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Abstract: The purpose of paper is to present the nationality diversity in Bulgarian banks and 

their parent banks. The comparative analysis covers the practices of nine commercial banks. 

Specific features of Bulgarian banks and their boards are presented. 

The results of paper define a high degree of nationality diversity. The number of foreign 

members in Bulgarian boards exceeds that one in their parent banks. Good practices on 

diversity in Bulgaria have been introduced before the European directives and are a 

consequence of the subordination of the Bulgarian banks in European financial 

conglomerates. 
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Разнообразие по националност на банковите бордове  

 

Доц. д-р Мирослав НЕДЕЛЧЕВ 
Икономически институт на БАН 

 

 
Резюме: Целта на статията е представяне на разнообразието по националност в 

българските банки и техните банки-майка. Сравнителният анализ обхваща 

практиките на девет търговски банки. Представени са специфични черти на 

българските банки и техните бордове. 

Резултатите от статията определят висока степен на разнообразие по 

националност. Броят на чуждестранните членове в бордовете на българските банки 

надвишава този в техните банки-майка. Добрите практики по разнообразие в 

България са въведени преди европейските директиви и са следствие на 

субординираността на българските банки в европейските финансови конгломерати.  

 

Ключови думи: корпоративно управление, дъщерни банки, сравнителен анализ, 

България 

JEL code: G21, G34, M14 
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Увод 

Ефектите от финансовата криза разкриват слаби страни в корпоративното 

управление на банките и необходимостта от баланс между независимост и компетенции 

на борда
1
. Прилагането на добри практики по корпоративно управление, включително 

състав и структура на борда, увеличава конкурентоспособността и устойчивостта на 

банките в дългосрочен план
2
. Съставът на борда, и в най-голяма степен неговото 

разнообразие, определя успеха на банките.  

Разнообразието в състава на борда отразява компетенциите и гледищата на 

неговите членове. Ниското ниво на разнообразие в борда води до процес, който се 

нарича „групово мислене“. Той се изразява в намаляване на дебатите, идеи и спорове 

при вземане на решение и неефективен надзор над мениджърите или изпълнителните 

директори.  

Разнообразяването на борда намалява феномена „стадно поведение“
3
. 

Увеличаване на разнообразието означава улесняване за разбирането на дейностите в 

компаниите и предоставяне на ефективен начин на решенията по обективен и 

конструктивен начин. Разнообразните бордове могат да спомогнат за подобряване на 

процеса на вземане на решения относно стратегиите и поемането на риск, като улеснят 

по-широк кръг от възгледи, мнения, опит, възприятие, ценности и произход. 

Възникване и развитие на разнообразието в банковите бордове 

През 2010 г. Европейската комисия публикува „Зелена книга. Корпоративното 

управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията“, която 

включва мерките за справяне с ефектите от финансовата криза. Като главна причина за 

кризата е посочена липсата на ефективен контрол от бордовете над мениджмънта и 

съответно – недостатъчно ресурси за оценка на рисковете. Пряко отражение на този 

недостатък е констатиран в липсата на разнообразие в социалните и личностните 

характеристики на борда (пол, социален и културен произход, образование).  

                                                           
1
 Европейска комисия. Зелена книга. Корпоративното управление във финансовите институции и 

политиката за възнагражденията. COM(2010) 284 окончателен, Страсбург, 2010. 
2
 Европейска комисия. План за действие: Европейско дружествено право и корпоративно управление – 

модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия. COM(2012) 740 

окончателен, Страсбург, 2012. 
3
 European Banking Authority. Report on the benchmarking of diversity practices. EBA, London, 2016. 



 

4 

 

В „План за действие: Европейско дружествено право и корпоративно управление 

– модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия“ 

(2012 г.) Европейската комисия повишава прозрачността по отношение на политиката 

за разнообразие в бордовете и уточнява терминологията на Зелената книга. 

Инициативата е допълнение към предложението за подобряване на разнообразието 

само за членове на борда без изпълнителни функции на дружества, регистрирани за 

борсова търговия.  

Директива 2013/36/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно достъпа до 

осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния 

надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници отправя 

препоръки към поощряване на независимото мнение и улесняване на конструктивната 

критика в борда
4
. Държавите-членки или компетентните органи следва да изискват от 

банките и техните комитети за подбор на кандидати да включат широк набор от 

качества и умения когато назначават членове в ръководния орган. За целта банките 

следва да разработят политики за насърчаване на многообразието в бордовете. 

Предвидените мерки са насочени към разнообразие на бордовете по отношение на 

възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит, за да 

представят разнообразие от мнения и опит. Промените в Директива 2013/36/ЕС 

включват: изискване към финансовите посредници да въведат комитет за подбор на 

кандидати, който набелязва и препоръчва за одобрение от борда или от общото 

събрание на акционерите попълване на местата в състава на ръководния орган като 

вземат предвид баланса на знанията, уменията, многообразието и опита на членовете на 

борда; изисквания към финансовите институции да разработят политика за насърчаване 

на разнообразието в борда; компетентните органи на държавите-членки да предоставят 

информация за разнообразието на Европейския банков орган, който да сравнява 

практиките по отношение на многообразието на равнище ЕС. 

От 2016 г. Европейският банков орган предоставя обобщена информация за 

разнообразието на бордовете в Европейския съюз. Данните на националните 

компетентни органи се обработват и сравняват за подобряване на добрите практики на 

отделните банки. С най-добри резултати от Източна Европа е България, в която 26,7% 

                                                           
4
 Директива 2013/36/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа 

до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 

кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за 

отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО. 
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от банките имат приета политика за разнообразие на бордовете. Разнообразието по 

националност е от особена важност за задграничните банки, тъй като при тях съчетават 

бизнес дейност и експертни познания за съответния пазар. Разнообразието на 

националност дава възможност на борда да вземе по-добре предвид културните 

ценности, правните и пазарните особености. 

Очакваните ефекти от разнообразието на банковите бордове включват: 

- ефективен контрол на риска и устойчивост на финансовите институции;  

- независимо мнение и улесняване на конструктивната критика;  

- баланс на знания, умения и опит в борда;  

- баланс между независимост и компетенции в борда; 

- обективност и независимост при преценка на качествата на членовете, за да 

упражняват контрол върху ефективността на мениджмънта; 

- стабилно и разумно управление, насърчаване на целостта на пазара и защита на 

интереса на инвеститорите; 

- разбиране за дейността на банката, включително основните рискове;  

- избягване на „груповото мислене“; 

- адекватно представяне на населението; 

- разбиране на културните ценности, пазарните особености и правните рамки. 

Тенденцията е съставът на бордовете да постигне разнообразие по отношение на: 

- възраст; 

- пол; 

- географски произход; 

- образование и професионален опит. 

Допълнителна форма на разнообразие е представяне на служителите и 

работниците. То е подходящ начин за насърчаване на многообразието чрез прибавянето 
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на ключова гледна точка и реално познаване на вътрешното функциониране на 

институцията.  

Разнообразие на банковите бордове: българската практика 

Препоръките на Европейската комисия за разнообразяване обхващат „членовете 

без изпълнителни правомощия“
5
. По-голямата част от българските банки са 

чуждестранна собственост (73%), което обяснява преобладаващото прилагане на 

двустепенна система на управление
6
. Политиките за разнообразие се отнасят до 

членовете на надзорния съвет при двустепенна система и до неизпълнителните членове 

на съвета на директорите при едностепенна система
7
. 

От данните на Българската народна банка
8
 селектираме девет български банки, 

които са собственост на чуждестранни банки (Алианц Банк България, Банка ДСК, 

Обединена българска банка, Прокредит банк България, Райфайзен банк, СИБанк, 

Сосиете Женерал Експресбанк, Уникредит Булбанк и Юробанк България).  

Средният брой членове на надзорните съвети е 5,4. С най-голям брой членове на 

борда (седем, т.е. максималният брой членове, които са предвидени в надзорния съвет 

по Търговския закон) са банките от Германия и Италия (Графика 1). 

                                                           
5
 Европейска комисия. Зелена книга. Европейска рамка за корпоративно управление. COM(2011) 164 

окончателен, Страсбург, 2011. 
6
 Nedelchev, M. Diversity on bank boards: Evidence from Bulgaria. Ethical Boardroom, Summer, 2017, pp. 52-

54. 
7
 Неделчев, М. Разнообразие на банковите бордове. Икономическа мисъл, 2, 2017, с. 71-91. 

8
 Българска народна банка. Банките в България. януари – март 2017 г. БНБ, София, 2017. 
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Графика 1. Чуждестранно представяне в българските банки

 

Източник: БНБ, 2017 

 

Усредненият процент на българските членове в бордовете е относително нисък - 

12%. Най-много български членове в надзорния съвет (40%) има в практиката на 

Прокредит Банк България. В общо четири банки (Банка ДСК, ОББ, Райфайзен банк и 

СИБанк) съставът на борда е изцяло от чуждестранни граждани (Графика 2). 

Графика 2. Разнообразие на българските бордове по националност

 

Източник: БНБ, 2017 
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В дъщерните банки разнообразието по националност е факт – 88% от членовете 

на борда са чуждестранни граждани докато в банките-майка те са 27% (Графика 3). 

Графика 3. Членове на борда по националност – сравнение между банки-майка и 

техните дъщерни банки в България

 

Източник: БНБ, 2017 

В дъщерните банки чуждестранните членове на борда отразяват произхода на 

капитала, докато в банките-майка – техния професионализъм (Графика 4). 

Графика 4. Националност на чуждестранните членове в борда

 

Източник: БНБ, 2017 
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Националността на членовете в бордовете на българските банки отчита държавата 

на произхода и по-точно – вертикалната структура на инвестиране на капитала 

(Графика 5). 

Графика 5. Националност на чуждестранните членове в българските банки

 

Източник: БНБ, 2017 

Изводи и препоръки 

Добрите практики по корпоративно управление включват нивото на разнообразие 

на борда. Очакванията от увеличаване на разнообразието са насочени към подобряване 

процеса на вземане на решение и управлението на риска. За намаляване на ефектите от 

финансовата криза и предотвратяване на бъдещи кризи се препоръчва разнообразяване 

на борда. 

Формирането на бордовете и техния състав отразяват възникването на банковата 

система. За разлика от останалите държави разнообразието на борда в България не е 

следствие от членството в ЕС, а от процеса на приемане на пазарните принципи. 

Стабилизирането на банковата система и перспективите от еврочленството доведоха до 

навлизане на чуждестранна собственост в България. Възникналата субординираност на 

българските банки по отношение на техните банка-майки определя разнообразието на 

бордовете преди приемане на европейските политики. Докато разнообразието за 

банките-майка се ограничават до спазване на препоръките на евродирективите, то за 
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стабилен източник на приходи за генериране на икономически растеж в изпращащата 

държава. 

Препоръките в евродирективите за разнообразие на борда включват качествени 

ефекти, които могат да бъдат определени в средносрочен и дългосрочен план. 

Очакваните ефекти от разнообразието са определени като качествени по своя характер. 

За определяне на приносите от разнообразието на борда не са предвидени  

количествени измерители. Препоръчително е въвеждането на набор от конвенционални 

индикатори за провеждане на международни сравнителни анализи, предвидени по 

евродирективите в компетенциите на националните компетентни органи и на 

Европейския банков орган. 
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