниманието върху пазара на труда остава високо, поради наличието на несъответствия 
в търсенето и предлагането на труд в определени сектори на икономиката, недостиг на 
висококвалифицирани кадри, значителния брой на лицата извън работната сила и 
бавното сближаване на желанията на бизнеса и образованието. Успоредно с 
миграционните процеси и демографската среда, тези фактори влияят съществено на 
пазара на труда. 

В сектор „Финансови и застрахователни дейности“, в който НСИ включва банките, 
застрахователните компании и други небанкови финансови институции, броят на заетите 
продължава да намалява и достига до 56,8 хил. души в края на третото тримесечие на 
2016г. Заетостта в банковия сектор също се свива всяка година. 

 

 
Източник: Евростат, МФ, НСИ, ЕЦБ  

Ключови показатели за икономиката на България

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Пазар на труда

Коефициент на безработица (дял от работната сила) 

(сезонно изгладени данни)
11,3 12,3 13 11,4 9,2 8 8 7,5 7,1 7,7

Заети лица (15 и повече години) (хил. души) 2 965,2 2 934 2 934,9 2 981,4 3 031,9 2 975,1 3 033,4 3 052,7 3 005,9 -

Заети в сектор "Финанси и застрахователни дейности" 

(хил. души), от които:
55 52,7 51,6 60,5 62,3 65,2 56,8 56,8 - -

Заети в банковия сектор 33,9 33,5 32,8 31,7 30,7 - - - - -

Средна месечна брутна работна заплата в сектор 

"Финанси и застрахователни дейности"
1 438 1 459 1 508 1 578 1 608 1 639 1 764 1 612 1 699 -
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Държавен сектор 
 

По предварителни данни на МФ държавният бюджет приключва 2016г. с 
положително салдо в размер на 1,5 млрд. лв. Излишъкът се равнява на 1,6% от 
прогнозния БВП, като е първият от 2008г. насам. Факторите за подобрението на 
бюджетната позиция са по-високите и преизпълнени приходи и по-ниското усвояване на 
разходите, спрямо планираното. 

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) 
за 2016г. са в размер на 33,953 млрд. лв. (37% от БВП). Те нарастват с 5,4% на годишна 
база. Ръстът спрямо 2015г. МФ отдава на по-високите данъчни и неданъчни приходи, 
докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската 
комисия) са по-малко. 

Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2016г. възлизат на 32,481 
млрд. лв. (35,4% от БВП). За сравнение, разходите по КФП за 2015г. бяха в размер на 
34,685 млрд. лв. По-ниското усвояване на разходите през 2016г. е свързано преди всичко 
със забавяне при капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което 
се дължи на по-ниските плащания в началния етап на изпълнение на проектите по новия 
програмен период 2014-2020г. 

Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2016г. е 12,9 млрд. лв., в т.ч. 
11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от 
фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Освен това, въпреки, че за януари 2017г. МФ прогнозира излишък от 867 млн. лв., 
по КФП за годината е заложен дефицит от 1,33 млрд. лв., или 1,4% от БВП. 

 
Източник: МФ, Евростат 
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Делът на държавния дълг спрямо БВП възлиза на 28,7% в края на третото 
тримесечие на 2016г. България се нарежда на трето място по този показател след 
Естония и Люксембург, като нивото му е далеч под средното за ЕС, което е 83,3% в края 
на септември 2016г. Повишението през 2016г. се дължи на пласираните през март  
еврооблигации за близо 2 млрд. евро. Набраните средства ще бъдат използвани за 
погасяване на предстоящи през 2017г. падежи на държавни ценни книжа. Емисионната 
политика на правителството не предвижда излизане на международните капиталови 
пазари през 2017г. 

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция се 
понижава до 1,8% в края на 2016г. от 2,43%, колкото бе към 31 декември 2015г. За 
сравнение, в края на 2016г. дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на 
конвергенция в Румъния е 3,73%, в Полша – 3,54%, а в Унгария – 3,31%. 

В края на 2016г. нивото на брутния външен дълг намалява до 73,9% от БВП от 
75,3% в края на 2015г. Външните задължения на сектор „Банки“ се понижават до 8,9% от 
БВП от 9,1%. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
Покритието на паричната база с международни валутни резерви възлиза на 

163,4% в края на 2016г., сочат изчисленията на база баланса на управление „Емисионно“ 
на БНБ. Това означава, че паричната база е значително обезпечена с международни 
резерви.
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Източник: МФ, Евростат, БНБ 
БВП за 2016г. в размер на 91,873 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ) 

 

Капиталов пазар 
 

През 2016г. спрямо 2015г. основните индекси на Българска фондова борса-
София (БФБ) се повишават, както следва: SOFIX с 27,4%, BGBX40 – с 19,9%, BGREIT – 
с 11,4%, а BGTR30 – с 19,6%. Българският индекс SOFIX е втори по ръст сред водещите 
индекси на борсите в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

Към 31 декември 2016г. пазарната капитализация нараства до 10,45% от БВП от 
9,7% в края на 2015г. Оборотът на БФБ-София се покачва с 1,3% на годишна база до 416 
млн. лв., докато броят на сделките се понижава с 2,7% до 58 442 броя. През изминалата 
година 16-те банки членове на БФБ-София формират 7% от общите сделки и 9% от 
оборота на регулиран пазар. 

 
Източник: БФБ-София, собствени изчисления  

Ключови показатели за икономиката на България

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Държавен сектор

Приходи и помощи (млн. лв.) 25 378,1 27 469,4 28 977,3 29 409,1 32 199,5 9 096,7 8 612,7 7 942,8 - 33 953,1

Бюджетни приходи/БВП (в %) 31,4 33,5 35,3 35,2 36,4 9,9 9,3 8,6 - 36,8

Общо бюджетни разходи  (млн. лв.) 26 866,6 27 828,3 30 418,2 32 482,0 34 684,8 7 234,4 7 404,3 7 650,9 - 32 480,5

Бюджетни разходи/БВП (в %) 33,3 33,9 37 38,8 39,2 7,9 8,1 8,3 - -35,2

Бюджетно салдо (млн. лв.) -358,8 -1 440,8 -3 072,9 -2 485,2 1 862,3 1 208,4 291,9 - 1 472,5

Бюджетно салдо/БВП (в %) -1,9 -0,4 -1,8 -3,7 -2,8 2 1,3 0,3 - 1,6

Фискален резерв (млн. лв., в края на периода) 4 998,8 6 081,0 4 680,6 9 170,4 7 872,9 11 866,3 14 131,5 14 286,7 12,9 12,9

Държавен дълг и външни задължения на банковия сектор

Държавен дълг/БВП на България (в %) 15,2 16,7 17 27 26 29,6 29,4 28,7 - -

Държавен дълг/БВП на ЕС (в %) 81,1 83,8 85,7 86,7 85 84,4 84,2 83,3 - -

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на 

конвергенция (в %, в края на периода)
5,2251 3,4391 3,4294 2,9578 2,4318 2,655 2,4038 2,1501 1,7964 1,7964

Брутен външен дълг/БВП (в %)  87,9  89,9  87,9  92,0  75,3  73,2  73,9  72,7 73,9 73,9

Външни задължения на сектор Банки/БВП (в %) 14,7 16,3 14,3 12,8 9,1 8,7 8,8 8,1 8,9 8,9
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През есента на изминалата година се създаде Съвет за развитието на 
капиталовия пазар. Тогава заработи и борсово-търгувания фонд Expat Bulgaria SOFIX 
UCITS ETF, следящ представянето на водещия индекс SOFIX. В регионален план се 
увеличи броят на борсите, присъединили се към проекта SEE Link. 

 

 

 
 

Източник: БФБ-София, Bloomberg, собствени изчисления  

№ Държава Индекс
31 декември 

2015 г.

30 ноември 

2016 г.

31 декември 

2016 г.

Изменение 

през 

декември

Изменение 

през 2016 г.

1 Унгария BUX 23 920,65 30 014,04 32 003,05 6,63% 33,79%

2 България SOFIX 460,90 562,82 586,43 4,19% 27,24%

3 Русия MICEX 1 761,36 2 104,91 2 232,72 6,07% 26,76%

4 Хърватия CROBEX 1 689,63 1 997,81 1 994,84 -0,15% 18,06%

5 Македония MBI 10 1 833,26 2 206,82 2 134,91 -3,26% 16,45%

6 Сърбия BELEX 1 380,42 1 531,84 1 569,43 2,45% 13,69%

7 Полша WIG 46 467,38 48 618,64 51 754,03 6,45% 11,38%

8 Словакия SSI 292,35 305,20 318,57 4,38% 8,97%

9 Турция ISE 100 71 726,99 73 995,20 78 138,66 5,60% 8,94%

10 Словения SBITOP 696,15 690,72 717,59 3,89% 3,08%

11 Гърция ASE 631,35 628,75 643,64 2,37% 1,95%

12 Румъния BET 7 004,32 6 833,93 7 072,28 3,49% 0,97%

13 Чехия PSE 956,33 881,22 921,61 4,58% -3,63%

Ключови показатели за икономиката на България

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Капиталов пазар

Пазарна капитализация/БВП 15,4% 12,0% 12,1% 11,7% 9,7% 10,45%

SOFIX 322,11 345,46 491,52 522,1 460,9 586,43

BGBX40 113,69 125,11 100 104,61 92,82 111,3

BGREIT 51,25 79,62 88,66 98,75 97,03 108,11

BGTR30 264,5 257,87 349,03 407,5 383,82 459,19

Оборот на БФБ-София (хил. лв.) 717 023 864 038 1 522 000 774 900 410 800 416 003

Брой сделки на БФБ-София 109 260 68 855 87 069 118 074 60 047 58 442
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II. Банковият сектор на България през 2016г. 
 

Счетоводен баланс (Отчет за финансовото състояние) 
 

Активи 
 

Ръстът на активите на банковия сектор през 2016г. е 5,2% на годишна база - до 
92,1 млрд. лв. Делът на активите на 27-те банки, опериращи в България, спрямо БВП за 
2016г. отново надхвърля 100% и към 31 декември 2016г. е в размер на 100,4%. 
Съотношението нараства, както заради прираста на активите на банките, така и заради 
по-високия икономически растеж. 

Петте най-големи банки по размер на активите запазват пазарния си дял от 
57,3%, колкото беше и към края на декември 2015г. Банките от втора група повишават 
пазарния си дял до 40,3%, спрямо 38,8% преди година, за сметка на клоновете на 
чуждестранни банки, чиито активи възлизат на 2,4% от общите. 

 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Към 31 декември 2016г. 60,9% от активите в банковата система са под формата 
на кредити и вземания, които възлизат на 56,1 млрд. лв. Паричните средства, които се 
равняват на 18,2 млрд. лв., формират 19,7% от активите. Делът на инвестициите във 
финансови инструменти (държани до падеж, за търгуване, на разположение за 
продажба, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата), които са за 
общо 13,5 млрд. лв., е 14,7%. В края на 2015г. дяловете им бяха, съответно, 62%, 20% и 
12,7%. Съотношението, което определя нивото на финансово посредничество в 
икономиката - делът на кредитите и вземанията спрямо БВП, възлиза на 53%. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Свръхрезервите на банките в БНБ намаляват до 5,6 млрд. лв. в края на октомври 
2016г. спрямо 7,37 млрд. лв. в края на 2015г. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Пасиви 
 

Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 79,962 млрд. лв., като 
също нараства с 5,2% спрямо 2015г. На първа група банки се падат 56,8% от тях (45,45 
млрд. лв.), на втора група – 40,4% (32,32 млрд. лв.), а останалите близо 2,8% (2,19 млрд. 
лв.) – на трета група банки. 

Ръстът е обусловен изяло от покачването на депозитите, които формират 98,3% 
от общата сума на пасивите. От статията „Депозити“ в отчета за финансовото състояние 
на системата става ясно, че тяхната стойност се повишава с 5,7% на годишна база до 
78,585 млрд. лв. Преди година делът на депозитите е бил по-малък – 97,9%. Делът на 
статия „Провизии“, към която спадат неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела, 
кредитни ангажименти и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0,2%, като техният 
абсолютен размер е 176,4 млн. лв. Делът на статиите „Финансови пасиви, държани за 
търгуване“ и „Други пасиви“ е 0,2% и 0,5%, съответно. Дяловете на всички останали 
статии, които са пренебрежимо малки, допълват сбора до 100%.  



 

14 

 

Собствен капитал 
 

Към края на 2016г. собственият капитал на банковата система нараства с 5,3% 
на годишна база до 12,133 млрд. лв. - от 11,523 млрд. лв. Динамиката на позицията се 
дължи главно на измененията при печалбата и дивидентите. Нивото на собствения 
капитал на първа група банки възлиза на 7,321 млрд. лв., а това на втора група – на 4,789 
млрд. лв. 
 

Отчет за приходите и разходите 
 

Нетна печалба 
 

За банковия сектор 2016г. приключва с нетна печалба в размер на 1,262 млрд. 
лв., която се увеличава за трета поредна година. Ръстът е от 40,5% спрямо 2015г. 
Финансовият резултат след данъчно облагане е най-големият от 2008г. насам, когато 
системата записа нетна печалба за 1,39 млрд. лв. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
До голяма степен стабилните приходи и съкратените разходи стоят в основата 

на формирането на високата печалба. Върху финансовия резултат за 2016г. влияние 
оказва и еднократният ефект от сделката между Visa Europe и Visa Inc. БНБ го оценява 
на 186 млн. лв., като, ако бъде изключен, нетната печалба възлиза на 1,08 млрд. лв. 
Коригираната печалба се покачва с 20,2% на годишна база, спрямо 898,4 млн. лв. през 
2015г. Еднократният ефект бе налице през юни 2016г., когато системата отчете месечна 
печалба за 271,4 млн. лв. На практика на него се дължи около половината от абсолютния 
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прираст на нетната печалба за 2016г., който е в размер на 363,9 млн. лв. Това трябва да 
се има предвид при сравняването на нетната печалба за 2017г. с тази за 2016г. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
Загубата на системата през декември 2016г. се дължи главно на извършените 

през месеца допълнителни разходи за обезценка и провизии. 
В крайна сметка първа група банки генерира 70,9% от печалбата за 2016г., втора 

група – 29%, а трета – 0,1% от нея. В края на 2015г. петте най-големи банки по размер 
на активите формираха 82,1% от положителния финансов резултат след данъци, а втора 
група – 19,5%. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Нетен лихвен доход 
 

Към края на 2016г. размерът на нетния общ оперативен приход на банковата 
система се равнява на 4,08 млрд. лв., спрямо 4,198 млрд. лв. в края на 2015г. От него 
68,8% се формират от нетния лихвен доход на банките, който възлиза на 2,81 млрд. лв. 
Темпът на прираст се забавя до 1,2% на годишна база. Нивото му се формира от 
разликата между приходите от лихви и разходите за лихви. 

Към 31 декември 2016г. приходите от лихви намаляват с 9,2% на годишна база - 
до 3,32 млрд. лв. Разходите за лихви са за 510,8 млн. лв., или с 42% по-малко на годишна 
база. 

 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Нетен доход от такси и комисиони 
 
Към 31 декември 2016г. нетният доход от такси и комисиони нараства с 3,5% на 

годишна база до 921 млн. лв. Той формира 22,6% от нетния общ оперативен приход на 
системата. Растежът на приходите от такси и комисиони, които в края на годината са за 
1,0,6 млрд. лв., се забавя до 3,6% от 8%, колкото беше преди година. Разходите за такси 
и комисиони забавят своя ръст до 4,3% спрямо 11,6% и към края на 2016г. се равняват 
на 142,5 млн. лв. 

 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Оперативни разходи и обезценки 
 

Банковият сектор подобрява финансовия си резултат, благодарение и на по-
ниските разходи. Административните разходи, към които се причисляват разходите за 
персонал, са с 14,2% по-ниски спрямо 2015г. - до 1,588 млрд. лв. Общите оперативни 
разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, се понижават с 
12,8% на годишна база - до 1,763 млрд. лв. 

Върху печалбата на системата влияние оказва и нетният ефект от близо 94 млн. 
лв. от направените през 2015г. от банките вноски за двата фонда – Фонда за 
преструктуриране на банки и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, спрямо 
2016г. Докато през 2016г. банките трябваше да внесат общо 246,28 млн. лв., то през 
2015г. сумата бе 340,27 млн. лв. По-високите вноски за фондовете през предходната 
отчетна година допълнително понижиха печалбата през 2015г., което допълнително 
променя характера на сравнимостта с печалбата за 2016г. 

Банковата система направи по-малко обезценки през 2016г. Техният размер 
намалява с 22,1% за година - до 911 млн. лв. от 1,169 млрд. лв. преди година. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
Данъчните разходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности на 

банковата система, нараства до 147,6 млн. лв. през 2016г. спрямо 114,3 млн. лв. през 
2015г. За година съотношението разходи/приходи намалява до 43,2% от 48,16%. 
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Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Финансови показатели 
 

Ликвидност 
 

Към края на декември 2016г. коефициентът на ликвидни активи, изчисляван 
според Наредба № 11 на БНБ, се повишава до 38,24%, спрямо 36,71% към края на 2015г. 
Увеличението на паричните средства и парични салда на банките по сметки в БНБ и на 
дълговите ценни книжа обуславя растежа на ликвидните активи. Коефициентът на 
ликвидни активи за първа група банки е 38,8%, за втора – 36,14%, а за трета – 57,65%. 

 
Източник: БНБ  
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Капиталова адекватност 
 

В края на 2016г. общото съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 
(т.нар. CET 1) на банковата система се увеличава до 20,41%, спрямо 19,98% в края на 
2015г. При първа група банки показателят расте до 21% от 20,41%, а при втора – до 
19,6% от 19,36%. На системно ниво съотношението на обща капиталова адекватност се 
покачва до 20,88% от 20,46% в края на 2015г. Към края на декември 2016г. за първа група 
банки нивото е 21,66%, а за втора – 19,81%. 

Показателите за капиталова адекватност на българските банки са над средните 
равнища за европейските банки, които, по данни на Европейската централна банка, към 
края на септември 2016г. са 13,7% за CET 1 и 17,19% за общата капиталова адекватност. 

 
Източник: БНБ  
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Рентабилност (ROA и ROE) 
 

Ръстът на активите, печалбата и капитала на банковата система водят до 
значително увеличение на показателите за рентабилност. 

Към 31 декември 2016г. нивото на показателя за възвръщаемост на активите 
(ROA) се повишава до 1,42% от 1,05%, колкото бе към 31 декември 2015г. Стойностите 
на съотношението е 1,75% за първа група банки, за втора – 1,04%, а за трета – 0,05%. 

 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Възвръщаемостта на капитала (ROЕ) отчита покачване до 10,57% от 8,12%, 
колкото бе неговата стойност година по-рано. За първа група банки съотношението 
възлиза на 12,39%, а за втора група – на 7,81%. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Кредити и депозити 
 

През 2016г. кредитната активност показва по-отчетливи признаци за съживяване. 
Общият размер на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и 
домакинства) записа за пръв път положителен прираст от 2012г. насам (през 2013г. бе 
отчетено нулево изменение). През 2016г. общата сума на кредитите за фирми и 
домакинства, отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, нараства с 1% 
на годишна база - до 49,09 млрд. лв., в сравнение с отчетения спад от 0,7% през 2015г. 
Новоотпуснатите кредити за неправителствения сектор през 2016г. растат с 13,7% - до 
20,6 млрд. лв. 

След като в края на 2014г. БНБ изключи Корпоративна търговска банка (КТБ) от 
статистиката, общият кредит не е преминавал границата от 50 млрд. лв., с което сумата 
на кредитите за неправителствения сектор остава относително постоянна през 
последните три години. Същевременно, в номинално изражение БВП расте. Поради тези 
причини, съотношението на кредита за неправителствения сектор към БВП се понижава 
и в края на декември 2016г. достига 53% от БВП за годината, в сравнение с 54,9% в края 
на декември 2015г. 

 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Към края на миналата година, както делът, така и размерът на необслужваните 
кредити продължават да намаляват – във всички сегменти и по групи банки. Към 31 
декември 2016г. обемът на необслужвани кредити (без централни банки и кредитни 
институции) се свива до 6,99 млрд. лв., като тенденцията за спад продължава. Делът на 
необслужваните в кредити средно за банковата система намалява до 12,83% от 15,35%, 
колкото бе в края на 2015г., показват изчисленията на база данните от управление 
„Банков надзор“ на БНБ. Този дял е най-ниският от 2011г. насам. При нефинансовите 
предприятия делът се понижава до 15,14% от 17,46%, докато при потребителските 
кредити нивото спада до 11,18% от 13,67%, а при жилищните заеми – до 7,72% от 
10,45%. 

Към края на 2016г. размерът на необслужваните фирмени кредити намалява до 
5,02 млрд. лв. от 5,81 млрд. лв. преди година. В сегмента на потребителските кредити 
обемът се понижава до 980,3 млн. лв. от 1,12 млрд. лв., а при жилищните заеми – до 
670,2 млн. лв. от 911,4 млн. лв. към края на 2015г. 

В първа група банки делът на необслужваните кредити спада до 14,45%, в 
сравнение с 14,36% преди 12 месеца, докато във втора група банки съотношението е 
вече 10,92%, спрямо 15,36%, отчетени към края на 2015г. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Депозитите, привлечени от банките, 
продължават своя растеж. Общата сума на 
депозитите в банковата система достигна 
68,189 млрд. лв., въпреки исторически 
ниските нива на лихвените проценти. 

Това е доказателство за високото 
доверие към системата и е резултат от все 
още високата склонност за спестяване от 
страна на домакинствата и 
предпазливостта на нефинансовите 
предприятия към инвестиции, макар че в 
края на 2016г. темпът на прираст на 
депозитите отслабва до 7%, спрямо 10,6% 
през 2015г. 

 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Кредити и депозити на домакинства 

 
През 2016г. потребителските кредити, отчитани като салда, се покачват с 0,6% -

до 7,31 млрд. лв., с което бележат първи годишен ръст от 2013г. насам. Новоотпуснатите 
потребителски кредити се повишават с 15% на годишна база - до 3,34 млрд. лв., като 
малко над 97% от тях са договорени в левове. 
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Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
Жилищните кредити (салда) бележат първи годишен растеж от 2012г. с прираст 

от 1,4% на годишна база до 8,77 млрд. лв. През 2016г., като обем, новодоговорените 
заеми в този сегмент са с 18,9% повече, спрямо 2015г. и достигат до 2,26 млрд. лв. 
Приблизително 86% от новите жилищни кредити са в левове, докато останалите са в 
евро. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
През 2016г. общата сума на депозитите на домакинства и сектор НТООД 

нараства с по-бавен темп – от 6,6%, в сравнение с ръста от 8,5% през 2015г. През 
декември 2016г. депозитите на домакинства прекосиха границата от 45 млрд. лв. за пръв 
път и в края на миналата година техният размер достигна 45,38 млрд. лв. От своя страна,  
домакинствата държат приблизително две трети от депозитите в банковата система 
(66,5%). 
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Източник: БНБ 

 

Кредити и депозити на нефинансови предприятия 

 
През 2016г. общата сума на депозитите на нефинансовите предприятия се 

повишава с 6,3% на годишна база до 19,369 млрд. лв. 
През изминалата година кредитите за нефинансови предприятия, отчитани като 

салда, се покачват с 0,3% до 30,58 млрд. лв., с което също регистрират първи годишен 
ръст от 2013г. насам. Изключвайки овърдрафтите, кредитите за нефинансовите 
предприятия бележат по-силно покачване - от 2,3% на годишна база, достигайки до 21,57 
млрд. лв. 

Новоотпуснатите кредити за фирми растат с 12,6%, като общата им сума за 
2016г. е 15 млрд. лв. От новите кредити 49% са договорени в левове, 48% в евро – а 
останалите 3% се падат на кредити в долари. 

 
Източник: БНБ, собствени изчисления  
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Лихвени проценти 

 
Изминалата 2016г. се характеризира със спад на средните лихвени проценти по 

новодоговорените депозити във всички сектори. При лихвените проценти по 
новоотпуснати кредити се наблюдава низходяща динамика под влияние на ниската цена 
и нарастващия обем на привлечения ресурс в банковата система. За това допринасят и 
конкуренцията между банките и липсата на инвестиционни алтернативи. 
 

Лихвени проценти на междубанковия пазар 

 
Лихвените проценти на междубанковия пазар се понижиха осезаемо в първите 

месеци на 2016г. За това повлия приетата изцяло нова Наредба № 21 на БНБ, чрез която 
от 1 януари 2016г. бе въведено прилагането на отрицателен лихвен процент върху 
свръхрезервите на банките, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на ЕЦБ 
е отрицателен. Върху свръхрезервите остава приложимо нулево ниво на лихвения 
процент, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на ЕЦБ е положителен или 
нулев. Промените в наредбата способстват за по-бързо предаване на ефектите от 
паричната политика, провеждана от ЕЦБ, върху котировките на междубанковия паричен 
пазар в България. Към 31 декември 2016г. основният лихвен процент е 0%, LEONIA, 
едномесечният EURIBOR, срочностите на SOFIBID от овърнайт до 10 месеца и на 
SOFIBOR от овърнайт до 3 седмици, включително, имат отрицателни стойности. 

 
Източник: БНБ, ЕЦБ  
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Лихвени проценти по депозити 

 
Лихвените проценти по новодоговорените срочни депозити продължат плавно да 

се понижават. През 2016г. средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет 
за домакинства в левове намалява с 81 базисни пункта - до 0,67% от 1,48%, колкото е 
към края на 2015г. В евро спадът е с 66 базисни пункта - до 0,51% от 1,17%. Средният 
лихвен процент за новодоговорените депозити с договорен матуритет за нефинансови 
предприятия спада до 0,14% от 0,50% за депозити в левове и до 0,26% от 0,62% за тези 
в евро. 

 
Източник: БНБ 

 

Лихвени проценти по кредити 

 
Изминалата година бе белязана от осезаемото спадане на лихвените проценти 

по кредитите, основно по жилищните, но и за нефинансовите предприятия. 
През 2016г. средните лихвени проценти по жилищните кредити се понижават до 

4,37% за отпуснатите в левове и до 4,11% за тези в евро. Жилищните заеми в левове се 
настаниха осезаемо под границата от 5% през втората половина на 2016г., докато тези 
в евро спадат под 5% за пръв път през декември 2016г. За пръв път от 2012г. средните 
лихвени проценти по жилищните кредити в евро са под тези, договаряни в левове. 
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Източник: БНБ 

 
Що се касае до потребителските кредити – към края на декември 2016г. средният 

лихвен процент по левовите кредити се понижава до 10,8%, спрямо 11,53% в края на 
декември 2015г. В евро лихвеният процент пада до исторически ниските 5,45%, в 
сравнение с 6,44% преди 12 месеца и максималната си стойност от 11,9%, отчетена през 
май 2009г. 

 
Източник: БНБ 
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Към края на декември 2016г. годишният процент на разходите (ГПР), който, освен 
лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 4,86% 
за жилищните кредити в левове и до 4,47% за тези в евро от 5,91% и 6,46% година по-
рано. Спадът е до 11,63% за потребителските кредити в левове и до 7,9% за тези в евро. 
Към 31 декември 2015г. лихвените проценти по този вид заеми бяха 12,47% и 7,09%, 
съответно. 

Средните лихвени проценти по новоотпуснатите кредити за нефинансови 
предприятия спадат до 3,9% за тези в левове и до 4,16% за тези в евро от 5,15% и 4,59%, 
съответно. 

 
Източник: БНБ 

 
От своя страна, по-ниските лихвени проценти дават основания за ускоряване на 

кредитната активност и за поддържането, а дори и ускоряването, на икономическия 
растеж.  
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Отказ от права (Disclaimer) 
 
Този документ е предназначен само за информационни цели и е изготвен на 

базата на материали и данни, публикувани от НСИ, БНБ, МФ, ЕЦБ, ЕК, МВФ, СБ и 
ЕБВР. 

Информацията в тази публикация е от общ характер. Тя не следва да се 
разглежда като препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти 
или ценни книжа и не е предложение или проспект по смисъла на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти 
(ЗПФИ) или друг относим нормативен акт, в т.ч. и чуждестранен. 

Нито Асоциацията на банките в България, нито нейните членове носят 
отговорност за точността или пълнотата на тази информация. 

Всички исторически стойности, статистически данни и графики са 
актуализирани до 7 март 2017г., включително, освен, ако не е посочено друго. 

Представените гледни точки са тези, които преобладават към 7 март 2017г. 


