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АНАЛИЗ НА БАНКОВИТЕ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА 

НА КРИЗА 

БИСЕР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ  

 
През последните няколко години банковият 
сектор в България функционира в условията на 
криза. Тя се отразява негативно върху 
приходите на кредитните институции. Липсата 
на растеж на приходите води до понижаване 
на печалбите и до намаляване на 
рентабилността на банките. В това отношение 
темата на научния доклад е особено актуална с 
оглед идентифициране на факторите, които 
влияят върху размера и структурата на 
банковите приходи и разкриване на резервите 
за тяхното увеличаване. 
Обект на изследване в настоящия научен 
доклад са банковите приходи в България, а 
предмет на изследване са техният състав, 
структура и динамика през последните 
няколко години чрез използването на 
инструментариума на хоризонталния, 
вертикалния и факторния анализ. Целта е да 
се установи значението на приходите за 
финансовата устойчивост и стабилността на 
кредитните институции, опериращи на пазара 
на банкови услуги в България. 
Анализът на банковите приходи може да се 
осъществи в две основни направления. 
Първото е свързано с анализа на структурата и 
динамиката на приходите, а второто е 
насочено към анализиране на основните 
фактори, влияещи върху тях.82 Посредством 
анализа на структурата и динамиката на 
банковите приходи се изследва състоянието на 
отделните банкови дейности и тяхната 
доходност, както и тенденциите в развитието 
им. 
Приходите на банките се обособяват в две 
основни групи в зависимост от спецификата на 
тяхната дейност:83 
 лихвени приходи; 
 нелихвени приходи. 
                                                 
82 Вж.: Вътев, Ж., Г. Георгиев, Анализ на банковата 
дейност, Издателство „Абагар”, В. Търново, 2004, с. 178-
187. 
83 Вж. по-подр.: Щербакова, Г. Н., Анализ и оценка 
банковской деятельности (на основе отчетности, 
составляемой по российским и международным 
стандартам), Издательство „Вершина”, Москва, 2007, с. 
297-303. 

Това групиране има важно значение при 
осъществяване анализа на величината, 
структурата и динамиката на приходите на 
кредитните институции. 
Към групата на лихвените приходи спадат 
всички приходи от лихви, получени по 
парични салда в централни банки, по 
направени депозити с договорен падеж или по 
депозити, договорени за ползване след 
предизвестие в кредитни институции, по 
предоставени кредити и аванси на централни 
правителства, кредитни институции, 
предприятия и физически лица, приходи от 
лихви от дългови ценни книжа в търговския и 
инвестиционния портфейли, както и приходи 
от лихви по други активи. 
Нелихвени приходи са всички останали 
приходи, реализирани от дивиденти, такси, 
комисиони, сделки с ценни книжа, търговия с 
дериватни финансови инструменти, валутна 
търговия и т.н.  
Обикновено лихвените приходи заемат 
преобладаващ дял в общия размер на 
банковите приходи. През последните години в 
България се наблюдават несъществени 
колебания в дела както на лихвените, така и на 
нелихвените приходи. Това се дължи основно 
на стабилността на продуктовата и лихвената 
политика на банките. Тяхната структура е 
представена в следващата таблица №1. От нея 
се вижда, че относителният дял на лихвените 
приходи през анализирания период се колебае 
около 85%, а относителният дял на 
нелихвените приходи е около 15%. 
Друго разделение на приходите може да бъде 
направено в зависимост от характера на 
операциите, от които те възникват. Приходи, 
свързани непосредствено с основните 
операции на банката, над които тя може да 
осъществява пряко въздействие и контрол, се 
наричат оперативни приходи. Тези приходи, 
които имат случаен, извънреден или 
спекулативен характер, се наричат 
неоперативни приходи. Те не са постоянни и 
се влияят от фактори, върху които банката не 
може да въздейства. Акцентът при изследване 
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на приходите следва да се постави върху 
оперативните приходи и тенденцията в 
тяхното развитие. Те са зависими от 
цикличността на икономиката – увеличават се 
при ускоряване на икономическия растеж и 
намаляват при наличието на спад на реалната 
стойност на брутния вътрешен продукт.  
За да се разкрият тенденциите в развитието на 
приходите, е логично те да се изследват в 
динамика. Честите и резки колебания в 
лихвените приходи се дължат основно на 
събития и операции със случаен и неочакван 

характер. Това е тревожен сигнал за 
ръководството на банката. За да се запази 
тяхната стабилност, е наложително да се 
наблюдават пазарните процеси и лихвената 
политика да бъде адекватна на пазарната 
конюнктура. От данните в следващата таблица 
№2 може да се проследи какви са съставът и 
структурата на лихвените приходи от 
кредитните операции на банките в България 
през последните няколко години. 
 

 
Таблица №1 

Структура на банковите приходи в България през периода 2008-2011 година84 
Години 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

  

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в 

% 

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в %

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в 

% 

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в %

1. Лихвени приходи 4918001 84,14 5161490 85,55 5070996 84,86 5029255 84,12
2. Нелихвени 
приходи 

927267 15,86 871817 14,45 904895 15,14 949159 15,88

а. приходи от такси 
и комисиони 

874742 14,96 823238 13,64 844193 14,13 874958 14,64

б. приходи от 
дивиденти 

5159 0,09 967 0,02 4741 0,08 9262 0,15

в. други оперативни 
приходи 

47366 0,81 47612 0,79 55961 0,94 64939 1,09

3. Общо банкови 
приходи 

5845268 100,00 6033307 100,00 5975891 100,00 5978414 100,00

 
Таблица №2 

Вертикален структурен анализ на лихвените приходи от кредитните операции на банките 
през периода 2008-2011 година 

Години 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 
сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в %

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в %

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в % 

сума в 
хил. лв. 

относ. 
дял в %

1. Централни 
правителства 

8430 0,18 7629 0,16 15599 0,33 23692 0,50

2. Кредитни 
институции 

228687 5,02 132353 2,73 75963 1,58 111248 2,35

3. Институции, 
различни от 
кредитни 

28812 0,63 32418 0,67 45402 0,95 45406 0,96

4. Корпоративни 
клиенти 

2703108 59,28 2751948 56,86 2713063 56,57 2688323 56,78

5. Жилищни 
ипотечни кредити 

642359 14,09 793494 16,39 786817 16,41 790244 16,69

6. Потребителски 
кредити 

948363 20,80 1122277 23,19 1158888 24,16 1075546 22,72

Общо лихвени 
приходи 

4559759 100,00 4840119 100,00 4795732 100,00 4734459 100,00

 

                                                 
84 Данните в табл. 1 и табл. 2 са ползвани от тримесечните бюлетини на БНБ Банките в България за периода октомври-
декември 2008 г. – октомври-декември 2011 г. 



 

При анализа на структурата на лихвените 
приходи се установява относителният дял на 
всеки вид приход от лихви в общата им 
величина. Така се определя в каква област е 
специализирана банката – кредитно 
обслужване на корпоративни клиенти, на 
физически лица и т.н. Структурният анализ 
бива два вида – хоризонтален и вертикален.85 
Хоризонталният структурен анализ на 
приходите има следната последователност: 
1. Определя се разликата между приходите 
през изследвания и базисния период, която 
показва посоката и абсолютния размер на 
изменението; 
2. Изчислява се процентът на изменение на 
приходите по видове за текущия спрямо 
предходния период, като абсолютния му 
размер се раздели на стойността на прихода в 
базисния период. 
Вертикалният структурен анализ на 
приходите се извършва чрез определяне на 
процентното отношение на всяка група от тях 
спрямо общата им величина, която се приема 
за 100%. Посредством този анализ се 
установяват причините за изменението на 
общите приходи през текущия спрямо 
предходния период. Възможно е общите 
приходи да се променят в една посока, а 
отделните видове приходи да имат 
разнопосочни и различни по сила изменения. 
Общите лихвени приходи на банките, 
реализирани от кредитните им операции, са 
най-високи през 2009 година. Най-голям дял 
от тях се пада на лихвите, получени от 
корпоративните клиенти (56,86%). През 
същата година тяхната сума е най-висока и 
достига до 2751948 хил. лв., но като 
относителен дял спада спрямо предходната 
2008 година. Негативно влияние върху общите 
приходи от лихви оказват и тези, получени от 
централни правителства и кредитни 
институции. Най-значим принос в общото 
увеличение на лихвените приходи се пада на 
физическите лица, получили ипотечни или 
потребителски кредити. Тази тенденция се 
запазва с известни условности до края на 2011 
година. 
Естествено най-голямо внимание при анализа 
на тенденциите в развитието се отделя на 
онези приходи, които заемат най-значителен 
дял. Те са в пряка зависимост от лихвоносните 
активи на банката. Целесъобразно е при 
анализа на приходите да се съпоставят 
посоката и темпът на изменение на тези 

                                                 
85 Вж.: Вътев, Ж., Г. Георгиев, Цит. съч., с. 183. 

активи и на промените в приходите от лихви, 
получени от тях. Логично е при увеличаване 
на лихвоносните активи да нараснат и 
приходите от тях. 
Вторият вид анализ, който се прави относно 
приходите на банката, е факторният анализ. 
Чрез него се установява на какво се дължи 
промяната, съответно увеличението/ 
намалението на приходите, и каква е посоката 
и силата на въздействие на всеки един от 
факторите. 
Както вече споменахме, най-голям дял в 
сумата на приходите на банките заемат 
лихвените. От тях най-значителни са 
приходите от лихви по предоставени кредити. 
Размерът на всички получени приходи от 
лихви по кредити може да се представи като 
сума от произведенията на следните три 
фактора: 
 величина на кредитния портфейл; 
 структура на кредитния портфейл; 
 ниво на лихвените проценти за отделните 
видове кредити. 
Всеки от изброените фактори влияе отделно 
върху размера на лихвените приходи. За да се 
изследва влиянието на всеки от факторите, се 
елиминира влиянието на останалите два. При 
така проведения анализ е възможно да се 
установи, че отделните фактори имат различно 
по сила и посока влияние върху прихода от 
лихви. Така например, увеличението на 
фактора величина на кредитния портфейл води 
до увеличаване на прихода от лихви. 
Аналогично действа и увеличението на 
лихвените проценти по предоставените 
кредити. 
При наличие на подобна тенденция и за двата 
посочени фактора е възможно като цяло 
приходът от лихви да намалее, само ако 
структурата на кредитния портфейл се влоши 
спрямо предходния период. Ето защо е 
изключително важно да се намери 
оптималното състояние на фактора “структура 
на кредитния портфейл”. Подобен факторен 
анализ е уместно да се направи и за приходите 
от инвестиции в ценни книжа. Изследва се 
зависимостта им от следните три фактора:86 
 величина на портфейла от ценни книжа; 
 структура на портфейла от ценни книжа; 
 доходност от отделните видове ценни 
книжа. 
В заключение може да се направи 
обобщението, че през последните години 

                                                 
86 Михайлов, Ем., Ж. Вътев и др. Практически банков 
мениджмънт, Издателство „Абагар”, В. Търново, 2002, с. 
115. 
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банките в България реализират стабилни по 
размер приходи.87 Тяхната структура също не 
се променя съществено. За задържането на 
техния ръст допринасят сравнително ниските 
и предимно фиксирани лихвени проценти, 
които се договарят с кредитополучателите, 
както и стабилните приходи от такси и 
комисиони, събирани от банковите клиенти по 
различни активни и посреднически операции. 
През последните няколко месеца в България се 
наблюдава известно съживяване на кредитната 
дейност на банките и подобряване качеството 
на банковите активи, което ще доведе до 
повишаване на техните приходи през 
настоящата година. Нарасналите приходи ще 
увеличат печалбата на банковия сектор и ще 
повишат неговата рентабилност и 
ефективност. 
 

                                                 
87 Относно оценяването на стабилността на банковите 
приходи виж: Буевич, С. Ю., О. Г. Королёв, Анализ 
финансовых результатов банковской деятельности, ЗАО 
„Кнорус”, Москва, 2005, с. 74 
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