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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД 

(БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в 

ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 

Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените 

от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са 

изцяло равнопоставени с тези на останалите 

признати от Европейския орган за ценни книжа и 

пазари агенции, без териториални или други 

ограничения.  
 

“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” 
АД присъжда на Република България 
непоискан държавен рейтинг: 
нВВВ (дългосрочен) и нА-3 (краткосрочен) със 
стабилна  перспектива.  
 
Използвана е официално приетата от БАКР 
Методология за присъждане на държавен 
рейтинг: 
https://www.bcra-
bg.com/files/Sovereign_Methodology_2014_bg.pdf 

 
За изработването на доклада и присъждането 
на рейтинга е използвана публична информа-
ция от Българска народна банка, Национален 
статистически институт, Министерство на 
финансите, Световната банка, Международния 
валутен фонд, Европейската комисия, база 
данни на БАКР и други. БАКР използва 
източници на информация, които смята за 
надеждни, но не гарантира точността, 
адекватността и пълнотата на използваната 
информация. 
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Анализ на рейтинговите фактори: 
 

През 2018 г. правителството на Република 
България ускори процеса по присъединяване 
на страната към еврозоната, като официално 
подаде писмо за намерението си. През август  
Министерският съвет одобри и съответен План 
за действие, включващ мерки, постигането на 
които следва да отвори пътя за присъединява-
нето ѝ едновременно към Валутния механизъм 
(ERM) II и Банковия съюз. От тогава са 
предприети редица законодателни промени в 
процеса по подготовката на страната, като 
компетентните български се координират с 
международни институции.  
 
Напредък се наблюдава и по отношение на 
кандидатурата на България за членство в 
Организацията за икономическо сътрудниче-
ство и развитие. Във връзка с това отговорната 
българска междуведомствена група представи 
План за действие в предприсъединителния 
период 2019-2020 г. и ще си взаимодейства с 
експерти на организацията за необходимото 
засилване ефективността на публичните 
институции и постигане на успешни реформи. 
 
Фигура 1: Приноси към растежа на БВП по разходни 
компоненти: 2014 – H1 2019  

 
Източник: Национален статистически институт  
 

Растежът на българската икономика през 
първото полугодие на 2019 г. се ускорява до 
4.2% на годишна база. За разлика от предход-
ната година, нетният износ е основен двигател 
на растежа, докато положителният принос на 
вътрешното търсене отслабва. Въпреки про-
дължаващото нарастване на доходите, реал-
ният ръст на частните потребителски разходи 
чувствително се забавя - до 1.4% от 7.9% през 
първата половина на 2018 г., което е свързано 

с отчетеното влошаване на потребителското 
доверие. Увеличаването на несигурността във 
връзка с икономическото развитие на важни за 
страната търговски партньори се отразява и на 
инвестиционните решения на фирмите, като 
инвестициите в основен капитал отчитат 
реален ръст от 1%, при 8.5% за същия период 
на 2018 г., а изменението на запасите има 
ограничаващ ефект върху растежа на БВП през 
първата половина на 2019 г. В същото време, 
по-слабото вътрешно търсене ограничава 
растежа на вноса, който се забавя до 0.4%, а 
реалният износ се възстановява убедително 
след спада си през 2018 г., нараствайки с 4.5% 
на годишна база. 
 
Фигура 2: Приноси към растежа на БДС: 2014 – H1 2019  

 
Източник: Национален статистически институт  
 
От страна на предлагането, създадената от 
отраслите на националната икономика брутна 
добавена стойност (БДС) отчита ръст от 3.4% 
средно за полугодието на 2019 г. Секторът на 
услугите остава водещ двигател на растежа, 
като най-голям принос отчитат държавното 
управление и операциите с недвижими имоти. 
Индустрията ускорява ръста си от 0.8% за 
първите шест месеца на 2018 г. до 2.2% за 
същия период на настоящата година, докато 
при строителството се наблюдава забавяне на 
годишна база – от 4.4% на 2.8%. 

Динамиката на стоковия износ на България към 
средата на 2019 г. се ускорява до 4.5% в номи-
нално изражение. Като водещ се затвърждава 
износът на български стоки към страните от ЕС 
и Балканите, които имат и нарастващо зна-
чение при вноса, ръстът на който се забавя до 
0.6% на годишна база. Измененията в структу-
рата на търговията със стоки са до голяма 
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степен повлияни от групата на енергийните 
ресурси, по-силно при износа, който бележи 
значителен прираст, докато вносът им се свива. 
За това отчасти допринасят волатилността на 
международните цени, както и други секторни 
специфики.  

Фигура 3: Текуща сметка: 2014 – H1 2019  

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

Външната позиция на България продължава да 
се подобрява. През 2018 г. положителното 
салдо по текущата сметка на страната достига 
рекордните 3 002 млн. евро или 5.4% от БВП. 
Излишъкът през първото полугодие на 2019 г. 
възлиза на 2 020 млн. евро (3.4% от прогнозния 
БВП), като отчита значително увеличение от 
1 631 млн. евро спрямо същия период на 2018 
г. Основен принос за тази динамика има 
търговският дефицит, който отчита спад от 
53.2% на годишна база, в резултат на  
изпреварващия ръст на износа спрямо вноса. 
Положително влияние оказват също и по-
високите излишъци по търговията с услуги и 
вторичния доход, както и свиването на 
дефицита по първичния доход.  

Нетният поток на преките чуждестранни 
инвестиции1 в страната за периода януари-
юни 2019 г. възлиза на 525 млн. евро (0.9% от 
прогнозния БВП), при 55 млн. евро (0.1% от 
БВП) за същия период на 2018 г. Ръстът на 
инвестиционните потоци се дължи изцяло на 
дълговите инструменти, които нарастват с 800 
млн. евро на годишна база, докато нетният 
отлив при инвестициите под формата на дялов 
капитал и реинвестирана печалба достига 409 

 
1 Отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на 

инвестицията. Предварителни данни. 

млн. евро. Основни страни на произход на 
инвестициите през първата половина на 2019 г. 
са Холандия, Германия и Ирландия, а водещи 
икономически отрасли са търговията, пре-
работващата промишленост и операциите с 
недвижими имоти. 

Фигура 4: Брутен външен дълг: 2014 – VI 2019 

 
Източник: Българска народна банка (БНБ) 

Брутният външен дълг в края на юни 2019 г. 
възлиза на 33 989 млн. евро, което се равнява 
на 57.6% от прогнозния БВП. В номинално 
изражение дългът нараства с 833 млн. евро 
спрямо края на 2018 г. основно по линия на 
вътрешнофирменото кредитиране. Външният 
дълг на публичния сектор отчита понижение от 
154 млн. евро, в резултат на което относител-
ният му дял спада до 17.6% от общия външен 
дълг. Дългосрочният дълг запазва превеса си в 
матуритетната структура с дял от 75.6%, а 
покритието на краткосрочния външен дълг с 
международни резерви достига 303.7%.  

Нетният външен дълг към средата на 2019 г. 
е отрицателен в размер на 2 112 млн. евро 
(3.6% от прогнозния БВП), като отчита 
понижение от 74 млн. евро спрямо края на 2018 
г. поради по-голямото увеличение на брутните 
външни активи в сравнение с нарастването на 
брутния външен дълг на страната. За 
повишената външна устойчивост свидетелства 
и подобрението на нетната международна 
инвестиционна позиция, отрицателното салдо 
по която се свива до 31.8% от прогнозния БВП, 
при 35.8% от БВП в края на 2018 г.   

Към края на август 2019 г. международните 
резерви на БНБ възлизат на 24 758 млн. евро, 
отчитайки намаление от 2.9% спрямо юли 2019 
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г. във връзка с трансфера на средства от 
депозита на правителството в БНБ към 
Министерството на отбраната за придобиване 
на нови бойни самолети. Въпреки това 
показателите за адекватност на резервите 
запазват високите си нива. Покритието на 
паричната база се равнява на 160.2%, което е 
солиден буфер, гарантиращ стабилността на 
валутния борд.  

Наред с ръста на икономиката, условията на 
пазара на труда се затягат все повече. Безра-
ботицата продължава да спада, достигайки 
4.2% от активното население над 15 г. възраст 
през второто тримесечие на 2019 г. (при 5.2% 
средно за 2018 г.), а заетостта – да се покачва, 
регистрирайки рекордно високи стойности за 
възрастовата група 20-64 год. С това активното 
население нараства и като дял вече обхваща 
57% (55.3% средно за 2018 г.), докато от страна 
на търсенето на труд в икономиката проблемът 
с недостига на работна сила продължава да се 
изостря.  

Доходите от труд поддържат възходящата си 
тенденция. През първото полугодие на 2019 г. 
ръстът на средната месечна брутна работна 
заплата достига 12.1% на годишна база, като 
от началото на годината са в сила по-високите 
възнаграждения на заетите в публичния сектор 
и на заетите на минимална работна заплата. 
Въпреки бързия растеж, заплащането в 
икономиката (средно ~580 евро на месец през 
2018 г.) остава най-ниското в рамките на 
Европейския съюз, както съответно и 
националният доход, измерен чрез БВП на 
глава от населението. 

Фигура 5: ХИПЦ – годишен темп на изменение: 2016 – 
IX 2019 

 
Източник: Национален статистически институт  

Годишната инфлация (измерена чрез ХИПЦ) 
се забавя значително до 1.6% през септември 
2019 г., което е най-ниският темп на увеличение 
на потребителските цени от февруари 2018 г. 
Основен принос за инфлацията от началото на 
2019 г. имат цените на услугите и храните. 

Фигура 6: Бюджетно салдо по КФП: 2014 – VIII 2019  

 
Източник: Министерство на финансите 

Фискалната позиция на страната е благо-
приятна, като бюджетното салдо по КФП през 
последните три години е положително. След 
актуализацията на бюджета за 2019 година, 
одобрена през месец юли във връзка с 
увеличението на разходите за отбрана, зало-
женият дефицит по КФП бе увеличен от 0.5% от 
БВП на 2.1% от БВП, докато в средносрочната 
прогноза за периода 2020-2022 г. се запазват 
целите за балансирано бюджетно салдо.   

Към края на август 2019 г. превишението на 
приходите над разходите по КФП е в размер на 
1 113 млн. лв. (1% от прогнозния БВП). 
Съпоставен със същия период на предходната 
година, излишъкът отчита спад от 1 276 млн. 
лв., което се дължи на изпреварващия ръст на 
разходите (19.4%) спрямо този на приходите 
(12.8%).  Динамиката на разходите се определя 
основно от по-високия размер на капиталовите 
разходи (основно свързани с придобиването на 
изтребителите F-16 за българските ВВС), 
увеличението на разходите за персонал и по-
високите социални и здравноосигурителни 
плащания.  

Държавният дълг към края на август 2019 г. 
възлиза на 21 892 млн. лв. или 19.0% от 
прогнозния БВП, като бележи спад спрямо 
нивото, регистрирано в края на предходната 
година, както в номинално изражение (-174 
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млн. лв.), така и като дял от БВП (-1.5 п.п.). 
Понижението се дължи на извършените през 
годината регулярни погашения по дълга в 
обращение, които превишават размера на 
поетия нов дълг. 

Фигура 7: Държавен дълг на Република България: 
2014 – VIII 2019 

 
Източник: Министерство на финансите 

Емитираният дълг под формата на облигации 
от началото на  2019 г. е изцяло вътрешен и 
дългосрочен (10.5 и 20-годишни ДЦК) и към 
16.10.2019 г. е в размер на 969.78 млн. лв. 
Правителството използва набраните средства 
за финансиране на част от дължимата сума по 
сделката за закупуване на изтребители F-16. 
Вземайки предвид актуализацията на бюджета 
за 2019 г. във връзка с гореспоменатото, не 
очакваме нарушаване на Маастрихтските кри-
терии за държавния дълг и бюджетното салдо. 

Фигура 8: Валутна структура на дълга на сектор ЦУ 
към края на VIII 2019  

 
Източник: Министерство на финансите 

Лихвената и валутната структура на дълга 
минимизират рисковете по обслужването му. 
Дългът с плаващи лихви заема относителен 
дял от едва 4.2% от общия дълг на подсектор 
„Централно управление“ към края на август 
2019 г. Дългът, деноминиран в евро, заема 
водещо място във валутната структура (81.5%), 
следван от дълга в национална валута (18%), 
което обуславя нисък валутен риск в контекста 
на функциониращия в страната валутен борд.  

Ликвидният риск е нисък, тъй като наличните 
средства във фискалния резерв осигуряват 
солиден буфер. Към края на август 2019 г. тези 
средства възлизат на 10 341 млн. лв. (9% от 
прогнозния БВП). Общата сума плащания по 
главници на падежиращи ДЦК, които предстои 
да се покрият в следващите две години (2020-
2021) е в размер на 1 842 млн. лв., като 
погашенията за 2019 г. вече са извършени. 
Значително по-големи траншове се очертават 
за периода 2022-2024 г., през който падежират 
три от емисиите еврооблигации. 

Българските ДЦК се отличават с относително 
ниска доходност. Нивото на дългосрочния 
лихвен процент за оценка на степента на 
конвергенция в България е най-ниското за 
страните-членки на ЕС от региона на ЦИЕ, 
които са извън еврозоната. През юни 2019 г. 
дългосрочният лихвен процент се понижава до 
исторически минимум от 0.32%, като през 
септември се покачва леко до 0.35%. За 
сравнение, процентът в Румъния се равнява на 
4.12%, в Полша и Унгария е 2.02%, в Чехия – 
1.24%, а в Хърватия – 0.49%. 

ЕЦБ извърши преглед на качеството на 
активите на български банки за 2018 г. и стрес 
тестове с цел да се гарантира плавен преход 
към Банковия съюз. Резултатите от цялостната 
оценка на ЕЦБ2, оповестени на 26 юли 2019 г., 
показват, че при две от шестте проверявани 
банки се открива капиталов недостиг при 
тестване на утежнен макроикономически 
сценарий, като същият извод бе налице за 
двете институции при проверката, извършена 
през 2016 г. от БНБ. Очаква се банките да 

 
2 Прессъобщението на ЕЦБ е достъпно на адрес:  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019
/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html 
 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
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предприемат конкретни мерки за укрепване на 
капиталовите си позиции във връзка с конста-
тациите, възникнали в хода на проверките.  

Същевременно банковият сектор в страната 
остава динамичен, рентабилен и с нарастващи 
общи активи. Налице са известни структурни 
промени, свързани с продължаващата консоли-
дация и концентрация на собствеността в 
системата.  

През 2018 г. размерът на брутния кредитен 
портфейл на банковата система (изкл. 
кредитните институции) отбеляза рекорден за 
последните пет години ръст от 8.6% с основния 
принос на кредитите към домакинства. Тенден-
циите остават непроменени към средата на 
2019 г. (ръст от 7.2% на годишна база), като 
продължава и процесът по подобряване 
качеството на банковите портфейли. След като 
делът на брутните необслужвани кредити през 
2018 г. падна под горната граница от 8%, 
препоръчана от Европейския банков орган, до 
средата на 2019 г. делът на брутните необслуж-
вани кредити запази низходящата тенденция и 
в края на юни възлиза на 7.2%. 

Кредитният ръст в България изпревари номи-
налния ръст на БВП през 2018 г., обръщайки 
тенденцията от предходните четири години 
(2014 - 2017).  Вземайки предвид това, както и 
етапа на икономическия цикъл, БНБ определи 
ниво на антицикличния буфер за кредитни 
рискови експозиции в размер на 0.5% от 1 
октомври 2019 г.  

От 2017 г. насам общият размер на рисковите 
експозиции на българските банки нараства по-
бързо от този на собствения капитал, поради 
което отчетената капиталова адекватност на 
системата бележи известни понижения на 
годишна база. Въпреки това показателите за 
ликвидност и капиталова адекватност на 
сектора се запазват високи, подкрепяни от  
устойчивия ръст на депозитната база.  

 

Перспектива 
 

Стабилната перспектива отразява мнението 
на БАКР, че рисковете за рейтинга на България 
са балансирани. Фискалната позиция е 
благоприятна, а държавният дълг намалява. 
Страната поддържа високо ниво на валутни 
резерви и демонстрира добра устойчивост на 
краткосрочни външни шокове. От друга страна, 
рейтингът на България е ограничен от ниския 
БВП на глава от населението и оценките за 
качеството на институциите. 
 
Положително влияние върху рейтинга или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Изпълнение на важни структурни реформи и 
напредък в проблемни за страната области 
като борбата с корупцията;  

- Включване на българския лев в ERM II; 

- Ускоряване на процеса на реална конверген-
ция към средното за ЕС ниво на доходи; 

 
Негативно влияние върху рейтинга или 
перспективата на страната биха оказали 
следните фактори: 

- Възникване на политическа нестабилност; 

- Спад в икономическата активност; 

- Значително влошаване на бюджетното 
салдо, нарушаващо заложените цели за 
фискална консолидация; 

- Възобновяване на външните дисбаланси и 
спад в международните резерви; 

- Поява на стрес във функционирането на 
финансовата система на страната. 
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Регулаторни оповестявания 
 

Инициатива за рейтинга 

Това е непоискан държавен рейтинг. 
Оценяваното лице или свързана трета 
страна не са участвали в процеса на 
определяне на държавния рейтинг. БАКР не е 
имала достъп до счетоводните сметки, 
управленческите и други представляващи 
интерес вътрешни документи на 
оценяваното лице или на свързана трета 
страна. 
 
Моля, посетете www.bcra-bg.com за пълната 
политика на БАКР относно непоисканите 
кредитни/държавни рейтинги. 
 

 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет 

 
На 16.10.2019 г. се проведе заседание на 
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан резултат от редовен преглед на 
непоискания държавен рейтинг на Република 
България. Членовете на Рейтинговия комитет 
обсъдиха редица рейтингови фактори, включе-
ни в модела за оценка и анализирани в 
рейтинговия доклад, съгласно Методология-
та за присъждане на държавен рейтинг.  
 
Членовете на Комитета разгледаха развитието 
на икономическите процеси в страната, включи-
телно в контекста на очакваното присъединя-
ване на българския лев към валутно-курсовия 
механизъм ERM II. Детайлно бяха обсъдени 
ръстът на БВП и БДС по компоненти, както и 
динамиката на показателите на външния 
сектор. Равнището и структурата на държавния 
дълг бяха оценени положително, като бяха 
отчетени параметрите на новия дълг, емитиран 
през 2019 г. Актуалното състояние на банковия 
сектор бе оценено като стабилно. 
 
Въз основа на тази дискусия бяха потвърдени 
непоисканият държавен рейтинг и перспектива-
та, свързана с него.  

http://www.bcra-bg.com/
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Таблици: 

Република България     Развиваща се икономика1     

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  H1 2019 H1 2018 2018 2017 2016 2015 2014 

БВП (млн. лв.) 53 763 48 291 107 925 101 043 94 130 88 575 83 756 

Крайно потребление 42 217 39 687 84 648 77 047 72 049 69 676 66 500 

Бруто капиталообразуване 10 208 10 196 22 363 20 295 18 020 18 768 18 044 

Износ на стоки и услуги  34 588 31 513 69 606 68 071 60 223 56 781 54 373 

Внос на стоки и услуги  33 250 33 106 68 691 64 371 56 163 56 650 55 161 

БВП - реален годишен ръст (%) 4.2 3.4 3.1 3.8 3.9 3.5 1.8 

БВП на глава от населението (лв.) - - 15 363 14 280 13 206 12 340 11 594 

Средна работна заплата, бруто (лв.) 1 234 1 101 1 135 1 037 948 878 822 

Коефициент на безработица 2 (%) 4.6 5.6 5.2 6.2 7.6 9.1 11.4 

ХИПЦ, средногодишен темп на изменение 3 (%) 3.0 1.6 2.6 1.2 -1.3 -1.1 -1.6 

Обменен курс BGN / EUR 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Обменен курс BGN / USD 1.73 1.62 1.66 1.74 1.77 1.76 1.47 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

млн. евро H1 2019 H1 2018 2018 2017 2016 2015 2014 

Текуща сметка 2 020 389 3 002 1 825 1 551 55 531 

   Търговски баланс -511 -1 093 -1 858 -766 -984 -2 622 -2 777 

   Услуги 1 355 975 3 561 3 053 3 410 3 081 2 544 

   Първичен доход -73 -433 -652 -2 316 -2 460 -2 044 -852 

   Вторичен доход 1 250 939 1 952 1 854 1 585 1 640 1 616 

Капиталова сметка 434 195 602 530 1 071 1 422 960 

Преки чуждестранни инвестиции 4 525 55 537 1 619 927 2 001 347 

Брутен външен дълг 33 989 34 288 33 156 34 211 34 655 33 855 39 338 

МИП -18 750 -21 394 -19 745 -22 636 -23 289 -28 235 -30 956 

Резервни активи на БНБ 25 183 23 510 25 072 23 662 23 899 20 285 16 534 

% от БВП 5               

Текуща сметка 3.4 0.7 5.4 3.5 3.2 0.1 1.2 

   Търговски баланс -0.9 -2.0 -3.4 -1.5 -2.0 -5.8 -6.5 

   Услуги 2.3 1.8 6.5 5.9 7.1 6.8 5.9 

   Първичен доход -0.1 -0.8 -1.2 -4.5 -5.1 -4.5 -2.0 

   Вторичен доход 2.1 1.7 3.5 3.6 3.3 3.6 3.8 

Капиталова сметка 0.7 0.4 1.1 1.0 2.2 3.1 2.2 

Преки чуждестранни инвестиции 4 0.9 0.1 1.0 3.1 1.9 4.4 0.8 

Брутен външен дълг 57.6 62.1 60.1 66.2 72.0 74.8 91.9 

МИП -31.8 -38.8 -35.8 -43.8 -48.4 -62.3 -72.3 

Резервни активи на БНБ 42.7 42.6 45.4 45.8 49.7 44.8 38.6 
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 

млн. лв. VIII 2019 VIII 2018 2018 2017 2016 2015 2014 

Приходи по КФП 33 959 25 976 39 651 35 317 33 959 32 200 29 409 

Разходи по КФП 32 494 27 290 39 516 34 471 32 494 34 685 32 482 

Бюджетно салдо по КФП 1 465 2 388 135 846 1 465 -2 485 -3 073 

Държавен дълг 6 21 892 22 320 22 066 23 534 25 751 22 714 22 102 

Вътрешен държавен дълг 5 410 5 647 5 454 6 712 6 725 7 283 8 252 

Външен държавен дълг 16 482 16 672 16 612 16 822 19 027 15 431 13 851 

Държавногарантиран дълг 1 784 1 900 1 876 1 997 1 673 587 655 

Фискален резерв 10 341 10 860 9 365 10 289 12 883 7 873 9 170 

% от БВП 5               

Приходи по КФП 25.4 24.1 36.7 35.0 36.1 36.4 35.1 

Разходи по КФП 23.6 21.2 36.6 34.1 34.5 39.2 38.8 

Бюджетно салдо по КФП 1.0 2.2 0.1 0.8 1.6 -2.8 -3.7 

Държавен дълг 6 19.0 20.7 20.4 23.3 27.4 25.6 26.4 

Вътрешен държавен дълг 4.7 5.2 5.1 6.6 7.1 8.2 9.9 

Външен държавен дълг 14.3 15.4 15.4 16.6 20.2 17.4 16.5 

Държавногарантиран дълг 1.5 1.8 1.7 2.0 1.8 0.7 0.8 

Фискален резерв 9.0 10.1 8.7 10.2 13.7 8.9 10.9 

БАНКОВА СИСТЕМА 

млн. лв. Q2 2019 Q2 2018 2018 2017 2016 2015* 2014 

Активи на банковата система 108 579 100 135 105 557 97 808 92 095 87 524 85 135 

Кредити и аванси (без КИ) 63 151 58 911 60 913 56 084 54 467 54 121 55 590 

Необслужвани кредити 6 477 7 698 6 795 8 292 9 961 11 026 - 

Дял на брутните необслужвани кредити (%) 7.2 9.1 7.6 10.2 12.9 15 - 

Депозити (без КИ) 86 479 80 749 84 571 78 406 74 129 69 276 63 710 

коефициенти (%)               

Обща капиталова адекватност  20.5 20.8 20.4 22.1 22.2 22.2 21.9 

Кредити / Депозити (LTD ratio) 73.0 73.0 72.0 71.5 73.5 78.1 87.3 

Възвръщаемост на активите 7 (ROA) 1.7 1.4 1.7 1.2 1.4 1.0 0.9 

Възвръщаемост на СК 7 (ROE) 13.5 10.8 13.3 9.6 10.6 8.1 6.9 

1) Според класификация на МВФ (World Economic Outlook); 
2) Население на 15 и повече години; Данни НСИ – Наблюдение на работната сила; 
3) Средногодишни данни, предходните 12 месеца = 100; 
4) Съгласно принципа на първоначалната посока на инвестициите; 
5) Данните за 2019 г. са изчислени на база БВП в размер на 115 437 млн. лв. (прогноза на МФ); 
6) „Държавен дълг“ е дългът, поет по реда на ЗДД; 
7) Коефициентът е изчислен по метода ТТМ (Trailing twelve months). 

 

Източник: БНБ, НСИ, Министерство на финансите, Световна банка, Международен валутен фонд, 
Европейска комисия, Евростат 


