
УТРЕШНИЯ ДЕН

БАНКИТЕ
на

Бъдещето -
отворено
банкиране,

Бъдещето -
отворено
банкиране,

предоставено от платеца,
за да се предотврати въз-
можна грешка или изма-
ма, преди плащането да
бъде извършено.
Щеимаизадължителна

проверка дали незабавни
преводивевронесеправ-
ят между санкционирани
лица в ЕС.
Още преди обявяване-

то на регламента всички
клиентски кредитни пре-
води в левове у нас посте-
пеннопреминаваткъмно-
ва технология, като вре-
мето за постъпване на па-
рите по сметката на полу-
чателя се очаква да е в
рамките на час.

“През след-
ващата година
се очакват съ-
ществено уско-
ряване и опти-
мизиране на
платежните
процеси у нас.
Това е свърза-
но с изпълне-
нието на доста
сложни инфра-
структурни
проекти, в кои-
то участва ця-
лата банкова
общност, БО-
РИКА и БНБ,
която осъще-
стви необходи-
мите функцио-
нални промени
вмеханизмана

сетълмент в RINGS”, обя-
ви подуправителят на
БНБ Нина Стоянова.
Силен тласък за разви-

тието на бързите парични
разплащания се оказа
пандемията, коятопроме-
ни потребителското пове-
дениевъввсичкисферина
живота, включително и
във финансовия сектор.
Наблюдава се все по-ин-
тензивно използване на
дигиталните канали за
плащания, както и засил-
ване на започналата още
преди пандемичната кри-
за миграция от плащания
в брой към безкасови
електронни плащания.
Ощеот2020г.надполови-
ната от безналичните
плащания се извършват с
банкови карти.
Според прогнозите на

БНБ бъдещето принадле-
жи на отвореното банки-
ране, незабавните пла-
щанияимобилнитетехно-
логии. Така например мо-
билният телефон все по-
вече се превръща в
своеобразно виртуално
банково гише, портал за
нареждане на различни
платежниоперации,който
се използва все по-често.
Според Стоянова дори

наближава
времето,
в което няма
да се използват
банкови карти
“Съчетанието на техно-

логиите с мобилните при-
ложения, незабавните
плащания, възможността
за сканиране наQR кодо-
веееднаизцялоновапла-
тежна стратегия и инфра-
структура, около която
със сигурност ще се за-
движат процесите през
следващите няколко го-
динивЕвропа, ае тенден-
ция и по света. Това неиз-
бежноще доведе до една
технологична конкурен-
ция между вече утвърде-
ните модели за плаща-
ния, включителношироко
разпространените карти,
и новите модели за пла-
щания,коитощедаватдо-
пълнителна бързина и си-
гурност на платежния
процес”, категорична е
Стоянова.

РУМЯНА ДЕНЧЕВА

През вече далечна-
та 1994 г. основа-
телят на Microsoft

Бил Гейтс скандализира с
твърдението си, че банки-
рането е необходимо, но
банките не са.
Прогнозата му се оказа

наполовина вярна. Нео-
бходимостта от посеще-
ние в реален физически
банков клон постепенно
намалява и по всяка ве-
роятностсъвсемскороще
бъде елиминирана, т.е.
банките ще се превърнат
изцяло в дигитални.
Защото бизнес и дома-

кинства очакват от банки-
теповечеуслуги, коитода
са по-качествени и на ни-
ски цени. За да отговори
натезиочаквания,финан-
совият сектор се променя
с бързи темпове.
Физическите банкови

клонове, каквито ги по-
знаваме, са напът да из-
чезнат,ауправлениетона
финансите се премества
във виртуалното про-
странство. И изобщо

не е сценарий от
фантастичен
филм изкуствен
интелект да
оценява дали
клиент отговаря
на условията

за отпускане на кредит,
да обработва нареждане
за плащания или да под-
готвя инвестиционни съ-
вети.
Банките все по-често

използват компютърни
системи, които по зададе-
ни критерии преценяват
колко рисков е клиентът.
Предимствата са, че в го-
ляма степен така се ели-
минирасубективниятфак-
тор, минимализират се
възможноститезагрешки
при оценка на риска, бър-
зината за получаване на
отговорнаклиентасеуве-
личава значително.

Банките
навлязоха и в
телефоните ни
чрез приложения,

които позволяват упра-
влениенапарите,незави-
симо къде се намира
клиентът физически.
Огромната база данни,

която имат, им позволява
да използват умни реше-
ниязасвоитеклиенти.Съ-
храняваната информация
за активи, трансакции и
предпочитания може да
осигури много по-прециз-
но и персонализирано
обслужване.
А и по-ниските такси за

обслужване убеждават
лесно клиентите, че он-
лайнбанкиранетоесигур-
но, аипо-евтинооткласи-
ческото.
Другата важна промя-

на, която настъпва в биз-
нес модела на банките, е
да се фокусират върху ця-
лостното преживяване на
своите клиенти, а не само
върху отделни операции.
Потребителите вече
искат не просто ипотека,
ноизастрахователиинте-
риорен дизайнер. А кога-
то загубят работата си,
очакват от банката да им
помогне в кариерното
планиране и защитата на
плащанията.
Натиск в тази посока

незабавни
плащания
и мобилни
технологии

Наближава
времето на
дигиталното
евро

оказва и смяната на поко-
ленията. Когато си изби-
рат банка, младите хора
имат много по-различни
очаквания в сравнение с
техните родители. Теоце-
няват нивото на услуги в
зависимостот товадокол-
ко то е равностойно и до-
стъпно през останалите
приложенияиуслуги,кои-
то използват. Те все по-
малко имат привързаност
къмеднабанкаисаготови
във всеки момент да я
сменят, ако не импредла-
га това, коетоименужно.
С дигитализацията на

банковите услуги и физи-
ческите банкноти стават
сякаш излишни. Виртуал-
ните пари все по-често са
предпочитани за разпла-
щане.
Още през 2020 г.

големи
централни банки
съобщиха, че се
подготвят за
дигитални валути

и че ще търсят признава-

нето им за законно пла-
тежно средство. Тогава
членове на изпълнител-
ния съвет на ЕЦБ комен-
тираха,чеподобноразви-
тие е вероятно и в еврозо-
ната.
В края на миналата го-

динаФабиоПанета -член
наУправителния съвет на
ЕЦБ, заяви, че Европей-
скатацентралнабанкаще
гарантира, че дигитално-
то евро ще е достатъчно
атрактивно за потребите-
лите и няма да бъде пре-
небрегнато за сметка на
други валути.
Според Панета, за да

бъде успешно дигитално-
то евро, трябва да бъде
широкодостъпноиевтино
заизползванекактоотпо-
требителите, така и от
търговците.
Очаква се ЕЦБ да бъде

една от първите централ-
ни банки на развити ико-
номики, които издават ди-
гитални валути, като това
е възможно да стане още
до средата на това десе-
тилетие.

И още една промяна
предстои - т.нар. светка-
вични преводи.
Преди по-малко от ме-

сец ЕК одобри законода-
телнаинициативазавъве-
ждане на незабавни бан-
кови преводи, които тряб-
ва да станат достъпни за
всички, имащи банкови
сметки в ЕС и Европей-
ската икономическа общ-
ност.
Незабавните разпла-

щаниятрябвадаставатпо
всяко време на деня и то
за10секунди,анекактое
в момента - нареждат се
само в работно време и
пристигат в сметката на
получателянаследващия
ден.
Светкавичнитепреводи

значително увеличават
скоростта и удобството за
потребителите, например
при плащане на сметки
или получаване на спеш-
ни преводи. Наред с това
тезначителнощеподобр-
ят паричния поток и ще
спестятразходинабизне-
са, особено за малките и

средните предприятия,
включително и търговци-
те на дребно, са мотивите
наЕКза тазиинициатива.
От началото на 2022 г.

едва11%отвсичкипарич-
ни трансфери в евро са
реализирани чрез неза-
бавни преводи. Предло-
жението цели да премах-
не бариерите, които въз-
пират незабавните транс-
фериитедастанатпо-ши-
роко достъпни.

Предвижда се
незабавните
европлащания
да станат
универсално
достъпни

със задължение операто-
рите да гарантират, че те
не се таксуват по-високо
от традиционните.
В новата директива ще

бъде регламентирано за-
дължение доставчиците
да проверяват съответ-
ствието между номера на
банковатасметка(IBAN)и
името на бенефициента,



Пощенска банка 
превърна иновациите 
в неотменна част 
от корпоративната си 
стратегия

�епрекъснатото 
желание за разви-
тие и устойчивият 

стремеж в търсене на 
иновации са между 
характерните черти на 
Пощенска банка вече 
повече от 30 години. 
За този период фи-
нансовата институция, 
която принадлежи към 
силната международ-
на група Юробанк, се 
доказа като една от 
най-успешните систем-
ни банки в България 
и закономерно се 
превърна в доверен 
партньор, работодател 
и социално отговорна 
компания, на която 
клиентите имат до-
верие. Към момента 
е трета по размер на 
нетната печалба и съот-
ношението разходи 
към приходи измежду 
големите банки.

Продуктите и услу-
гите, които банката 
предоставя на своите 
клиенти, се разра-
ботват в синхрон със 
съвременните нужди 
на пазара, тъй като
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е неизменна част от 
корпоративната поли-
тика. 

Само за последните 
няколко предизвика-
телни години Пощен-
ска банка предложи на 
своите клиенти редица 
иновации от следва-
що поколение: Smart 
POS, който превръща 
смартфона в ПОС тер-
минал; първата серти-
фицирана банка, която 
предложи незабавни 
плащания; първата ме-
тална кредитна карта 
на българския пазар. 
Сред иновациите, 
които банката лансира, 
е и уникалният моби-
лен портфейл от ново 
поколение ONE Wallet, 

Технологичните решения 
осигуряват на клиентите 

богат набор услуги 
с добавена стойност

с който клиентите 
имат активен и гъвкав 
контрол върху сред-
ствата си 24/7. Това е 
незаменимо удобство 
в днешно време. Над-
граждането на прило-
жението съвсем скоро 
стана факт, след като 
Пощенска банка го 
направи достъпно и за 
потребители, които не 
са клиенти на банката, 
но имат издадена карта 
от друг доставчик на 
платежни услуги в 
страната.

В последните две 
години финансовата 
институция стартира 
тотално обновяване на 
клоновата си мрежа 
и инвестира в модер-
ни дигитални зони за 
експресно банкиране, 
които веднага бяха раз-
познати като предпо-
читана алтернатива на 
банкирането на каса. 
Благодарение на
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в тези зони клиентите 
на Пощенска банка мо-
гат да извършват сами 
по-лесно и бързо голя-
ма част от основните 
банкови операции. 
Те се идентифицират 
само с дебитната или 

кредитната си карта, 
без да е необходимо 
да са регистрирани за 
интернет банкирането 
на банката.

Съвсем скоро По-
щенска банка пусна 
на пазара програма 
Welcome - най-новото 
си финансово реше-
ние, което обединява 
едни от най-търсените 
от нейните клиенти 
продукти и предлага 
богат набор от атрак-
тивни банкови услуги 
с добавена стойност. 
Програмата е фокуси-
рана върху 
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Потребителите по-

лучават богат пакет от 
услуги за ежедневно 
банкиране с уникална-
та пакетна програма 
“Моето семейство” 
без такса за цяла 

година. Тя включва 
едни от най-използ-
ваните от клиентите 
на банката продукти и 
услуги, необходими за 
ежедневното банкира-
не и управлението на 
семейните финанси.

Пощенска банка се 
развива, като инвести-
ра в нови технологии 
и зелено бъдеще в 
унисон със своята ESG 
стратегия - да управля-
ва въздействието си 
върху околната среда 
активно. 

За тази цел разра-
ботва нови продукти и 
услуги, които да отго-
варят на конкретните 
динамични нужди на 
бизнеса.

Екологичните, соци-
алните и управленски-
те (ESG) инициативи 
стават все по-важни 
теми в банковия сек-
тор, тъй като институ-
циите коригират своите 
стратегии и практики, 
за да имат все по-до-

бри резултати. Банките 
имат възможност да 
използват тези иници-
ативи и да ги превър-
нат в силни страни на 
пазара. 

Пощенска банка 
осъзнава ключовата си 
роля да бъде пример и 
цели да 
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в своето кредитно 
портфолио, за да отго-
вори на пазарните тен-
денции и променящите 
се нужди на клиентите. 
Във връзка с интереса 
на все повече потреби-
тели към инвестициите 
в енергийно ефективни 
подобрения и жилища 
съвсем скоро предстои 
да пусне на пазара 
“Зелен жилищен 
кредит”. Иновативният 
продукт предоставя 
финансиране за покуп-
ка на енергийно ефек-
тивен жилищен имот 
(клас А и нагоре) или 
за други енергийно-
ефективни подобрения 
на съществуващ имот 
(например покупка на 
слънчеви панели). 

Аналогични реше-

ния има и за бизнеса 
– банката предлага 
както стандартизирани 
продукти, така и таки-
ва, които да отговарят 
на конкретни нужди 
на клиентите и да са 
съобразени със спе-
цификата на тяхната 
дейност: закупуване 
на високоефективни 
машини, на електри-
чески автомобили, 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност
на производствени 
помещения и изобщо 
други решения, насо-
чени към повишаване 
на ефективността на 
процесите и потреб-
лението на енергия и 
суровини. 

Пощенска банка 
беше институцията, 
която 
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на българския пазар 
– първоначално със 
сделката за българския 
клон на Алфа Банк 
през 2016 г., а после 
и с придобиването на 
Банка Пиреос Бълга-
рия през 2019 г., като 
то беше извършено 
за рекордно краткия 
период от едва четири 
месеца.

Тези придобивания 
бяха особено важни 
за Пощенска банка, 
защото є осигуриха 
по-голям пазарен дял, 
широка клонова мре-
жа, повече клиенти, 
нови възможности за 
инвестиране и дигита-
лизация, още по-добро 
обслужване на клиен-
тите.

А всичко това е осно-
вата, върху която бан-
ката надгражда плано-
вете си за увеличаване 
на пазарния си дял 
чрез нови придобива-
ния при всяка отворила
се възможност. 

БАНКИТЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 11
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Банките трябва
да гарантират,
че няма да
има проблем
при смяната
на лева

Важните задачи,
за да приемем

вляват два парични пото-
ка - на левове към тях и на
евро към всички плаща-
ния.Затърговцитеепред-
виденоедноизключение-
няма да бъдат задължени
да приемат от купувач по-
вечеот50броямонети.От
банкоматите ще се изте-
гля единствено евро след
датата на въвеждането
му.
Друга важна задача на

банките е

превръщането
на левови
кредити и
депозити
в еврови
В подготвяния закон

за еврото ще бъде запи-
сано, че таксите и данъ-
ците към държавата
следва да се закръгля-
ват надолу, а плащания-
та на държавата към
българските физически
июридическилицаслед-
ва да се закръгляват на-
горе.
Той ще постанови

още, че въвеждането на
еврото няма да изменя
или отменя действието
на съществуващите до-
говори - включително за
кредити, депозити, как-
то и финансови инстру-
ментивлевовеилиспре-
пратки към левове ще
продължат действието
си. От притежателите на
сметки или заеми няма
да се изискват никакви
стъпки, както и такси за
превалутирането.

(Продължава
на 14-а стр.)

Няколко важни за-
дачи ще има пред
банките при въве-

ждане на еврото, което е
планирано да стане от 1
януари 2024 г.
Финансовите институ-

ции трябва да са гарант
за фиксирания курс от
1,95583 лева за евро при
всички операции. Няма
да се допуска преизчис-
ляваненасумисамосча-
сти от него, а ще трябва
дасеизползват всичките
пет знака след десетич-
ната запетая.
Отговорност на БНБ

пък е избор на дизайн на
българската страна на
евромонетите,

за да имат
уникалния облик
за България

в еврозоната. Централна-
та банка ще обяви кон-
курс за оформлението.
След приключването
трябва да се поръча на
Монетния двор отпеча-
тваненабанкнотиимоне-
тивколичества,достатъч-
ни да осигурят първона-
чалния оборот на новата
валута. Банки и банкома-
ти трябва да са заредени
така, че да осигурят не-
прекъсната замяна на
всеки лев в оборот с евро.

Тази задача е важна, за
да се избегнат паника и
спекула, породени от
евентуален недостиг на
евровалута.
Банките трябва да оси-

гурят и безпроблемна об-

мяна на левове в продъл-
жение на една година от
датата на въвеждане на
еврото. Първите 6 месеца
операцията ще бъде без-
платна. БНБ ще обменя
левовете без ограниче-

ниевсрокаибезтакса.От
същата дата софтуерите
на всички банки, както и
на всички устройства за
плащане трябва да бъдат
в състояние безпрепят-
ствено и бързо да превръ-

щатлевовевевроиобрат-
но.
А тъй като едновремен-

но с това при плащане с
левове търговците ще
връщат рестото в евро,
банките трябва да упра-

евротоевротоевротоевротоевротоевротоевротоевротоевротоеврото



- Г-н Славов, през ва-
шия поглед като бан-
кер как преминават 
компаниите от малкия 
и средния бизнес през 
динамичната от глед-
на точка на всякакви 
кризи 2022 г.?

- Малкият и средният 
бизнес не е този, който 
беше преди повече от 
десет години. Премина 
през доста турбулен-
ции и вече има опит 
зад гърба си. Повечето 
предприемачи премина-
ха през рецесията през 
2008-2011 г. Съвсем 
скорошна е и ситуация-
та с ковид пандемията. 
Сега сме в поредната 
предизвикателна ико-
номическа конюнктура, 
породена от геополити-
ческата ситуация с огра-
ничен достъп до пазари 
и ресурси, промяна на 
веригите за доставка, 
увеличени цени на ре-
сурсите. Почти същото 
се случи и през 2020 г. 
заради международните 
мерки за неразпростра-
нение на пандемията, 
но без инфлационния 
натиск.

Всички тези иконо-
мически сътресения 
направиха българските 
предприемачи много 
гъвкави и преди всичко 
далновидни. Те вече 
имат управленски 
опит, икономическата и 
финансова култура и от 
всяка криза вземат своя 
урок. 

Според нашите на-
блюдения годината е 
изпълнена с предизви-
кателства за компаниите 
като войната в Украйна, 
цените на енергийните 
ресурси и цялостното 
увеличение на инфлаци-
ята, но трябва да отра-
зим и факта, че чисто 
икономически няма 
големи сътресения. 
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търси финансиране, 
наема работна ръка и 
е гъвкав в намиране на 
решения за бъдещото 
си развитие.

- Всички се питат 
какво ще се случва с 
лихвите. Как повише-
ните лихвени проценти 
от централните банки 
ще се отразят на ус-
ловията и достъпа до 
кредитиране за бизне-
са през 2023 г.? 

- През 2023 г. бизнес 
клиентите сами ще 
преосмислят желанието 
си да ползват финан-
сиране, тъй като ще се 
променят разходите по 
заемането на пари. В 
период на покачваща 
се инфлация част от 
инструментариума за 
борба с нея е повиша-
ването на основните 
лихвени проценти от 
централните банки. Тези 
действия вече ясно се 
виждат на европейския 
пазар с предприетите 
стъпки от Европейската 
централна банка. 

Това постепенно ще 
рефлектира върху цена-
та на ресурса за търгов-
ските банки и на българ-
ския пазар и съответно 
върху условията, при 
които те предлагат 
финансиране на своите 
клиенти. Условията са 
свързани не само с лих-
вените проценти, но и с 
подхода на оценяване 
на кредитоспособността 
на клиентите, който ве-
роятно ще стане по-кон-
сервативен. 

За да облекчат ефекта 
за клиентите от увели-
чаването на лихвените 

проценти, банките още 
отсега моделират про-
дуктите си с фиксирани 
лихвени нива. Това на 
пръв поглед изглежда 
неудобно за бизнеса, но 
в конкретната ситуация 
създава предвидимост и 
облекчава бъдещите им 
разходи.

Банките ще продължа-
ват да насърчават кре-
дитирането, но предвид 
динамичните промени в 
икономическата среда 
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ПроКредит Банк 

внимателно следи ико-
номическата ситуация 
и промените в моне-
тарната политика, като 
анализира ефектите 
от приложените мерки 
върху своята дейност. В 
дългосрочен план цена-
та на финансирането от 
кредитните институции 
плавно ще се повиши в 
отговор на променящи-
те се монетарна полити-
ка, конюнктура и цена 
на привлечения ресурс. 

Основен фокус в на-
шата работа обаче е да 
бъдем предвидим, пред-
видлив и дългосрочен 
партньор за малкия и 
средния бизнес. Затова 
се стараем във всеки 
икономически етап да 
адаптираме продуктите 
и услугите си спрямо 
пазарната конюнктура 
и нуждите на нашите 
клиенти. Важно за нас 
е да имаме диалог и 
отношения, основаващи 
се на взаимно доверие. 
Бизнесът да знае, че 
говорим на един език с 
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Адаптираме услугите 
според пазарната 
конюнктура и нуждите 
на клиентите

Основен фокус в нашата работа е да бъдем предвидим, 
предвидлив и дългосрочен партньор за малкия 

и средния бизнес, казва председателят 
на Надзорния съвет на ПроКредит Банк

него, че при нас той да е 
чут и разбран. 

- Казвате “борба 
с покачващата се 
инфлация”. Възмо-
жен ли е според вас 
сценарият от 1997 г. 
на хиперинфлация при 
всички тези икономи-
чески и геополитиче-
ски фактори? 

- Икономиката през 
1997 г. се характери-
зираше с комбинация 
от голямо забавяне и 
много висока инфлация 
– с месечни нива над 
1000%. От този пери-
од насам България е в 
активен валутен борд, 
който гарантира фикси-
ран валутен курс на бъл-
гарския лев към еврото. 
Инфлацията от 1997 г. 
се дължеше на високото 
ниво на девалвация на 
местната валута, а това 
в текущата ситуация е 
невъзможно. В Бълга-
рия централната банка 
не може да провежда 
парична политика зара-
ди наличието на валутен 
борд, но индиректно 
икономиката се влияе 
от мерките, които взема 
Европейската централна 
банка.

В момента виждаме 
как вече се въвеждат 
инструментите на моне-
тарната политика в евро-
зоната за понижаване на 
вътрешната инфлация, 
които по естествен път 
ще намалят покупател-
ната способност и ще 
понижат покачването на 
ценовите равнища. 

Докато обаче тези 
механизми заработят 
ефективно, е вероятно 
да се стигне до 
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и покачване на безра-
ботицата. Причината ще 
е по-високата цена на 
ресурсите и суровините, 
породена от ограничено-
то им предлагане и най-
вече от несигурността в 
геополитически план.

Преди доста време 
споделих, че според 
мен настоящата моне-
тарна политика е остаря-
ла и не отразява всички 
фактори на икономи-
ческата ситуация, а те 
са много – бърз обмен 
на информация, демо-
графската структура на 
населението, глобали-
зация на икономиката 
и т.н. Затова бих казал, 
че се нуждаем от нова 
икономическа политика, 
която отчита тежестта на 
всички тези фактори. 

- В каква валута сега 
е подходящо да се те-
глят кредити – левове, 
долари или евро?

- Най-доброто, което 
може да направи бизне-
сът, е да търси финан-
сиране във валутата, в 
която получава разпла-
щанията си. В момента 
еврото е под паритета 
на долара, но предвид 
динамичната икономи-
ческа и геополитическа 
обстановка не се знае 
това колко време ще 
продължи. 

- Какво е необходи-
мо, за да се подобри 
инвестиционният кли-
мат в страната?

- Факторите, които 

обуславят желанието за 
инвестиции в България, 
са много и различни. Да 
започнем с вътрешнопо-
литическата обстановка. 
За да инвестира, всеки 
бизнес се нуждае от
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Честата промяна на 

правителствата води до 
липса на адекватна зако-
нодателна рамка, оттам 
и до загуба на доверие в 
страната като цяло. 

Необходима е и 
работеща стратегия за 
насърчаване на инвес-
тициите, която да е об-
вързана със съответните 
регулации и стимулира-
щи политики, изгражда-
не на инфраструктура и 
обучение на квалифици-
рана работна сила. 

И не на последно мяс-
то, важно е нивото на 
образование – през по-
следните години все по-
вече професии изпитват 
нужда от квалифицирани 
кадри. В сфери като ин-
женерните дисциплини, 
медицината, биологията, 
химията и други няма 
достатъчно подготвени 
специалисти, тъй като 
цялостно образованието 
не развива уменията, 
които бизнесът търси 
у работната ръка. Това 
създава проблеми 
при всеки инвеститор, 
външен или вътрешен, 
защото, за да е успешен, 
бизнесът се нуждае от 
опитни специалисти.

БАНКИТЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 13
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Състояние на банковата система към октомври 2022 г.

Източник: БНБ

Базов собствен
капитал от

първи ред

19,56%

Пари и парични салда

28,5 млрд. лв.
Брутни кредити 

и аванси

96,7 млрд. лв.

Депозити в банки

130 млрд. лв.

Собствен капитал

16,8 млрд. лв.

Регулаторен капитал

15,4 млрд. лв.

Рискови експозиции

75 млрд. лв.

Обща капиталова
адекватност

20,47%

Ликвиден буфер

38,4 млрд. лв.

Общо активи

151 млрд. лв.

Общо пасиви

134,2 млрд. лв.

Приходи от лихви

2,87 млрд. лв.

Приходи от такси

1,4 млрд. лв.

Печалба 

1,72 млрд. лв.
Ликвидно
покритие

253,5% 

Съотношение капитал
от първи ред

20,06%

Кризата подминаКризата подмина
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Спестяванията
вече са
колкото БВП,
а активите им
дори повече

банкерисаотчели, че съ-
отношението кредит към
БВП възлиза на 89,1%.
Отклонениетонапоказа-
теля от дългосрочния
тренд е отрицателно - 32
процентни пункта, което
съответства на нулева
стойностнареферентния
индикатор за антици-
кличниябуфер,колкотое
тя в момента.
Когато бъдат отчетени

допълнителните индика-
тори, които отчитат кре-
дитния пазар, задлъжня-
лостта, пазара на недви-
жими имоти, както и об-
щото състояние на ико-
номическата среда,
перспективата се проме-
ня.
Под влияние на теку-

щите отрицателни реал-
нилихвенипроцентиина
засиленото предлагане
на кредити, активността
на кредитния пазар се
запазвависока,аргумен-
тират това решение ек-
спертите на Димитър Ра-
дев.
Продължителните пе-

риоди на висок кредитен
растеж обичайно създа-
ват предпоставки за на-
растване на задлъжня-
лостта, като при влоша-
ване на икономически-
те условия или рязко по-
вишение на лихвените
проценти по кредитите
способността за обс-
лужване на задълже-
нията може да отслабне
и да се отрази в нара-
стване на необслужва-
ните кредити и на разхо-
дите за обезценки. Тази
констатация допуска,
че икономиката може
да влезе в рецесия дого-
дина.
Едновременно с това

поскъпването на енерго-
носителите, потенциал-
ни затруднения във ве-
ригите за доставки, ин-
директни ефекти от за-
бавянето на икономиче-
ската активност в
основни търговски
партньори и влошаване-
то на икономическите
нагласи могат да засег-
нат финансовото съ-
стояние и способността
на кредитополучатели-
те за обслужване на за-
дълженията, очакват
ощеотБНБ.Започнали-
ят процес на бързо по-
качване на лихвените
проценти в глобаленма-
щаб ще се отрази на фи-
нансовото състояние на
кредитополучателите.
През 2021 г. БНБ по-

виши нивото на антици-
кличния буфер на 1% от
1 октомври 2022 г. и на
1,5% от 1 януари 2023 г.
Заради повишената не-
сигурност в икономиче-
ската среда налагат
увеличение на нивото
на антицикличния капи-
талов буфер на 2% от 1
октомври 2023 г. Така
ще се засили устойчи-
востта на банковата
система при натиск вър-
ху доходността и капи-
таловата позиция, пре-
дизвикан от потенциал-
но нарастване на нео-
бслужваните кредити и
обезценките.

РУМЯНА ДЕНЧЕВА

Наслагването на
няколко кризи ед-
на след друга или

едновременно, като се
започне от пандемията
през 2020 г., войната в
Украйна и политическа-
танестабилностунас,ус-
коряващата се инфлация
и очакванията за светов-
на рецесия не успяха да
разклатят банковата
система в България.
Това доказват послед-

ните данни на БНБ към
края на октомври. 1,7
млрд. лева е печалбата
на банките - с 500 млн.
повече от отчетената за
десеттемесецана2021г.
Един от показателите

за стабилността въпреки
продължаващата кре-
дитна експанзия са раз-
ходите за обезценка на
финансови активи, които
несеотчитатпосправед-
лива стойност в печалба-
та или загубата. Отчете-
нитетазигодина367млн.
лв. са с 61 млн. лв., или с
14% по-малко от тези за
същия период на м.г. То-
ва се е отразило на соб-
ствения капитал на бан-
ковата система - към 31
октомври е 16,8 млрд. лв.
и само за месец се е уве-
личил със 159 млн. лв.
Растат и активите на

банките - с 2,2 млрд. лв.
до151млрд.лв., коетоес
20 млрд. лв. повече от
БВП, който се очаква да
бъдемалконад130млрд.
лв.Основенприносзато-
зи месечен растеж имат
кредитите и авансите -
техният дял в структура-
танабалансовитеактиви
се е повишилот 60,1%до
61,6%.
Още една тенденция

показватданнитенаБНБ
към октомври - намалява
размерът на паричните
салда в централни банки
и на паричните налично-
сти, а нарастват другите
депозити както и дълго-
вите ценни книжа. Така
двамесецапредикраяна
годината делът на най-

ликвидната позиция па-
ри, парични салда при
централни банки и други
депозити намалява до
18,9%отвсичкиактиви,а
този на дълговите ценни
книжа се е увеличил до
15%.
Ликвидното покритие,

което е гарант и за ста-
билността на валутния
борд, и за стабилността
на банковата система,
също се повишава - до
253,5% в края на октом-
ври срещу 235,9% в края
на септември. Размерът
на ликвидния буфер леко
е намалял от 41,4 млрд.
лв. преди месец до 38,4
млрд. лв., нетните изхо-
дящи ликвидни потоци
също - до 15,1 млрд. лв.
при 17,7 млрд. лв. в края
на септември.
С3,7млрд. са се увели-

чили брутните кредити и
аванси през октомври,
като общата им нетна
стойност е 96,7 млрд. лв.
Най-голям дял от тях - 3
млрд. лв., са вземанията
от кредитни институции,
коитонарастватс3млрд.
лв. и в края на октомври
достигат 12,1 млрд. лв.

Брутният кредитен по-
ртфейлнабанковатасис-
тема се увеличава с 670
млн. лв. до 84,6 млрд. лв.
Само за месец заемите
задомакинствасасеуве-
личили с нови 368 млн.
лв., на други финансови
предприятия - със 177
млн. лв. и за фирмите - с
84 млн. лв., което е сиг-
нал за реална работа на
икономиката.
Конкуренцията на ка-

питалови пазари, инве-
стиционни фондове, имо-
тите и други възможно-
сти за вложения не е ус-
пяла да пречупи тенден-
цията

банките да
останат
притегателен
център за все
повече свободни
пари - и на
домакинствата,
и на бизнеса
Спрямо края на сеп-

тември депозитите са
се увеличили с 1,9
млрд. лв. до 130 млрд.,
което е колкото БВП за
тази година. Увеличе-

нието е при всички вло-
жители - новите спестя-
вания на домакинствата
са 601 млн. лв., на биз-
неса - 457 млн. лв., а
при тези на кредитни
институции - 930 млн.
Намаление има само
при депозитите на дру-
ги финансови предприя-
тия - със 183 млн. лв.
Регулаторният капи-

тал на банковата систе-
ма е вече 15,4 млрд.
лв., а общият размер на
рисковите експозиции -
75 млрд. лв. Съотноше-
нието на обща капита-
лова адекватност на
банковата система към
30 септември е 20,47%,
на капитала от първи
ред – 20,06%, а на ба-
зовия собствен капитал
от първи ред – 19,56%,
като нивата остават
значително над регула-
торните изисквания и
изискванията за капи-
талови буфери.
Това означава, че по-

вечето ни банки са в
състояние да реагират
на външни шокове,
един от които е реце-

сия и срив на имотния
пазар, които могат да
вдигнат нивото на ло-
шите кредити.
Въпреки добрата кон-

диция на банките ни да
посрещнат подобни
предизвикателства,
БНБ вече обяви, че

от второто
тримесечие
на 2023 г. се
увеличава
антицикличният
капиталов буфер,

приложим към кредитни
рискови експозиции на
2% през четвъртото три-
месечие на 2023 г., съоб-
щиха от централната
банка. Това означава, че
от всеки заем, преценен
като рисков, банките
трябвадазаделятрезерв
от 2%, за да покрият
евентуални загуби, ако
заемът спре да се обс-
лужва.
Позаконрешениетона

БНБ трябва да бъде обя-
вено на банките година
преди влизането му в си-
ла. При вземането на то-
ва решение централните

(Продължение
от 12-а стр.)
Ще се въведе и забрана сто-

панските субекти, вкл. кредит-
ни институции, платежни ин-
ституции, институции за елек-
тронни пари и други доставчи-
ци на финансови услуги да по-
вишават цената на стоките или
услугите за потребителите при
въвеждане на еврото без осно-
вателна причина.
Тъй като вече има хора, кои-

то се питат дали преди въвеж-
дането на еврото да обръщат
левовете си сами, финансисти-
те са категорични - загубите от
такива операции, ако например
става въпрос за депозит, ще
дойдат най-напред от разваля-
нето на договора и след това
от курсовите разлики. Така че
чувствително спадане на цена-
та на кредитите не може да се
очаква с въвеждането на евро-

Важните задачи,
за да приемем...

то ще донесе няколко основни
ползи. По-ниски ще са трансак-
ционните и административните
разходи поради това, че ще бъ-
дат спестени пари за обмяна
на левове в евро, както и част
от разходите за водене на от-
четност в евро. Предполагаемо
е и постепенно понижение на
лихви по кредити и по държа-
вен дълг. България ще стане
част от общата система за га-
рантиране на влоговете, ще
има и по-добър имидж пред ин-
веститорите.
Приемането на еврото ще

натовари и бюджета на държа-
вата, а и тези на банките с ед-
нократни първоначални разхо-
ди по логистика, сигурност, ин-
формационна кампания, промя-
на на договори, промяна на ин-
формационни системи и други.
(24 часа)

то. У нас в момента потреби-
телският заем в левове е с го-
дишна лихва средно около и
над 8%, което е колкото в Гер-
мания. При жилищните заеми в
еврозоната годишните лихви
варират между 1,08 и 5,1% в
различните държави. У нас те
паднаха и под 2%. Поне до мо-
мента разликите не са толкова
съществени, за да се премина-
ва директно към теглене на
ипотеки в евро. Във всеки дого-
вор за ипотечен заем има
текст, според който кредитът
се превалутира.
Що се отнася до цените на

имотите, те се обявяват в еврo
oт мнoгo гoдини, поради което
не се очакват никакви промени
на този пазар. Поскъпване на
имотите, съвпадащо по време с
приемането на еврото, може
да дойде от повишеното търсе-
не. Експерти допускат, че въ-
преки предупрежденията ще
има хора, които ще обменят
усилено валута, а други, за да
съхранят спестяванията си, ще
инвестират в имот. За най-го-
лемите скептици банките ще
предлагатидругиопциизазащи-
та на левовите им спестявания.
А самото въвеждане на евро-



Искате да изтеглите потребител-
ски кредит? Предпочитате това

да стане, без да посещавате офис,
да получите одобрение бързо и,
разбира се, да спестите от такси?
Банка ДСК вече предлага точно
такива кредити - изцяло онлайн,
без такса за разглеждане и одоб-
рение. Клиентите получават отго-
вор в рамките на един работен
ден след пред-
ставяне на всич-
ки необходими
документи. А
след одобрение-
то им желаната
сума е на тяхно
разположение
по сметката им,
без да e необхо-
димо да посе-
щават офис на
банката.
Неслучайно

най-голямата
ритейл банка у
нас - Банка
ДСК, предлага
точно този про-
дукт. Нейните
експерти са
установили

близо 9%
ръст в
броя на
отпуснатите
кредити

от началото на
годината до
края на септем-
ври спрямо съ-
щия период на
миналата годи-
на. Така обемът на новоотпусна-
тите потребителски кредити се е
увеличиливкраянатретототриме-
сечие възлиза на повече от 1,755
млрд. лв. - с 25% повече за година.
Увеличаването на доходите на

домакинствата се отразява и вър-
ху средния размер на отпуснати-
те потребителски кредити от Бан-
ка ДСК - той е с 15% ръст и вече
достига средна сума от близо 16
820 лв. към септември 2022 г.
при 14 620 лв. година по-рано.
И през 2022 г. потребителски-

те кредити остават най-познати-
ят и масов продукт в кредитира-
нето на силно конкурентния па-
зар. По данни на Банка ДСК към
септември 2022 г. банката отпус-
ка по 1 млн. лв. потребителски
кредити на всеки час, които по-
криват голям спектър от текущи
нужди на ритейл клиентите. По
данни към края на септември

банката отпуска по един потре-
бителски кредит на минута.
Като една от най-честите при-

чини за кандидатстване за по-
требителски кредит те посочват
рефинансирането, което им по-
зволява да обединят задълже-
нията си и да получат по-добри
финансови условия за погасява-
не. Експертите на банката отчи-

тат още, че
планирани по-
големи разхо-
ди като ре-
монт, покупка
на автомобил
или мебели и
уреди за дома
също са сред
основните
предпоставки
за теглене на
потребителски
заем.
От възмож-

ността за по-
требителско
кредитиране
се възползват
хора на раз-
лична възраст
– както млади
и работещи,
така и хора в
по-зряла въз-
раст. Според
експертите на
Банка ДСК,
която обслуж-
ва всеки трети
клиент у нас,
най-често по-
требителски
кредит теглят
хора на постоя-

нен трудов договор със средно или
висше образование. Все още по-го-
ляма част от тях предпочитат да из-
вършат сделката в банков офис, ли-
це в лице със служителя, но

расте и броят на
тези, които търсят
модерни дигитални
продукти и услуги,

спестяващи им време и ресурси.
Безспорно кредитирането

остава важна част от дигитал-
ната трансформация на банките,
а продажбата на финансови ус-
луги чрез алтернативни канали
набира все по-голяма популяр-
ност сред клиентите.
Всякаква допълнителна ин-

формация за потребителските
кредити на Банка ДСК и въз-
можността за кандидатстване
онлайн може да откриете в сай-
та на банката.

банките,
отчитат
ръст на
печалба
и активи

банките,
БАНКИТЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 15
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От БНБ дори преду-
предиха, че ако тенден-
циите се запазят и ри-
сковетесеувеличат,мо-
же да се въведат огра-
ничения при разпреде-
лението на печалбата
на банките.
Показателно за съ-

стоянието на банковата
система бе изложение-
то на управителянаБНБ
Димитър Радев през
юни по повод 30 г. от съ-
здаването на банковата
асоциация у нас.
А за огромните проме-

ни в сектора оценката
на БНБ е, че докато са-
мо преди 5 г. “фокусът
беше насочен към са-
мия банков сектор, ос-
новно към прилагането
намерките от безпреце-
дентния като мащаби и
дълбочина преглед на
качеството на активите
и стрес тест на българ-
ските банки, сега те фо-
кусират усилия как най-
ефективно да помогнат
на бизнеса и домакин-
ствата да се справят с

кризата.
Новите предизвика-

телства Радев очерта
така: „Цените, цените и
пак цените”. От пози-
цията на БНБ и с оглед
целите за овладяване
на инфлацията много е
важно страната да не
поема значителни до-
пълнителни постоянни
разходи, срещукоитоне
стоят постоянни прихо-
ди. Има две групи от ри-
скове, свързани с по-
добен подход: опасност
от инфлационна спира-
ла и необходимост от
болезнени фискални ко-
рекции в недалечно бъ-
деще, независимо дали
това ще стане по линия
на приходите, т.е. чрез
увеличение на данъци-
те, или чрез орязване на
разходите. Наред с
външните фактори това
би довело до една зна-
чително по-комплици-
рана макроикономичес-
ка среда за българските
банки.
Като отбеляза, че

изходната
позиция на
банковия сектор
остава много
добра

и посочва като доказа-
телство показателите на
сектора за капиталова
адекватност, ликвидно
покритие и рентабил-
ност, които са над сред-
ните за ЕС, управителят
на централната банка е
категоричен: “Ние се из-
правяме пред новите
предизвикателства до-
бре подготвени”. Но и
предупреждава, че до-
брата ни изходна пози-
ция трябва да бъде под-
крепена с адекватни
действия. Развитието
на макроикономически-
те процеси и промяната
в лихвения цикъл опре-
делено изискват пови-
шено внимание по отно-
шение на кредитния
риск, особено в сегмен-
та на жилищното креди-
тиране.

От данните на БНБ се вижда, че банките в България продължават да са стабилни.

Средният размер на отпуснатите потребителски кредити от Банка ДСК се е
увеличил с 15% и достига средно близо 16 820 лв.

Банка ДСК предлага
потребителски кредит
изцяло онлайн
и без такси

Най-голямата
ритейл банка у нас
отпуска по 1 млн. лв.
потребителски
кредити на всеки час
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