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УВОД

През изминалите 25 години, в които в България се осъ-
ществяваше преход от между два различни типа ико-
номическо и политическо устройство, възникнаха две 

големи кризи в банковия сектор – кризата през 1996–1997 го-
дина, когато една трета от банките фалираха и на практика 
се срина банковата система на страната, и кризата през 2014 
година, когато четвъртата по големина банка (КТБ) бе обяве-
на в несъстоятелност. Наличието на периодично повтарящи 
се кризи в банковия сектор, който има ключово значение за 
развитието на икономиката на всяко съвременно общество, 
налага фокусиране на вниманието към функционирането на 
системата за надзор в банковия сектор. 

В този контекст е очевидно, че усилията следва да бъдат 
фокусирани върху разработването на инструментариум за 
оценка на функционирането на системата от институции, кои-
то осъществяват надзор в банковия сектор в България, както 
и върху практическото приложение на този аналитичен ин-
струментариум като средство за външна оценка по предвари-
телно зададени измерими показатели. 

Основната цел на настоящото изследване е извършването 
на задълбочена, адекватна и пълноценна оценка интегритета 
на системата за надзор в банковия сектор, основана на изме-
рими показатели от оригинално разработената методология 
за анализ, която служи като инструмент за: 
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• безпристрастен анализ на системата за надзор на банко-
вия сектор, основаващ се на ясно формулирани показате-
ли, които са измерими със съответния изследователски 
инструментариум и които могат да бъдат периодично при-
лагани с цел установяване на напредък или на негативни 
тенденции в системата за надзор на банковия сектор в 
страната; 

• установяване на системно повтарящи се проблеми и дефи-
цити в банковия сектор на страната; 

• идентифициране на потенциални рискове за банковата 
система (в този смисъл тя може да се разглежда като еле-
мент от система за ранно предупреждение); 

• формулиране на препоръки за преодоляване на установе-
ните дефицити, които могат да бъдат разгърнати както  
като законодателен аспект, така и в аспект практическо 
приложение.

Стратегическата цел на изследването е да послужи като 
средство за ранно сигнализиране за потенциални кризи, за 
предотвратяване на нови кризи в банковия сектор в страната, 
както и за по-нататъшно развитие на системата от надзорни 
институции. 

Като отправна точка при провеждане на настоящото из-
следване е използвана методологията за оценка на системата 
за почтеност в банковия сектор, която е адаптирана въз осно-
ва на един от аналитичните продукти на международната ан-
тикорупционна организация Transparency International (TI) – 
Националната система за почтеност. 

Националната система за почтеност е аналитичен мо-
дел на международната антикорупционна организация 
Transparency International, създаден с цел да придаде измерим 
израз на функционирането на основни институции и сектори 
с ключово значение за противодействие на корупцията в едно 
общество (законодателна власт, изпълнителна власт, съдебна 
власт, публичен сектор, правоналагащи институции, изборна 
администрация, омбудсман, Сметна палата, антикорупционни 
агенции, политически партии, медии, гражданско общество и 
бизнес). 

Посочените институции формират Национална система 
за почтеност (НИС), която функционира адекватно и може 
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да се справя ефективно с противодействието на корупцията, 
когато изследваните стълбове работят в синхрон с водещите 
стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност. Моделът е 
основан на разбирането за необходимост от системно органи-
зирани действия на добро управление, превенция и противо-
действие на корупцията във всички ключови институции и 
сектори от живота на обществото1. 

 1 Повече информация за подхода на Transparency International, както и 
за резултатите от изследванията са публикувани на сайта на TI: http://
www.transparency.org/whatwedo/nis. На сайта на българското нацио-
нално представителство на TI – Асоциация „Прозрачност без граници“ 
са публикувани и данните от последното изследване, проведено през 
2011 г.: http://www.transparency.bg/bg/researches/ocenka-na-nacionalnata-
sistema-za-pochtenost-na-blgariya-2011-copy/ocenka-na-nacionalnata-
sistema-za-pochtenost-na-blgariya-2011.





ОБХВАТ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

Системата от институции с контролни функции обхваща 
сложен комплекс от структури, които изпълняват раз-
лични по обхват и компетентност функции по регулация 

на банковата система. Предвид важния характер на дейността, 
която осъществяват кредитните институции, в законодател-
ството са предвидени редица инструменти за контрол. В тази 
връзка са създадени структури, които осъществяват вътрешен 
контрол, и структури, които осъществяват външен контрол. 

Предвид дефинираните цели в разработената изследова-
телска методология2, в рамките на Системата за почтеност в 
банковия сектор в България са включени следните институ-
ции:

• Кредитни институции;
• Българска народна банка;
• Комисия за финансов надзор;
• Одитор;

 2 Вж. приложение №1, което представя в синтезиран вид основните ком-
поненти и детайли на методологията на изследването.
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• Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори;
• Народно събрание;
• Министерство на финансите;
• Държавна агенция „Национална сигурност“;
• Прокуратура; 
• Сметна палата;
• Президент.

Въз основа на разработената изследователска методоло-
гия е извършено изследване, което дава цялостна оценка на 
капацитета, ролята и управлението на следните институции: 
Кредитни институции (в конкретния случай фокус е поставен 
върху изследването на Корпоративна търговска банка); Бъл-
гарска народна банка; Комисия за финансов надзор; Одитор (в 
конкретния случай фокус е поставен върху работата на кон-
кретното специализирано одиторско предприятие и одитори-
те, извършвали одит на КТБ); Комисия за публичен надзор над 
регистрираните одитори; Народно събрание. 

Предвид опосредстваните функции по контрол върху бан-
ковия сектор, настоящата методология предвижда да бъдат 
изследвани само част от функциите на следните институции: 
Министерство на финансите; Държавна агенция „Национална 
сигурност“; Прокуратура на Република България; Сметна па-
лата; Президент.

Изследвани измерения,  
показатели, скала за оценка 

Оценката на институциите, формиращи Системата за поч-
теност в банковия сектор в България, се основава на показа-
тели, измерващи три основни измерения: (І) капацитет, (ІІ) 
роля и (ІІІ) управление. 

Показателите в измерение капацитет целят да установят 
до колко дадена институция разполага с достатъчно ресурси, 
за да може да функционира ефективно и да осъществява в пъл-
нота функциите, които са ѝ възложени съгласно действащото 
законодателство. В този контекст са включени и показатели, 
които оценяват гаранции за независимост, професионални и
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етични критерии за работата на ръководните органи, което 
има важно значение както за общия институционален капаци-
тет, така и за ролята при функционирането на цялата система.

Показателите в измерение роля оценяват крайния резул-
тат от действията на институциите и приноса им в Системата 
за почтеност в банковия сектор. В тази група специфичните 
индикатори се различават в зависимост от профила и съот-
ветните функции на институциите. Те са конструирани така, 
че да измерят и оценят онези аспекти от дейността, които са 
ключови за институцията и същевременно имат отношение 
към функционирането на общата система. 

Показателите от измерение управление отразяват ка-
чеството на управление на дадена институция, разгледани 
през призмата на принципите за прозрачност и отчетност на 
дейността, както и на почтеност на служителите, работещи 
в съответната институция. По този начин може да бъде уста-
новено не само доколко дадена институция има капацитет за 
изпълнение на определени функции, доколко активна роля и 
принос има институцията в рамките на общата система, но и 
дали тя се управлява по прозрачен и отговорен начин. 

Всяко едно от трите измерения от оценката на институ-
циите е изследвано и оценено въз основа на ясно дефиниран 
набор от конкретни показатели, като всеки един от тях е раз-
гледан през призмата на: а) съществуващата нормативна база; 
б) практическата дейност. 

Скалата за оценка на всеки показател е формирана по 
5-бална система от 1 до 5 включително, при която:

• показатели със стойност 4 и 5 представляват израз на мно-
го добро или отлично ниво на изграден капацитет, ефек-
тивно изпълнение на функциите и ролята и адекватно уп-
равление на изследваната институция;

• показател със стойност 3 отразява сравнително добро 
ниво на капацитет, роля или управление на изследваната 
институция;

• показатели от 1 и 2 отразяват незадоволително ниво или 
липса на изграден капацитет, съществени дефицити при 
изпълнението на ролята и неадекватно управление на из-
следваната институция. 
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Оценки под 3 са израз на критично ниски стойности в ка-
пацитета, ролята или управлението на изследваните инсти-
туции, които изразяват съществени дефицити във функцио-
нирането и управлението и предполагат необходимост от съ-
ществена промяна.

Оценяван период
Предвид поставената изследователска задача и конкрет-

ните аспекти от дейността на институциите периодът за оцен-
ка обхваща данни, включително и релевантното законодател-
ство, от последните 5 години от функционирането на банка-
та – от 2009 г. до юни 2014 г. 

Изследователски методи 
При извършването на оценката на Системата за почтеност 

в банковия сектор са приложени няколко основни изследова-
телски метода, като сред тях водещо значение имат: 1) анализ 
на документи и 2) експертно интервю. Приоритетният избор 
на тези два метода е обоснован от необходимостта от включ-
ване на широк кръг от източници на информация и от високо 
специализираното ниво на изследваната материя. 

При прилагането на изследователския метод анализ на до-
кументи като източник на информация е разгледано и анали-
зирано релевантното национално и европейско законодател-
ство, регламентиращо дейността на кредитните институции 
и институциите, които имат контролни функции в банковия 
сектор. Наред с това са използвани документи на изследвани-
те институции, анализи, доклади и медийни публикации по 
темата. При прилагането на изследователския метод експерт-
но интервю като източник на информация са включени дан-
ни и оценки от интервюта с насочващи въпроси, проведени с 
представители на изследваните институции, одитори, незави-
сими експерти с теоретичен и практически опит в банковия 
сектор.





ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Резултатите от проведеното изследване открояват съ-
ществени дефицити в системата от институции, които 
имат преки надзорни функции спрямо банковия сектор 

в страната3. Тези дефицити се изразяват във всички изследва-
ни измерения – (І) капацитет, (ІІ) роля и (ІІІ) управление, като 
най-съществените проблеми са свързани с неефективното и 
неадекватно изпълнение на тяхната роля – т.е. с изпълнение 
на функциите по осъществяване на надзор, прилагане на санк-
ции и взаимодействие с другите институции. 

Случаят с конкретната изследвана банка послужи като от-
правна точка, която предостави възможност да се установи, че 
институциите в системата (1) прилагат силно формализиран 
подход, (2) проявяват инертност и пасивност при изпълнение 
на своите функции и (3) прехвърлят отговорност към други 
субекти. В тази връзка изследването позволи да се установи 
широк спектър от неадекватно и неефективно осъществява-
не на контролните правомощия на изследваните институции, 
простиращ се от предприемане на (1) частични действия, (2) 
действия, нефокусирани върху основните проблеми, (3) нена-
временни действия до (4) практически отказ от предприемане 

 3 Вж. приложение 2, което представя в цифров и визуализиран вид стой-
ностите на всички изследвани показатели от извършената оценка на 
Системата за почтеност в банковия сектор.
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на действия по надзор, които същевременно са придружени от 
силно формализиран подход.

Изследването констатира съществени дефицити в капа-
цитета на изследваните институции, като в тази връзка на 
преден план се откроява не толкова липсата на подготвени 
експерти и на финансови ресурси (в повечето от случаите те 
са осигурени), колкото изпъкват проблемите с (1) начина, по 
който се конституират техните ръководства и с (2) гаранти-
рането на независимост от външно влияние (преди всичко 
политическо, но не само). В тази връзка се открояват (1) ко-
нюнктурните промени в законодателството относно кри-
териите за избор, (2) формалното прилагане на правилата и 
процедурите, (3) дефицит на прозрачност и на съдържателна 
дискусия относно кандидатурите, (4) доминиране на факто-
ра „политическа принадлежност“ пред експертните качества. 
Показателен факт за степента на влияние на политическата 
принадлежност при избора на ръководства на независимите 
регулаторни институции е обстоятелството, че за ръководи-
тели на трите институции – БНБ, КФН и КПНРО – са избрани 
представители на управляващото парламентарно мнозин-
ство, като в два от случаите председателят на ресорната пар-
ламентарна комисия, която организира процедурата по избор, 
бива избран на най-висшата ръководна позиция. 

Всъщност именно тези дефицити в процеса на избор на 
ръководства на независимите надзорни институции пред-
ставляват една от ключовите предпоставки, подкопаващи 
независимостта на институциите и на следващ етап парали-
зират тяхната контролна дейност. Това се отнася с особена 
сила за надзора спрямо поднадзорни лица, които разполагат 
с политическа протекция или демонстрират, че разполагат с 
такава. 

Разгледани през тази призма, резултатите от изследване-
то дават основание за силно критична оценка към ролята на 
надзорните институции, която обаче трябва да бъде допъл-
нена и от силно критична оценка за ролята на „политическия 
фактор“ при конституирането, функционирането и управле-
нието на Системата за надзор върху банковия сектор. В тази 
връзка е необходимо да се цитира една от експертните оценки 
на проблема, която не само е показателна за същината на слу-
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чая „КТБ“, но е емблематична за начина, по който функциони-
ра институционалната система в страната: 

„КТБ е един феномен, лош порочен случай и проблем от та-
кова естество, от такъв мащаб и на такова ниво, че нито една 
система за контрол, която е под най-високото (политическо) 
ниво, не може да бъде обвинявана. Там е нивото, което тряб-
ва да търсим. Това е нивото, което трябва да виним и ако 
трябва да търсим резултати, трябва да се насочим натам... 
Можем да наричаме модела с различни имена, но това, което 
трябва да търсим, е проблемът с Rule of Law (върховенството 
на закона) в България и проблемът с корупцията. Rule of Law 
е фундаменталният проблем на България, който ние 27 годи-
ни не адресираме.“

Без да снема отговорност от институциите с надзорни пра-
вомощия, тази оценка дава възможност за фокусиране върху 
същината на проблема и може да служи като отправна точка 
за разплитане на възела от противоречия и дисфункционал-
ности в системата за надзор в банковия сектор в страната. 

В допълнение към това в действията на всички институции 
се наблюдава (1) силно бюрократизиран и (2) пасивен подход. 
Всяка от институциите разчита на информация и действия от 
останалите структури, като в крайна сметка всички се оказват 
парализирани в „бюрократичен капан“: БНБ разчита на ин-
формация от одитори, рейтингови агенции, КФН, ДАНС; КФН 
разчита на информация от БНБ; КПНРО разчита на информа-
ция от одиторите; Прокуратурата разчита на информация от 
БНБ, ДАНС, КФН и КПНРО; ДАНС разчита на информация от 
БНБ, МФ-НАП и рейтингови агенции; НС разчита на предложе-
ния за законодателни промени и информация от надзорните 
институции, които по закон би трябвало да се отчитат пред 
него, и т.н. По този начин цялата институционална система се 
оказва блокирана, като ключови характеристики на нейното 
функциониране стават (1) формализмът в работата, (2) очак-
ването на инициатива от друго място и (3) прехвърлянето на 
отговорност между институциите.

Що се отнася до третото измерение от анализа – управле-
ние на институциите, е констатирано разминаване между 
относително добрата оценка на показателя „прозрачност“ и 
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оценките за „отчетност“ и „почтеност“. В тази връзка на пре-
ден план изпъкват проблемите, свързани с (1) формалното 
спазване на изискванията за отчетност и (2) неглижирането 
на етичните стандарти в работата на служителите на ръко-
водни длъжности. При оценката на показателя „отчетност“ 
изследването установява, че разбирането за независимост на 
надзорните институции е изведено до абсолютна норма, като 
в случая не просто не съдейства за ефективна и независима 
работа, но възпрепятства отчетността и търсенето на отговор-
ност за неизпълнение на надзорните функции. В допълнение 
случаите на създадени близки контакти между ръководите-
ли на надзорни институции и представители на поднадзорни 
лица, станали известни в публичното пространство, показват 
степента на неглижиране на етичните норми като рамка за 
регулиране на взаимоотношенията между контролиращи и 
контролирани. 

Корпоративна търговска банка 
Моделът, по който е управлявана и функционирала КТБ, се 

отличава с две съществени характеристики: (1) силна концен-
трация на управлението на Банката, съсредоточено във фигу-
рата на мажоритарния собственик, който е и председател на 
Надзорния съвет и (2) драстично разминаване между формал-
но разписаните (и одобрени от БНБ) правила за функциони-
ране и управление на Банката, от една страна, и действително 
прилаганите правила в работата. Цялостното управление и 
контрол над всички ключови дейности се е намирало в ръце-
те на мажоритарния собственик, като в допълнение към това 
на практика не функционира независима специализирана 
служба за вътрешен одит (която по закон има задължението 
да сигнализира за нередности пред надзорните институции и 
да защитава активите на банката от безстопанственост и зло-
употреби), а кредитният комитет е формално съществуваща 
структура, която не разполага с адекватна информация за из-
пълнение на своите функции.

Управлението на банката е осъществявано при драстично 
нарушаване на законовите изисквания за отчетност, изразява-
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що се в укриване на данни, представяне на частични, неточни 
и недостоверни данни. На надзорните институции са пред-
ставяни отчети с данни, които не съответстват на истинското 
състояние, което, от своя страна, е възпрепятствало упражня-
ването на надзор и предприемането на адекватни надзорни 
мерки. Сред многобройните примери за пряко нарушаване на 
правилата следва да се отбележат два примера, които са пока-
зателни за неспазване на стандартите за отчетност и за почте-
ност: (1) декларираните неверни данни за произхода на сред-
ствата, с които е увеличен капиталът на банката през 2013 г. 
(като на практика за това са използвани средства на вложи-
телите в Банката); (2) физическата липса на огромна сума от 
касата на Банката (факт, който отчетливо показва доколко са 
спазвани базисни изисквания за счетоводна отчетност).

Дейността по влогонабиране на КТБ е осъществявана по 
непрозрачен начин, като в тази връзка се открояват три кри-
тични компонента: (1) непрозрачни методи за привличане ре-
сурсите на публични институции и на дружества с държавно 
и общинско участие, които поставят въпрос относно етичните 
измерения при взаимодействието между политика и бизнес; 
(2) непрозрачен и непоследователен начин на определяне ус-
ловията по депозитите и влоговете за част от клиентите, из-
разяващ се в преференциално третиране на „ВИП персони“ и 
(3) рискова политика за привличане на нови клиенти в бан-
ката в последния период от нейното функциониране, която се 
изразява в определяне на лихвени проценти, които не корес-
пондират с пазарните условия. 

Кредитната дейност на КТБ е критичният компонент от 
нейното функциониране и има най-съществена роля за обя-
вяването ѝ в несъстоятелност. В тази връзка ръководните и 
надзорните структури на банката са позволили осъществя-
ването на кредитна дейност, която е довела до източване на 
поверения за управление финансов ресурс, като една същест-
вена част от средствата са използвани за финансиране на ико-
номически дейности, собственост или управлявани от мажо-
ритарния акционер и от мениджмънта на банката. По този на-
чин изпълнението на основното задължение (да управляват 
поверения ресурс) системно е отстъпвало на заден план пред 
реализирането на лични бизнес инициативи. 
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При осъществяването на кредитната дейност на КТБ се 
открояват следните най-съществени дефицити: (1) липса на 
задълбочено проучване на кредитополучателите в процеса 
на отпускане на кредити, като са отпускани кредити на ново-
създадени фирми, на фирми без икономическа дейност и ак-
тиви, без представени бизнес планове и др.; (2) отпускане на 
кредити без необходимите обезпечения или с пропуски при 
учредяване на обезпеченията (коефициентът на покритие на 
кредитният портфейл на банката c валидни обезпечения е 
около 13%); (3) отпускане на необезпечени и огромни по раз-
мер кредити на юридически и/или икономически свързани 
с мажоритарния собственик дружества, които фактически не 
осъществяват търговска дейност и нямат приходи (така наре-
чените фирми „бушони“); (4) липса на контрол при учредява-
нето и текущото наблюдение на договорните обезпечения, в 
това число липса на текущо наблюдение и контрол относно 
целевото използване на предоставените средства; (5) допус-
кане на множество предоговаряния на кредити, без необхо-
димите обосновки за това, с което е създавана привидност на 
изпълнението на ангажиментите от страна на кредитираните 
лица спрямо банката.

За получаването на значителна част от кредитите и за по-
гасяването на вече отпуснати кредити са използвани сложни 
схеми от свързани лица, които, от една страна, са концентри-
рали значителен финансов ресурс в ограничен кръг от лица 
(мобилизиран за осъществяване на паралелни бизнес иници-
ативи), а от друга, са служели за създаване на привидност на 
наличен ресурс в Банката. Предоставянето на кредити чрез 
свързани лица е използвано и като механизъм за увеличение 
на капитала на банката, което на практика означава, че с пари-
те на вложителите са осъществявани дейности и са поемани 
рискове, които са отговорност на акционерите. Кредитиране-
то на собствена инвестиционна дейност е нехарактерен под-
ход в банковия бизнес и се отклонява от добрите практики, 
като, от една страна, създава риск за дейността на банката, а 
от друга страна – създава основания за нелоялна конкуренция 
между така финансираните предприятия и други предприя-
тия в съответния сектор, разполагащи с подобен тип финан-
сова подкрепа.
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Инвестиционната дейност е извършвана (1) в условия на 
нарушение и заобикаляне на законоустановените правила, (2) 
в ущърб на интересите на Банката като юридическо лице и (3) 
при съществено отклонение от добрите практики в банковото 
дело. Около 70% от кредитния портфейл на банката е предос-
тавен на фирми, които са свързани с мажоритарния собстве-
ник на банката, и на практика са използвани за осъществява-
не на разнопосочни бизнес инициативи. Това води до слива-
не в едно лице и до концентриране (с произтичащия от това 
риск) на дейности, присъщи за предприятия от реалната ико-
номика и на дейности, присъщи на предприятия от финансови 
сектор. Осъществяването на инвестиционна дейност по този 
начин и в такъв мащаб представлява съществено отклонение 
от добрите практики в банковото дело. Последиците от при-
лагания подход в инвестиционната дейност на банката се из-
разяват в: 1) безконтролно финансиране на всякакви бизнес 
инициативи, без адекватна оценка на ефективността, в резул-
тат на което се разпилява поверен от вложителите ресурс; (2) 
практическо източване на съществен дял от ресурса на банка-
та чрез фирми – посредници; (3) практическа невъзможност 
за установяване на права на собственост върху активите, рес-
пективно – невъзможност за осребряване на активите в при-
добити предприятия след фалита на банката.

Българска народна банка
Българската народна банка е институцията, която има 

най-съществената роля по надзор върху банковата система на 
страната. Като такава тя е натоварена с най-голяма отговор-
ност за осъществяването на надзор, който да гарантира зако-
носъобразното и правилно функциониране на банките, съот-
ветно – да гарантира стабилността на финансовата система на 
страната. 

Изследването откроява съществени дефицити и в трите 
оценявани измерения. В рамките на измерението „капацитет“ 
на преден план изпъкват (1) доминиране на политически фак-
тори и мотиви при избора на ръководство на БНБ, вкл. и не-
прозрачност на процедурите по избор, (2) вътрешната органи-
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зация на работа, която е основана на изведения в абсолютна 
степен принцип за независимост на управление „Банков над-
зор“, (3) неадекватно функциониращи механизми за взаимо-
действие и обмен на информация в рамките на организацион-
ната структурата на БНБ, (4) неосигуреност със съвременни 
информационни системи и неефективен начин на използване 
на наличните. 

В тази връзка следва да се отдели особено внимание на по-
следиците от установения модел на управление, които се раз-
полагат в няколко насоки. На първо място, концентрирането 
на почти всички правомощия и отговорности по банков над-
зор в подуправителя на управление „Банков надзор“ и неан-
гажираността на УС с надзорния процес са създали системен 
риск от неефективност, субективизъм и прилагане на неетич-
ни практики в надзора върху банковата система. 

На второ място, липсата на механизми за взаимодействие 
и координация между отделните звена и длъжностни лица 
както по вертикала, така и по хоризонтала, е довела до дефи-
цит на информация за органите, които управляват БНБ. 

Това, на свой ред, е провокирало и дефицити при осъщест-
вяването на надзорната дейност, изразяващи се в: липса на 
стратегия за осъществяване на надзорната дейност; непро-
зрачност на мотивите при определяне на инспекциите, на 
техния обхват и на формирането на екипи; неизвършване на 
проверки по същество за достоверността на представените 
отчети; избирателен подход при проверките на отчетите чрез 
изключване на автоматичните проверки; неприлагане на уни-
фициран подход при осъществяване на проверките на място; 
липса на цялостна проследимост на процеса по извършване 
на проверките и на резултатите от тях; липса на система от 
вътрешни правила и процедури за налагане на надзорни мер-
ки и осъществяване на контрол по изпълнението им; налага-
не на неподходящи и несъразмерни на нарушенията надзорни 
мерки.

При оценката на ролята на БНБ силно критична оценка 
получават показателите, свързани с (1) осъществяването на 
дистанционен надзор, (2) извършването на проверки на мяс-
то, (3) взаимодействието с други надзорни институции. Не-
достатъчната осигуреност със софтуерни продукти и начинът, 
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по който са използвани наличните информационни системи, 
не са довели до използването на дистанционния надзор като 
инструмент за ранно предупреждение при проблеми в дей-
ността на Банката.

В тази връзка особено внимание следва да се отдели на 
дефицитите при извършване на проверки на място. Основни-
те проблеми тук се изразяват в: (1) липсата на въведен меха-
низъм за редовна обмяна на важна информация между над-
зорните екипи и в управление „Банков надзор“ като цяло; (2) 
намаляване броя на служителите, изпълняващи дейности по 
инспекции и дистанционен надзор; (3) паралелно извършва-
не на инспекции на място и дистанционен надзор от едни и 
същи служители. Въпреки усложняващата се правна рамка за 
банков надзор (както европейска, така и национална), в пери-
ода 2012–2014 г. се наблюдава тенденция на намаляване на 
извършените инспекции, като от 68 на сто от банките в стра-
ната през 2012 г. той намалява до 43 на сто от всички банки 
през 2014 г. В рамките на този период 4 от банките не са били 
обект на пълна инспекция, а в 6 банки са извършвани само те-
матични или специализирани проверки, което създава риск 
от неустановяване на системни проблеми. 

Неадекватното осъществяване на надзор е предпоставка 
и за неефективната дейност по налагане на надзорни мерки, 
както и за неефективното сътрудничество между БНБ и други 
институции. Във връзка с оценката на междуинституционал-
ното сътрудничество е необходимо да се отбележи, на първо 
място, пасивният подход, който се основава на формално раз-
писани споразумения за сътрудничество, но не е използван 
ефективно като отправна точка за активен обмен на инфор-
мация относно потенциални и изявени рискове и за предпри-
емане на адекватни надзорни мерки. На второ място, следва 
да се открои неприлагането на критичен подход в анализа на 
данните, получени от одиторски предприятия, рейтингови 
агенции и други надзорни институции. 

При оценката на управлението на БНБ на преден план 
изпъкват дефицити, свързани с (1) отчетността и (2) при-
държането към етични стандарти. Изследването констатира 
формално изпълнение на изискванията за отчетност пред 
парламента, като законовите гаранции за независимост не са 
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довели до осъществяване на ефективно управление и ефек-
тивно изпълнение на надзорната дейност, а са съдействали 
за създаването на вакуум и до установяване на практики, кои-
то са ерозирали способността на институцията да устоява на 
външно въздействие от страна на политически и икономи-
чески фактори. 

Фактите относно близки контакти между представители 
на ръководството на надзорната институция и поднадзорни 
лица са доказателство за това, че БНБ не е разполагала с изгра-
дена и действаща етична инфраструктура, която да гарантира 
етичните стандарти в нейната работа и да служи като основа 
на възпиране на неетично поведение при осъществяване на 
надзорната дейност.

Комисия за финансов надзор
Комисията за финансов надзор има ограничен обхват на 

надзорни правомощия спрямо банките – те се разпростират 
до осъществяването на надзор върху дейността на банките в 
качеството им на инвестиционни посредници. 

При оценка на капацитета на КФН на преден план отно-
во се откроява политическият фактор при избора на ръко-
водство, като в тази връзка отново се констатира (1) избор 
на политическо лице (председателя на ресорната бюджетна 
комисия) за ръководител на Комисията, (2) като преди това 
законът е променен в частта, свързана с критериите за избор 
на ръководство. 

Характерни белези на процедурите за попълване съста-
ва на КФН в рамките на изследвания период са: 1) липсата на 
предварителна информация за потенциалните кандидати, (2) 
липса на достатъчен срок за разглеждане на кандидатурите, 
(3) непровеждане на изслушвания и дискусии, които позво-
ляват да се получи информация относно качествата на канди-
датите и предложените концепции. Тези фактори се оказват 
съществени препятствия пред изграждането на авторитет на 
независима и отчетно функционираща институция. В допъл-
нение, едноличният стил на управление на институцията, ус-
тановен в рамките на изследвания период води до (1) напус-
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кане на част от ръководството, (2) забавяне в процедурите по 
избор на членове на Комисията, което възпрепятства ефек-
тивното ръководство на институцията в специфичните ресо-
ри и (3) текучество на експертите, работещи в КФН.

След изпадането на КТБ в несъстоятелност в публичното 
пространство стават известни данни за системно поддържа-
ни контакти с поднадзорни лица, което накърнява авторитета 
на Комисията и дава основание за негативна оценка относно 
спазването на етичните стандарти.

Във връзка с изпълнението на надзорните функции спря-
мо КТБ се открояват следните по-съществени дефицити: (1) 
липса на критичен аналитичен подход към доклади и данни 
относно качеството на активите на банката, начини на финан-
сиране във връзка с увеличение на капитала; генериране на 
кухи и изкуствено завишени печалби на банката; (2) пропуски 
при международния обмен на данни с чуждестранни регула-
тори, които е позволило заобикаляне на правилата за надзор; 
(3) формален подход към анализа на данни за дейността на 
компании, свързани с банката, които са търгували акции и об-
лигации на капиталовия пазар; (4) недооценяване на пазарни 
данни, сочещи че цените на акциите на КТБ са манипулирани 
и поддържани на определени нива с конкретна цел, обслужва-
ща мажоритарните собственици и оценката на предприятие-
то и акциите му.

Одитор (специализирано одиторско предприятие)
В рамките на системата за почтеност в банковия сектор 

одиторът (специализираното одиторско предприятие) играе 
важна роля, която се определя от факта, че той е първият вън-
шен субект, който извършва проверка за правилното и зако-
носъобразно изпълнение на функциите на банките. В този 
смисъл, неговата роля може да се сравни с функциите на пър-
ва система за предупреждение, която следва да сигнализира 
за нередности и за потенциални рискове.

При оценката на този сектор от Системата за почтеност в 
банковия сектор следва да се вземат предвид две ограничения 
на изследването: а) то се отнася до дейността на конкретното 
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одиторско предприятие и одитори, извършвали одит на КТБ в 
рамките на изследвания период; б) оценките и изводите се от-
насят преди всичко до одитната дейност спрямо конкретната 
банка и не могат да бъдат автоматично отнесени към цялост-
ната одитна дейност на одиторското предприятие. 

Резултатите от извършеното проучване дават основание 
за силно критична оценка на дейността на одиторите и оди-
торската фирма, извършвали одит на КТБ в изследвания пери-
од. Неефективното и неадекватно изпълнение на задължение-
то за независим одит (който да отразява достоверно, цялостно 
и безпристрастно информация относно функционирането и 
управлението на Банката) е един от факторите, който възпре-
пятстват действията на други институции с надзорни и право-
охранителни функции. 

Във връзка с изпълнението на одитните функции спря-
мо КТБ се открояват дефицити в четири основни насоки: (1) 
пропуски при установяването на нередности в дейността на 
банката (вкл. кредитна дейност, инвестиционна дейност, уве-
личение на собствения капитал); (2) неглижиране на обстоя-
телства относно неефективното функциониране на системите 
за вътрешен контрол; (3) липса на действия за задължително 
докладване пред БНБ – управление „Банков надзор“ в случай 
на установени съществени нередности и системни нарушения.

Дефицитите при осъществяване на одит на дейността на 
банката (вкл. кредитиране, инвестиционна дейност, увели-
чение на капитала) се изразяват в: (1) неизпълнение на оди-
торски процедури, които да позволят съставянето на вярна 
преценка на за пропуски в документация на банката; (2) не-
отразяване на системни пропуски в документацията по отпус-
нати кредити, (3) неглижиране на индикатори за измама във 
връзка с кредитната политика и с увеличението на капитала 
на банката, (4) неотразяване в работните документи на ин-
формация относно актуален кредитен рейтинг, който следва 
да се има предвид при определяне процента за провизиране 
на кредитите.

Пряка последица от дефицитите при осъществяването на 
одитната дейност спрямо КТБ е неизпълнението на функци-
ята по сигнализиране на компетентните институции. В тази 
връзка изследването откроява следните пропуски в няколко 
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насоки: (1) неизпълнение на задължението за докладване 
пред БНБ за констатирани нередности в дейността и управле-
нието на одитираното лице, което е възпрепятствало изпъл-
нението на надзорните функции, в т.ч. и налагането на над-
зорни мерки; (2) неадекватното изпълнение на изискванията 
за докладване пред надзорния орган, който има основни пра-
вомощия по контрол над дейността на одиторската дейност – 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори; 
(3) неефективен обмен на информация и неефективно взаи-
модействие с други институции, които имат надзорни и пра-
воохранителни функции (КФН, ДАНС, ПРБ).

Комисия за публичен надзор  
над регистрираните одитори

В рамките на Системата за почтеност в банковия сектор 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
(КПНРО) изпълнява ролята на допълнителен механизъм за 
контрол върху дейността на банките, като извършва провер-
ка на действията на одиторите. В сравнителен план в рамките 
на Системата за почтеност в банковия сектор тази институция 
получава относително по-добра оценка, която е резултат от 
прозрачния и отчетен начин на управление. 

Въпреки това в работата на Комисията се установяват де-
фицити, свързани преди всичко с изпълнението на ролята по 
надзор върху одиторите и специализираните одиторски пред-
приятия, като те се изразяват в следните насоки: 1) контрол 
върху качеството на дейността на одиторите, 2) разследвания 
по сигнали за нередности в дейността на одиторите и 2) нала-
гане на санкции.

Преди да бъде отделено по-конкретно внимание на посо-
чените проблеми, е необходимо да се посочи дефицит в норма-
тивната рамка, който до определена степен е възпрепятствал 
ефективната дейност на Комисията и за отстраняването на 
който КПНРО е полагала усилия. В рамките на изследвания пе-
риод Комисията осъществява надзор над одиторите и специа-
лизираните одиторски предприятия по правила, които следва 
да бъдат съгласувани с Института на дипломираните експерт 
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счетоводители. Налице е парадокс в нормативната база, кой-
то на практика води до това, че контролиращият осъществява 
контрол по правила, одобрени от контролирания. 

Данните относно осъществяваната надзорна дейност, пуб-
ликувани на сайта на Комисията, дават основание за оценка, 
че Комисията е полагала последователни усилия за осъщест-
вяване на надзор, като това включва формулиране на препо-
ръки и установена практика за последващ контрол относно 
изпълнението на отправените препоръки. 

Що се отнася до осъществявания надзор спрямо одитор-
ското предприятие, извършвало одит на КТБ, данните от-
крояват противоречие между констатациите и оценките от 
плановата проверка, извършена през 2013 г. (завършили с 
висока оценка за цялостната дейност на одиторското пред-
приятие) и констатациите и оценките от разследването, из-
вършено в края на 2014 г. след фалита на КТБ (посочващи 
съществени проблеми при одиторската дейност в конкрет-
ния случай). Това се дължи на разлика в методологиите за 
осъществяване на двата типа контролна дейност: в единия 
случай е извършена оценка на качеството на общата дейност 
на одиторското предприятие, а в другия е направено раз-
следване по конкретен случай за нарушения при изпълнение 
на конкретен одиторски ангажимент. Възникналият казус 
обаче дава основание за поставяне на въпроси относно ефек-
тивността на надзора и дали плановите проверки на общата 
дейността на качеството на одитора/одиторското предпри-
ятие могат да служат като инструмент за установяване на 
нарушения в отделни сегменти от дейността на одиторите/
одиторските предприятия. 

Във връзка с осъществяване на дейностите по (1) извърш-
ване на контрол на качеството на одиторските предприятия 
и (2) налагането на санкции изследването откроява дефици-
ти в нормативната рамка и в дейността на Комисията. В тази 
връзка негативно въздействие върху качеството на надзорна-
та дейност на КПНРО спрямо одиторите и специализираните 
одиторски предприятия оказват: (1) твърде дългият 3-годи-
шен период между проверките на одиторските предприятия, 
одитиращи предприятия от обществен интерес, който не 
създава предпоставки за дисциплиниране и последователен 
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контрол върху поднадзорните лица; (2) относително ниският 
размер на глобите, който не позволява прилагането на нака-
зания, адекватни на нарушенията и на причинените щети; (3) 
тайната на гласуването при вземане на решения за отнемане 
на права за срок от две години, която не съдейства за носене 
на отговорност от страна на членовете на КПНРО.

Народно събрание
В рамките на Системата за почтеност в банковия сектор 

Народното събрание осъществява три функции: (1) законода-
телна (свързана с приемане на закони, които регламентират 
дейността на финансовия сектор, в т.ч. и на институции, които 
осъществяват надзор в банковата сфера); (2) конституираща 
(свързана с избор на управителни органи на независими ре-
гулаторни институции или на институции с правомощия по 
надзор във финансовата сфера) и (3) надзорна (свързана с 
осъществяване на парламентарен контрол върху публичните 
институции). Всяка една от тези функции има важно значение 
в рамките на общата оценка за приноса на Народното събра-
ние за гарантиране на ефективност, отчетност и почтеност в 
банковия сектор. 

При оценката на капацитета на Народното събрание се 
установяват дефицити в две насоки: (1) способност за из-
граждане и поддържане на собствен експертен капацитет и 
(2) ангажиране на външна експертиза. По отношение на пър-
вия показател се констатира разминаване между формални-
те критерии при подбора на постоянния експертен състав на 
парламентарните комисии (със законово закрепени принци-
пи за професионализъм, политическа безпристрастност и не-
зависимост) и практическото приложение при назначаване на 
експерти. По отношение на втория показател следва да се от-
бележи, че Народното събрание разполага с налични матери-
ални ресурси за ангажиране на външна експертиза, но прави-
лата за използването им, както и тяхното практическо изпъл-
нение, не създават гаранции за тяхното ефективно използва-
не (силно персонализиран подход за вземане на решенията, 
при който само председателят на ресорната комисия възлага 
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тази дейност; използване на ресурсите за други дейности, вкл. 
и благотворителни инициативи на парламентарните групи). 

При изпълнение на законодателната функция на парла-
мента изследването установи съществен дефицит. В законода-
телната дейност във финансовата област доминира реактив-
ният подход – промените в законодателството се извършват 
преди всичко в отговор на вече изявили се проблеми в сектора 
и в резултат на необходимост от хармонизиране на национал-
ните разпоредби с европейското законодателство. 

Въпреки че става въпрос за специфична и високо специа-
лизирана правна материя, която следва да бъде законодател-
но развивана въз основа на задълбочен анализ на дефицитите 
и на оценка на последиците, в практическата законодателна 
дейност в разглеждания период доминира подход, при който 
внесените законопроекти са придружени от общи и формално 
разписани мотиви и без адекватна предварителна оценка на 
въздействието. 

Парламентарните комисии нямат системно установена 
практика да изискват оценки и предложения за подобряване 
на законодателството в съответната област (както от външни 
експерти, независими от НС, така и от регулаторните институ-
ции, които прилагат съответното законодателство). В рамките 
на изследвания период на практика няма работещ механизъм 
за отчитане на предложенията в докладите на регулаторните 
институции (за отстраняване на дефицити, възпрепятстващи 
тяхната работа), който да гарантира, че тези предложения ще 
бъдат разгледани в парламента и потенциално да намерят 
своето законодателно развитие.

В рамките на разглеждания период изборът на ръковод-
ства на регулаторните институции, които имат правомощия 
по надзор в банковата система, страда от сериозни дефицити, 
изразяващи се в следните насоки: (1) формално спазване на 
правилата за избор, записани в специалните закони, урежда-
щи дейността на БНБ, КФН и КПНРО; (2) не се прилага подход 
за разработване на самостоятелни правила за номиниране, 
изслушване и широко обсъждане на професионалните и мо-
рални качества на предложените ръководства на тези ин-
ституции; (3) определящ фактор при избора е решението на 
управляващото мнозинство в Народното събрание, като (4) 
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процедурите са непрозрачни, инициирани и осъществени при 
изненадващи обстоятелства, практически не гарантират кон-
куренция между кандидатите за ръководна длъжност (това 
важи особено за ръководителя на съответната институция), а 
(5) изборът е силно политически обоснован. 

В тази връзка е показателен фактът, че за ръководители на 
трите разглеждани институции са избрани народни предста-
вители от управляващите парламентарни мнозинства, като в 
два от случаите (изборът на управител на БНБ през 2003 г. и 
изборът на председател на КФН през 2010 г.) ръководителят 
на ресорната парламентарна комисия (която има функции в 
процедурата по избор на ръководства на регулаторните ин-
ституции) е избран за ръководител на регулаторната инсти-
туция.

По отношение на третата основна функция на парламен-
та – осъществяване на парламентарен контрол и търсене на 
отговорност от регулаторните институции са налице същест-
вени пропуски. Те са резултат от (1) абсолютизиране на прин-
ципа на независимост на тези институции и (2) твърде обща 
нормативна рамка за осъществяване на контрол и (3) липса на 
инициатива от страна на народните представители в изисква-
не на отчетност от регулаторните институции.

Анализът на фактите относно практическата дейност по 
осъществяване на контрол в парламентарните комисии по 
бюджет в периода 2009–2014 г. разкрива съществени дефици-
ти, изразяващи се в: (1) формално изпълнение на дейността 
по разглеждане и приемане на годишните отчетни доклади за 
дейността на БНБ, КФН, КПНДРО и ДАНС; (2) липса на диску-
сии по съществото на представените доклади; (3) реактивен 
подход, липса на инициатива и на системен подход по изисква-
не на информация относно текущата дейност на поднадзор-
ните институции (преди да са се проявили проблеми в дадена 
област); (4) липса на инициативност за възлагане на външни 
анализи, оценяващи ефективността на контролните институ-
ции и/или на анализи на потенциалните рискове в съответ-
ната област; 5) липса на системно установена практика да се 
изискват оценки и предложения за подобряване на законода-
телството в съответната област, в това число и от институци-
ите, които осъществяват надзорната дейност.
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При оценката на институциите, включени в системата 
за почтеност в банковия сектор, следва да се вземе предвид, 
че няколко институции нямат преки надзорни функции вър-
ху банковата система. Това са Министерство на финансите, 
Прокуратурата на Република България, Държавна агенция 
„Национална сигурност“, Сметната палата, Президентът на Ре-
публиката. Въпреки това отделни аспекти от тяхната дейност 
имат отношение към системата. Те имат функции, свързани с 
управление на публичните финанси, осъществяване на над-
зор за законност, опазване на финансовата сигурност и/или 
участие в процеса по конституиране на независимите регула-
торни институции. Поради тази причина цялостният анализ 
на Системата за почтеност в банковия сектор не пропуска от 
фокуса на вниманието и проблемни аспекти от тяхното функ-
циониране.  

Министерство на финансите
Министерство на финансите (МФ) има правомощия в ня-

колко насоки, като сред тях следва да се посочат четири ос-
новни: (1) взаимодействие между институциите с надзорни 
правомощия спрямо банковата система; (2) управление на 
риска при оперирането с публични финансови ресурси; (3) из-
вършване на данъчни проверки/ревизии от НАП; (4) действия 
по възлагане на договор на консултантска компания, специа-
лизирана в разследване на източени активи. 

Във връзка с действията при управление на риска при 
опериране с публични финансови ресурси е необходимо да се 
отбележат действията на МФ в периода 2010–2013 г. за про-
мяна в нормативната уредба, която въвежда изисквания за 
деконцентрация на финансите на публичните институции и 
държавни предприятия. Макар че този процес отнема време, 
през май 2013 г. Служебното правителство взема решение, с 
което определя правила за деконцентриране на парите на 
публични институции и дружества с публична собственост, 
въвежда единни задължителни критерии за избор на обслуж-
ващи банки и създава изисквания за публичност на информа-
цията къде са депозирани публичните средства. Решението 
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е резултат от няколкогодишни усилия на няколко министри 
на финансите, които са насочени към намаляване на риска от 
концентрация на средства в ограничен кръг банки и към съз-
даване на конкурентна среда на пазара на банкови услуги. 

Резултатите от изследването повдигат въпроси в две на-
соки: (1) ефективността на данъчните проверки/ревизии на 
КТБ, извършени от Национална агенция за приходите (която 
е специализиран държавен орган към министъра на финанси-
те); (2) прозрачността и адекватността на действията, свърза-
ни с ангажирането на консултантска фирма, специализирана в 
установяване на незаконно източени финансови ресурси.

Предвид извършената данъчна проверка през 2013 г. и 
в светлината на последвалото обвинение на прокуратурата, 
че от касата на Банката липсва значителна сума пари (почти 
206 милиона лева), възниква въпрос дали през 2013 г. е из-
вършвана проверка за съответствие между декларираните и 
наличните финансови средства в касата на Банката (което е 
стандартна процедура при извършване на данъчни проверки 
и финансови ревизии на проверявани юридически лица). От-
говорът на този въпрос би могъл да изясни по какъв начин 
е изпълнявана контролната дейност на приходната агенция 
спрямо КТБ и дали са съществували пропуски в тази насока.

След поставянето на Банката под особен надзор Минис-
терство на финансите предприема действия за изясняване 
на причините за източването на КТБ, като сключва договор с 
консултантска фирма, специализирана в издирването и връ-
щането на незаконно отклонени средства. В тази връзка се 
открояват проблеми в две насоки: (1) непрозрачност при фор-
мирането на заданието на работа на консултантската фирма; 
(2) ограничен обхват на възложената задача, която не включ-
ва връщане на източените средства. Липсата на прозрачност 
при подготовката на договора за ангажиране на консултант-
ска компания на практика не съдейства за осъществяване на 
обществен контрол и не позволява да се отговори на въпроса 
дали така формулираното задание, респективно предмет на 
договора, съдейства за максимална защита на публичния ин-
терес и на интересите на вложителите. 
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Държавна агенция „Национална сигурност“
В структурата на Държавна агенция „Национална сигур-

ност“ са обособени две звена, които имат правомощия във 
връзка с финансовата система и финансовата сигурност на 
страната. Едното звено е специализираната дирекция „Финан-
сова сигурност“, която има функции във връзка с идентифи-
циране и противодействие на заплахи за финансовата и фи-
нансово-кредитната система. В неговата структура функцио-
нира отдел „Финансово-кредитна система“, който има пряка 
компетентност по разглежданите въпроси. Другото звено е 
специализираната административна дирекция „Финансово 
разузнаване“, която има функции във връзка с прилагането на 
мерки срещу изпирането на пари и срещу финансирането на 
тероризма.

Въз основа на данните, представени в доклада на пар-
ламентарната анкетна комисия, както и на стенограмите от 
проведените обсъждания при президента през юни 2014 г., 
може да се формулират изводи за дефицити по отношение на 
дейността на Агенцията по случая „КТБ“ в четири насоки: (1) 
осигуреност с адекватни информационни ресурси; (2) иденти-
фициране на рискове за финансовата сигурност и предотвра-
тяване на престъпления срещу финансовата система; (3) 
осигуряване на информация на други държавни институции 
относно заплахи и рискове за сигурността на страната; (4) сиг-
нализиране на институциите за нередности, престъпления, 
заплахи и рискове за финансовата сигурност.

На първо място следва да се посочи ограниченият обхват 
на собствените информационни източници, като за сметка на 
това е отдаван приоритет на боравенето с публично достъп-
ни данни и доклади от останалите институции. Липсата на 
собствени източници и на пълноценна достоверна информа-
ция относно дейността на Банката на практика са обусловили 
и неефективно изпълнение на функцията по идентифициране 
на рискове за финансовата сигурност и предотвратяване на 
престъпления срещу финансовата система на страната. 

В пряка връзка с предходните проблеми е и неефектив-
ното изпълнение на друга основна функция – своевременно 
осигуряване на информация на други държавни институции 
относно заплахи и рискове за финансовата сигурност на стра-
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ната, която по закон е предназначена за трите държавните 
институции съгласно закона. Що се отнася до сигнализира-
нето на институциите за нередности, престъпления, заплахи 
и рискове за финансовата сигурност, съществуват данни за 
няколко случая на предприети действия по сезиране на Про-
куратурата, ГДБОП и НАП във връзка с получени сигнали за 
предполагаеми нарушения от мажоритарния собственик на 
Банката и свързани с него юридически лица. Въпреки това 
докладът на парламентарната анкетна комисия изтъква про-
блем с непоследователния подход по проследяване на резул-
тата от предприетите действия и недостатъчно ефективно 
взаимодействие с другите институции. 

Прокуратура на Република България 
При оценката на ролята на прокуратурата по казуса „КТБ“ 

следва да вземат предвид нейните правомощия, които се раз-
полагат в две насоки: (1) наказателно преследване и наказва-
не на престъпления, предвидени в Наказателния кодекс; (2) 
осъществяване на надзор за законност на дейността на пуб-
личните институции, който попада в обхвата на правомощия-
та на Върховна административна прокуратура.

В тази връзка на преден план се открояват въпроси относ-
но действията на прокуратурата в две насоки: (1) действия 
по сигнали, подавани от други институции и (2) действия във 
връзка с осъществяване на надзор за законност. 

Въпреки че докладът на временната парламентарна ко-
мисия за източването на КТБ съдържа данни за получавани 
сигнали относно действия на мажоритарния собственик на 
КТБ или свързани с него дружества в периода 2005–2013 г., 
липсва публично достъпна информация за резултата от рабо-
тата по тях. Поради тази причина не може да се даде катего-
рична оценка дали причината е липса на достатъчно данни от 
другите институции или те са неглижирани от разследващите 
органи на ПРБ. 

Що се отнася до функцията по осъществяване на надзор за 
законност върху дейността на публичните институции, също 
няма публично известни данни за начина, по който е осъщест-
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вяван този надзор спрямо институции в контролни право-
мощия в банковата сфера като БНБ, КФН, КПНРО в периода 
2009–2013 г. В рамките на посочения период няма данни за 
инициирани проверки, разследвания и досъдебни производ-
ства спрямо служители на висши ръководни длъжности в тези 
институции, съобразно развитието на които да се направи из-
вод за ефективността на тази дейност.

В средата на м. юни 2014 г. в публичното пространство е опо-
вестена информация, че прокуратурата е предприела действия 
по разследвания на престъпления в две насоки: (1) спрямо под-
управителя на БНБ, който ръководи „Банков надзор“; (2) спрямо 
търговски дружества, свързани с ръководството на КТБ. В ре-
зултат на процесуално-следствените действия на 20 юли 2017 г. 
Специализираната прокуратура внася в съда обвинителните 
актове срещу 18 лица – служители в управление „Банков над-
зор“, служители на КТБ и одитори, извършвали одит на Банката. 
Мащабът на документите по делото е без аналог в дейността на 
Прокуратурата и е резултат от работата на екип от прокурори, 
приоритетно ангажирани с разследването на случая „КТБ“. 

Един от критичните елементи в медийни публикации 
и експертни мнения относно действията на прокуратурата 
е свързан със следствените действия от средата на 2014 г. В 
тази връзка възниква въпрос дали публичният начин, по кой-
то са извършени действията на разследващите и правоохра-
нителните органи, не е съдействал за формиране на общест-
вено недоверие към Банката и дали не е оказал допълнителен 
дестабилизиращ ефект върху нея.

Сметна палата
При оценката на дейността на Сметната палата е необ-

ходимо да бъдат взети предвид два факта, които определят 
и рамката на нейната надзорна дейност: (1) Сметната пала-
та има индиректни функции по контрол върху надзорни ин-
ституции като БНБ, на КФН и на КПНРО, чрез извършване на 
одит на годишните отчети за финансовото управление, одит 
за съответствие на финансовото управление и одит на ефек-
тивността на надзорната дейност; (2) няма правомощия да из-
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вършва одит на дейността на институциите по собствена ини-
циатива, а след изрично възлагане от Народното събрание.

В рамките на изследвания период 2009 – юни 2014 г. Смет-
ната палата е извършвала (1) одити на годишните отчети 
за финансовото управление на БНБ, на КФН и на КПНРО, (2) 
одити за съответствие на финансовото управление на КФН и 
КПНРО и (3) одити на ефективността на надзорната дейност 
на КФН и КПНРО. 

Резултатите от изследването показват, че в рамките на 
изследвания период Сметната палата е осъществявала адек-
ватно своите функции, като в тази връзка (1) са идентифици-
рани пропуски в работата на институциите, (2) формулирани 
са препоръки за тяхното отстраняване и (3) е осъществяван 
последващ контрол.

По отношение на БНБ в рамките на изследвания период 
не е извършван одит на изпълнението на БНБ или друг спе-
цифичен одит, в частност – на ефективността на банковия 
надзор. Такъв одит е възложен от Народното събрание в края 
на 2014 г. след възникване на поредица от въпроси доколко 
ефективно е осъществяван надзорът на БНБ спрямо институ-
циите от банковата система, в частност – спрямо конкретната 
Банка. Впоследствие извършеният одит, включително форму-
лираните препоръки, служи като отправна точка за подобря-
ване на системите за управление и надзор в БНБ.

Този факт поставя въпрос дали законовото ограничение, 
според което Сметната палата не може да извършва одити по 
собствена инициатива (дори и в случаите, в които има публич-
но известни данни на дефицити в управлението и функцио-
нирането на публични институции), не се явява пречка пред 
по-ефективната работа на институцията и съответно – не слу-
жи като препятствие пред своевременното предприемане на 
коригиращи действия. 

Президент на Република България
Президентът на Републиката има правомощия във връзка 

с конституирането на част от състава на управителния орган 
на Българската народна банка. Съгласно Закона за БНБ той на-
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значава трима членове на Управителния съвет на БНБ. В кон-
текста на настоящото изследване действията на президента 
са разгледани в две насоки: (1) избор на членове на УС на БНБ; 
(2) консултации с политическите партии и институциите, про-
ведени след възникването на кризата в КТБ през юни 2014 г.

Действащият към 2009 г. президент е изпълнил своите 
правомощия по избор и назначаване на останалите трима 
членове на ръководството на БНБ. Подходът за осигуряване 
на публичност на кандидатурите не се отличава от този на ос-
таналите институции в този период – липсва публичност на 
информацията относно потенциални кандидатури, не е про-
ведена дискусия относно качествата на кандидатите и няма 
оповестени мотиви за избора на избраните кандидати. Въз 
основа на оскъдната информация може да се направи извод, 
че в рамките на изследвания период съществува дефицит на 
прозрачност в процедурите по избор на ръководство на БНБ, 
в това число и на проведената от президентската институция. 

След възникването на кризата в КТБ през лятото на 2014 г. 
в публичното пространство излиза на преден план проблемът 
за търсенето на отчетност и отговорност от ръководството 
на БНБ. Той се обосновава от дефицита на информация (как-
то на парламента, така и на президента) относно начина, по 
който надзорните институции са осъществявали своите пра-
вомощия. В тази връзка, наред с проблема за неефективното 
изпълнение на надзорните функции от страна на регулатор-
ните институции, възниква и въпрос дали абсолютизирането 
на законовите гаранции за независимост (в случая на упра-
вление „Банков надзор“ в БНБ) не компрометира принципа за 
отчетност пред органите, които конституират независимите 
регулаторни институции. 

При оценката на ролята на президента във връзка с въз-
никналата криза в КТБ през лятото на 2014 г. е необходимо да 
се вземе предвид фактът, че инициирането на консултациите с 
представителите на институциите и политическите партии се 
осъществява както в рамките на регулярно осъществяваната 
функция на президента да служи като обединителна фигура, 
която търси диалог между институциите, така и поради още 
една конкретна причина – предстоящото съставяне на слу-
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жебно правителство и пряката отговорност, която президен-
тът носи. 

Въпреки посочените ограничения, може да се направи по-
ложителна оценка за ролята на президентската институция в 
пика на кризата на доверието към КТБ и към други компонен-
ти от банковата система на страната. В рамките на проведени-
те консултации през юни – юли 2014 г. президентът играе ро-
лята на допълнителен стабилизиращ фактор, който осигурява 
терен за диалог между институции и политически партии и за 
постигане на консенсусно решение, което овладява възникна-
лата криза.





КреДиТни инСТиТУЦии: 
КОРПОРАТИВНА 

ТЪРГОВСКА БАНКА





 

Кредитните институции4 са юридически лица, които из-
вършват публично привличане на влогове или други 
възстановими средства и предоставят кредити или дру-

го финансиране за своя сметка и на собствен риск (чл. 2 от За-
кона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013). 
Банките могат да осъществяват и допълнителни дейности, 
изрично посочени в ЗКИ и включени в техния лиценз. За осъ-
ществяване на дейността си следва да разполагат с организа-
ция, адекватна на техните операции. 

За да осъществява едно юридическо лице дейност като 
банка на територията на страната, трябва да е получило ли-
ценз от Българска народна банка. По оценки на БНБ на тери-
торията на страната действат повече от необходимия брой 
банки. В резултат на тази възприета политика БНБ не е изда-
вала лиценз за нова банка от повече от пет години. В България 
осъществяват дейност общо 28 банки, от които: банки, лицен-
зирани в Република България – 22; клонове на чуждестранни 
банки в Република България – 65.

Банките могат да бъдат класифицирани според различни 
критерии в зависимост от: формата на собственост; правната 

 4 В рамките на настоящия текст е използван и другият всеобщо използван 
термин и придобил публичност термин – банки. 

 5 По данни към юли 2016 година.
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им форма; формата на организиране на банковата дейност; 
големината на капитала; териториалния обхват на дейност; 
кръга от клиенти; вертикалната им структура; вътрешната 
структура; целевите приоритети;

Според чл. 2 от Закона за кредитните институции банките 
могат да осъществяват следните изчерпателно изброени дей-
ности:

• публично привличане на влогове или други възстановими 
средства;

• предоставяне на кредити или друго финансиране за своя 
сметка и на собствен риск;

• извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за 
платежните услуги и платежните системи;

• издаване и администриране на други средства за плащане 
( пътнически чекове и кредитни писма);

• приемане на ценности на депозит;
• дейност като депозитарна или попечителска институция;
• финансов лизинг;
• гаранционни сделки;
• търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с 

чуждестранна валута и благородни метали с изключение 
на деривативни финансови инструменти върху чуждес-
транна валута и благородни метали;

• предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по 
чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инстру-
менти;

• парично брокерство;
• придобиване на вземания по кредити и друга форма на фи-

нансиране (факторинг, форфетинг и други);
• издаване на електронни пари;
• придобиване и управление на дялови участия;
• отдаване под наем на сейфове;
• събиране, предоставяне на информация и референции от-

носно кредитоспособността на клиенти.

Предмет на настоящото изследване е Корпоративна тър-
говска банка. Тук е необходимо да се направи изричното 
уточнение, че конкретната кредитна институция не е пред-
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ставителна за сектора, а изборът е мотивиран единствено от 
водещата цел на проучването – чрез анализа на конкретния 
казус с обявената в несъстоятелност Банка да бъдат анализи-
рани и оценени действията на всички ключови институции от 
банковата система, така че да бъдат направени изводи относ-
но дефицитите в надзора и съответно – да бъдат предприети 
действия, които не допускат подобни казуси в бъдеще, които 
гарантират обществения интерес и създадат предпоставки за 
стабилното и ефективно функциониране на банковия сектор 
в страната.

Времевият период на изследването обхваща 2009 г. – юни 
2014 година, като фокусът на оценката е поставен върху систе-
мите за управление и контрол на КТБ (наричана още Банката). 
При формирането на оценката на капацитета, ролята и упра-
влението на КТБ в настоящото изследване са взети предвид 
данни от официални документи (доклад на парламентарната 
Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоя-
телствата, свързани с действията на държавни органи и ин-
ституции, които е следвало да упражнят контрол и да проти-
водействат на източването на Корпоративна търговска банка 
в периода 2009–2014 г.; окончателен доклад за синдиците на 
КТБ, изготвен от „Alix Partners“; обвинителни актове на Про-
куратурата; стенограми от консултациите на Президента с 
представители на надзорните институции и парламентарно 
представените политически партии); публикации от специа-
лизирани икономически издания и национални медии; оцен-
ки и данни от анкетирани представители на изследваните ин-
ституции и експерти, работещи в областта на финансите. 
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1. КАПАцИТЕТ

1.1. Високи професионални и етични критерии,  
на които отговарят управителните  
и надзорните органи на Банката

Законът за кредитните институции определя изисквания 
за професионална квалификация на ръководните структу-
ри на кредитните институции. Членовете на управителните 
органи, както и изпълнителните директори следва да бъдат 
одобрени от БНБ, а предвид двустепенната структура на КТБ 
е необходимо и одобрение от страна на БНБ на членовете на 
Надзорния съвет. 

Конкретните изисквания относно професионалната ква-
лификация на членовете на управителните органи (Управите-
лен съвет или Съвет на директорите) на банките са опреде-
лени в Закона за кредитните институции и Наредба №20 от 
2009 г. на БНБ за издаване на одобрения за членове на управи-
телния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на 
кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение 
на техните функции (Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г.). Съглас-
но чл. 2 от същата наредба лицата, за които се иска издава-
не на одобрение, за да бъдат избрани в управителния съвет 
или в съвета на директорите на банка, трябва да са заемали не 
по-малко от 5 години длъжност с ръководни функции в пред-
приятия от банковия или финансовия сектор или в институ-
ции, сравними с банка, а ако имат висше икономическо или 
юридическо образование – не по-малко от 3 години. В случай 
че лицето притежава друг вид висше образование или длъж-
ността е заемана в друг вид предприятие, законът въвежда из-
искване за по-дълъг професионален стаж6. Лицата, за които се 

 6 Вж. чл. 2 от Наредба №20 от 2009 г. на БНБ за издаване на одобрения за 
членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния 
съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение 
на техните функции (Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г.): „Чл. 2. Лицата, за 
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иска издаване на одобрение, за да могат да управляват и пред-
ставляват банка (изпълнителни директори и прокуристи), 
ако притежават висше юридическо или икономическо образо-
вание, трябва да са работили най-малко 5 години на длъжност 
с ръководни функции в предприятие от банковия сектор или 
в сравнимо с банка дружество или институция. В случай че ли-
цето притежава друг вид висше образование или длъжността 
е заемана в друг вид предприятие, законът въвежда изискване 
за по-дълъг професионален стаж7.

които се иска издаване на одобрение, за да бъдат избрани в управител-
ния съвет или в съвета на директорите на банка, трябва да отговарят 
на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3-9 от Закона за кредитните 
институции, както и на едно от следните условия: 
 1) да са заемали не по-малко от 5 години длъжност с ръководни функции 

в предприятия от банковия или финансовия сектор или в институции, 
сравними с банка, а ако имат висше икономическо или юридическо 
образование-не по-малко от 3 години;

 2) да са заемали не по-малко от 10 години длъжност с ръководни функ-
ции във финансовото управление на предприятия от нефинансовия 
сектор, чиито активи са съпоставими със стойността на активите на 
банката, а ако имат висше икономическо или юридическо образова-
ние-не по-малко от 5 години;

 3) да са заемали не по-малко от 10 години длъжност с ръководни функ-
ции във финансовото управление на държавни институции, а ако имат 
висше икономическо или юридическо образование – не по-малко от 
5 години;

 4) да са хабилитирани лица (преподаватели, научни работници) в об-
ластта на икономиката или правото.

 7 Виж чл. 3 от Наредба №20 от 2009 г. на БНБ за издаване на одобрения за 
членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния 
съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на 
техните функции (Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г.): „Чл. 3. (1) Лицата, за 
които се иска издаване на одобрение, за да могат да управляват и пред-
ставляват банка, трябва да отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 
и т. 3-9 от Закона за кредитните институции, както и на следните условия: 
1) за лицата с висше юридическо или икономическо образование: да са 

работили най-малко 5 години на длъжност с ръководни функции в 
предприятие от банковия сектор или в сравнимо с банка дружество 
или институция;

2) за лицата без висше юридическо или икономическо образование: да 
имат не по-малко от 10 години професионален опит в предприятия от 
банковия сектор или в сравнимо с банка дружество или институция, 
от които най-малко 5 години на длъжност с ръководни функции.
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За членовете на надзорния съвет нормативната уредба не 
предвижда изрично дефинирани изисквания за професионал-
на квалификация, като единствено посочва, че същите трябва 
„да притежават надеждност и пригодност, необходими за зае-
мане на длъжността, включително квалификация и познания 
за ефективно изпълнение на задължения“8. 

За да бъде избрано за член на управителен или надзорен 
орган, всяко лице трябва да отговаря и на следните изисква-
ния: не трябва да е осъждано за умишлено престъпление от 
общ характер; да не е било член на управителен или контро-
лен орган на банка през последните две години преди датата 
на решението за обявяването ѝ в несъстоятелност; да не е ли-
шено или лишавано от право да заема материалноотговорна 
длъжност; да не е съпруг или роднина до трета степен вклю-
чително по права или по съребрена линия с член на управи-
телен или контролен орган на банката и да не се намира във 
фактическо съжителство с такъв член.

Нормативната уредба въвежда базови, ясни и достатъч-
но адекватни изисквания за професионална квалификация и 
опит на членовете на управителния орган на банка, както и 
за представляващите я лица. За членовете на надзорния съвет 
(контролния орган) съществува дефицит в закона, като не са 
формулирани конкретни изисквания относно професионал-
ната квалификация и опит, която следва да притежават лица-
та, като цялостната преценка практически е предоставена на 
БНБ. 

За практическото изпълнение на изискванията за висо-
ки професионални и етични критерии, на които да отгова-
рят управителните и надзорните органи на Банката може да 
се съди от: 1) решенията за избор, решенията за одобряване 
и другите видове удостоверителни документи, издавани от 
БНБ; 2) конкретните действия на управителните и надзорни-

 8 Вж. чл. 4 от Наредба №20 от 2009 г. на БНБ за издаване на одобрения за 
членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния 
съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение 
на техните функции (Загл. изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка с чл. 11, 
ал. 2 от ЗКИ.
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те органи на банката, намерили израз в резултатите от нейна-
та дейност в рамките на изследвания период.

Сайтът на БНБ съдържа публично достъпен Регистър по 
Наредба №20 на БНБ от 28 април 2009 г. за издаване на одо-
брения за членове на управителния съвет (съвета на дирек-
торите) и надзорния съвет на кредитна институция и изиск-
вания във връзка с изпълнение на техните функции. В същия 
може да бъде намерена информация относно името на лицето, 
датата на издаване, длъжността и банката, за които е издаде-
но одобрение от 2009 г. до настоящият момент. В регистъра не 
се съдържа информация относно конкретната квалификация 
и професионален опит на лицата, за които са издадени одо-
брения в периода 2009–2014 г.9 

Друг публично достъпен източник на информация е сай-
тът на КТБ10, в който може да се установят редица публикации, 
анонсиращи: 1) наличието на кратки автобиографични данни 
за образованието, професионалния опит и допълнителни спе-
циализации на изпълнителните директори, избрани в рамки-
те на изследвания период; 2) рейтинги, определени от рейтин-
гова агенция Moody’s Investors Service (Moody’s)11; 3) призове 
и награди, присъдени от асоциации в сектора на финансите12. 
Предвид факта, че това е официалният сайт на банката, е ло-
гично, че те отразяват позитивна информация относно функ-
ционирането на банката, в т.ч. и относно професионализма на 
нейните управителни и надзорни органи13. 

За нивото на професионализма и етичните стандарти в 
управлението и надзора на банката обаче може да се съди от: 
1) стриктното придържане към законодателството и високи 

 9 Вж. http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/
index.htm.

 10 Вж. например публикуваната информация от октомври 2012 г. за но-
воизбран нов член на УС и изпълнителен директор на банката: http://
corpbank.bg/news_449.html.

 11 Вж. http://corpbank.bg/news_498.html, http: /corpbank.bg/news_461.html.
 12 Вж. например новината за присъден приз „Динамика на развитието“, 

присъден от АББ на 29.06.2012 г.
 13 Вж. заглавието на една от публикациите: „Цветан Василев е „Банкер на 

годината“ за четвърти път“ (източник: http://www.corpbank.bg/news_547.
html). Други присъдени призове са „Банка на годината“, „Мениджър на 
годината“, „Динамика на развитието“. 
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етични стандарти в банковия бизнес; 2) резултати от управле-
нието на банката в рамките на изследвания период. В тази 
връзка се открояват следните детайли.

В първата част на периода се открояват оптимистични 
оценки относно функционирането на банката. До 2012 г. тя е 
една от най-интензивно развиващите се институции в банко-
вия сектор в страната – в подкрепа на това твърдение може 
да се посочи призът „Динамика на развитието“, присъден от 
Асоциация „Банка на годината“ през 2010 г. и 2011 г.14 Съще-
временно, публично известните факти относно тесни връзки 
и контакти, установени между ръководството на Банката и 
представители на надзорните институции дават основание за 
оценка, че управленските и надзорните структури в Банката 
не са се придържали към етичните стандарти в банковия биз-
нес15.

Друг аспект, който поставя въпроси относно етичните ас-
пекти при управлението на Банката, е политиката по привли-
чане на депозити и лихвените проценти по тях. В рамките на 
периода от 2009 г. до средата на 2013 г. Банката привлича мно-

 14 Вж. http://corpbank.bg/news_418.html.
 15 Вж. публикации относно приятелски срещи и посещения в офиса на 

Банката от ръководители на КФН, БНБ и политици – членове на парла-
ментарната бюджетна комисия. В тази връзка например публикацията 
във в. „Дневник“ от 24.04.2015 г. разкрива следното: „Управителят на БНБ 
Иван Искров и мажоритарният собственик на обявената тези дни във 
фалит Корпоративна търговска банка Цветан Василев пеят в заведение 
широко усмихнати „Назад, назад, моме Калино“. Двамата са във видимо 
добри отношения, прегръщат се и се поклащат в такт с музиката, а Искров 
с жест приканва публиката да се включи в изпълнението. Това показва 
видеоклип, излъчен в четвъртък вечер (23.04.2015) от предаването 
„Господари на ефира“ на Нова телевизия. Клипът беше предоставен 
на в. „Дневник“ от предаването“. (източници: http://www.dnevnik.bg/
video/2015/04/24/2519519_video_nazad_nazad_mome_kalino_v_izpulnenie_
na_ivan. Също така вж. публикацията на в. „Капитал“ от 15 май 2015 г. „На 
по чашка с надзора...“, от която става ясно, че „и други регулатори, сред 
които и подуправителят, отговарящ за „Банков надзор“ Цветан Гунев, 
са посещавали неофициално офиса на мажоритарния собственик на 
фалиралата КТБ. (източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/05/15/2533567_na_po_chashka_s_nadzora), както и публи-
кацията от 15.05.2015. г. във в. „Дума“, в която е посочено, че в списъка 
на присъстващите се появява името на Цветан Гунев (източник: http://
www.duma.bg/node/100701).
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жество публични институции и фирми с публична държавна 
или общинска собственост. На този проблем са посветени ре-
дица медийни публикации, които поставят въпроси доколко 
са мотивирани решенията за насочване на публични средства 
към тази Банка и дали те не се дължат на нарушаване на етич-
ните стандарти – както от страна на представители на инсти-
туциите, така и на ръководството на Банката. 

Наред с етичните аспекти съществуват и въпроси доколко 
професионално е осъществявана лихвената политика на бан-
ката. След решението на Служебното правителство от средата 
на 2013 г. за деконцентрация на финансовите ресурси на ин-
ституциите16 мениджмънтът на Банката взема рисково реше-
ние да привлече вложители чрез агресивна лихвена политика, 
която определя двойно по-високи лихви от пазарно установе-
ните в сектора в този период. 

 16 На 22 май 2013 г. служебното правителство на Марин Райков приема 
решение, с което определя правила за деконцентриране на парите на 
публични институции и дружества с публична собственост в поне 4 
обслужващи банки, въвежда единни задължителни критерии за избор 
на обслужващи банки и създава изисквания за публичност на инфор-
мацията къде са депозирани публичните средства на институциите и 
на фирмите на всяко тримесечие. В тази връзка в публикацията на в. 
„Капитал“ от 22 май 2013 г. „Кабинетът прие правилата за парите на 
държавните дружества“, в която пише следното: „Държавните фирми 
вече ще избират обслужващи банки по единни, задължителни правила. 
... Правилата задължават дружествата с над 50% държавно участие и 
контролираните от самите тях компании със значителни по размер 
финансови средства (над 3 млн. лв.) да ползват услугите на поне че-
тири обслужващи банки, като всяко министерство ще оповестява на 
всяко тримесечие експозициите на своите дружества, които надвиша-
ват лимитите. С приемането на постановлението всички министерства 
публикуваха на сайтовете си и данни към края на март, които потвър-
диха, че парите на държавните дружества масово са концентрирани 
в Корпоративна търговска банка. От 40 дружества под шапката на 
различни министерства 19 са вложили свободния си ресурс изцяло или 
частично в КТБ, като тук влизат и енергийните гиганти (виж таблицата).  
Целта на правилата беше да гарантират сигурност и диверсифи-
кация на риска за държавните фирми, както и да пресекат концен-
трацията на значителни държавни средства в една банка, което 
би ѝ дало предимство.“ (http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2013/05/22/2066560_kabinetut_prie_pravilata_za_parite_na_
durjavnite).
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В доклада на временната парламентарна комисия17 тази 
рискова депозитна политика е определена като политика, 
присъща на класическа пирамида, а като основни отговорни 
лица за нея са посочени мажоритарният собственик и ръко-
водството на банката: „Възниква и въпросът, след като КТБ 
реално не реализира приход от кредитната си дейност (или не 
реализира такъв в достатъчен размер), предвид кредитиране-
то на фирми „бушони“, които не могат да обслужват кредитите 
си, как банката ще заплаща големите лихви по влоговете и де-
позитите. Това положение показва достатъчно ясно, че пира-
мидата КТБ няма как да е в състояние да покрива този разход.

Изложеното по-горе има изключително тежки последици 
за КТБ, защото създава привидност за наличие на капиталова 
база – т.е. за възможност за кредитиране, без да е налице реал-
но такава възможност. Именно тук е голямата отговорност на 
Цветан Василев и на ръководството на Банката, както и на ре-
гулаторния орган БНБ, защото с допускането и непресичането 
на тези практики в КТБ са осигурили възможност банката да 
функционира като „пирамида“.

Посочените факти относно лихвената политика по депо-
зитите, както и негативните тенденции в рейтингите на де-
позитите на КТБ, присъдени от Moody’s през ноември 2012 г. и 
април 2013 г., показват, че практическата дейност на ръковод-
ството и надзора на Банката се е отклонявала и от критериите 
за професионализъм в управлението на Банката.

В тази връзка основен критичен акцент следва да бъде 
поставен върху кредитната политика на Банката. Докладът 
на временната парламентарна комисия и докладът на „Аликс 
Партнърс“ дават достатъчно основания за оценка, че управле-
нието на банката е било в разрез с базисни принципи за про-
фесионализъм – от посочения по-горе цитат става ясно, че 
кредитирането на некредитоспособни фирми поставя Банка-

 17 Вж. Доклада на парламентарната Временна анкетна комисия за проверка 
на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи 
и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат 
на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 137.
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та в невъзможност да изплаща високите лихви по влоговете 
и депозитите. 

Наред с това обвинителните актове на Прокуратурата 
ясно посочват отговорността на председателя на надзорния 
съвет и на изпълнителните директори за неупражнения кон-
трол и за раздаването на кредити в нарушение на законода-
телството и на вътрешните правила на самата Банка. В тази 
връзка прокурорските постановления за привличане към на-
казателна отговорност дават детайлна информация относно 
нарушенията на конкретни разпоредби от Закона за кредит-
ните институции, регламенти на ЕС и вътрешно-нормативни-
те документи на Банката18. 

В допълнение дейността на Банката в качеството ѝ на ин-
вестиционен посредник, както и дейността по набиране на 
допълнителен капитал през 2013 г., индикиращ за измама19, 
дават достатъчно основание за ниска оценка за практическо 
изпълнение на професионално-етичните критерии в работата 
на управителните и надзорните органи на банката. 

Въз основа на направеното проучване може да бъде направен 
извод, че нормативната уредба въвежда базови, ясни и достатъч-
но адекватни изисквания за професионална квалификация и опит на 
членовете на управителния орган на банка, както и за представля-
ващите я лица. За членовете на надзорния съвет (контролния ор-
ган) съществува дефицит в закона, като той се изразява в липсата 
на конкретно формулирани изисквания относно професионалната 
квалификация и опит, които следва да притежават лицата. В тази 
връзка преценката дали лицето може да заеме съответната длъж-
ност, е предоставена изцяло на БНБ. 

Въз основа на извършеното изследване може да се направи из-
вод, че в рамките на изследвания период управителните и надзор-

 18 Вж. обвинителните актове на Прокуратурата на Република България, 
които са публикувани на 24 февруари 2017 г. на нейния сайт: http://
www.prb.bg/bg/news/aktualno/675885/.

 19 Вж. вече цитирания доклад на временната парламентарна комисия, 
с. 118–137, както и по-детайлното описание в следващата част на насто-
ящия анализ, разглеждащ ролята на КТБ.
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ните органи на банката не са се придържали към най-високите про-
фесионално-етични стандарти в своята работа. Предвид факта, че 
банката е предприятие, работещо в обществен интерес, ефектив-
ното управление на средствата, поверени от вложителите, следва 
да се основава на професионализъм и на последователно придържане 
към принципи за почтеност в банковия бизнес. 

Приложението на професионално-етичните стандарти в ра-
ботата на управленските и надзорните структури на банката 
може да бъде оценено като изключително лошо, като мотивите за 
подобна оценка се разполагат в два плана: 

1) Нарушения на законодателството и на вътрешните правила 
на банката особено по отношение на: а) кредитната политика, 
при която са раздавани значителни по размер кредити без необ-
ходимите обезпечения, кредити на некредитоспособни лица, на 
свързани лица; б) действията, свързани с привличане на допъл-
нителен капитал през 2013 г., като за тази дейност на практика 
са представени неверни данни на БНБ и са използвани парите на 
вложителите.

2) Политиките по привличане на вложители и по предоставяне на 
кредити, които не само не съответстват на етичните стан-
дарти, но и на професионалните изисквания за разумно осъ-
ществяване на банкова дейност, довели като краен резултат 
източването на банката. В тази връзка следва да се посочат: 
а) преференциалните лихвени проценти за политици и лица на 
висши длъжности, от които зависи вземането на решения за из-
бор на обслужваща банка; б) определянето на лихвени проценти 
по влогове и депозити, които не съответстват на пазарните 
условия и на практика водят до функционирането на банката 
като пирамида, която се нуждае от все повече вложители, за да 
продължи да изплаща високите лихвени проценти; в) предоста-
вянето на кредити на некредитоспособни лица, без необходими-
те обезпечения и документи, на свързани лица, на фирми-посре-
дници, които са финансирали инвестиционни проекти на лица от 
управленските и надзорните структури на банката, което не 
само е определяно като нехарактерна дейност за една банка, но 
на практика е източвало поверения за управление ресурс за реа-
лизирането на лични бизнес и обществени проекти на председа-
теля на надзорния съвет и мажоритарен акционер в банката.
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1.2. Независимост на специализираната служба за 
вътрешен контрол от ръководството на Банката

Банките са особен тип предприятия, които оперират с 
чужди финансови ресурси и от чиято дейност на практика за-
виси не само реалната икономика, но и всички публични ин-
ституции и физически лица. Неслучайно финансовата систе-
ма е определяна като кръвоносната система за икономиката 
на съвременното общество. Предвид изключителното значе-
ние на банките, законодателството предвижда редица меха-
низми и структури за външен и вътрешен контрол. Вътреш-
ният контрол в банките е съвкупност от системи за контрол, 
които трябва да осигурят икономичното и ефективно използ-
ване на ресурсите, адекватен контрол на различните рискове, 
опазване на активите, надеждност и цялостност на финансо-
вата и управленската информация и законосъобразност на 
дейността, съблюдаване на политиката, плановете, вътреш-
ните правила и процедури. Съгласно нормативната уредба 
елементи на вътрешния контрол са: системите за управлен-
ски контрол; контрол на риска; отчетност и информация; и 
вътрешен одит.

Съгласно чл. 74 от ЗКИ всяка банка създава специализи-
рана служба за вътрешен одит, чието ръководство се избира и 
освобождава от общото събрание на акционерите. Специали-
зираната служба за вътрешен одит е независима при осъщест-
вяване на своята дейност от управителните органи на кре-
дитната институция. Ръководството на службата за вътрешен 
одит е длъжно да информира незабавно БНБ за установените 
от него нарушения в управлението на банката, които са дове-
ли или могат да доведат до значителни вреди за банката. При 
изпълнение на своите функции специализираната служба за 
вътрешен контрол проверява и оценява системата за отчет-
ност и информация, електронните информационни системи 
и верността на данните; законосъобразността на операциите, 
спазването на вътрешните правила и процедури и изпълне-
нието на управленските решения; системите за управление на 
риска, методите за оценка на риска и достатъчността на капи-
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тала, както и надеждността и навременността на надзорните 
отчети20.

При оценката на законодателната уредба, касаеща струк-
турите за вътрешен контрол в банките, е необходимо да се 
вземе предвид обвързаността на работата на ССВО и на одит-
ните комитети (ОК). В отговор на установени дефицити (из-
разяващи се най-вече в дефицит на независимост от мажори-
тарния собственик), в края на миналата година са извършени 
подобрения в регулациите относно дейността на одитните 
комитети. Те обаче не могат да бъдат отнесени към периода, 
който е предмет на настоящата оценка. 

По отношение на практическата дейност на специализи-
раната служба за вътрешен одит в КТБ могат да бъдат откро-
ени следните факти: 

В рамките на изследвания период Специализираната 
служба за вътрешен одит (ССВО) е ръководена от един и същи 
служител, който е избран през 2002 г. от Общото събрание на 
акционерите и управлява звеното до поставянето на Банката 
под специален надзор през юни 2014 г. 

Предвид характера на дейност на специализираната служ-
ба до средата на 2014 г. не съществуват публично известни 
данни относно ефективността и адекватността на нейната 
дейност. Един от малкото информационни източници е сай-

 20 Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба №10 от 26.11.2003 г. за вътрешния кон-
трол в банките „При изпълнение на своите функции специализираната 
служба за вътрешен контрол проверява и оценява: 
1) системата за отчетност и информация, полезността на изготвяните 

анализи, електронните информационни системи и верността на да-
нните;

2) законосъобразността на операциите, спазването на вътрешните пра-
вила и процедури и изпълнението на управленските решения;

3) вътрешните контролни процедури при извършване на сделки;
4) резултатите и ефективността от дейността;
5) системите за управление на риска, методите за оценка на риска и 

достатъчността на капитала;
6) надеждността и навременността на надзорните отчети;
7) защитата на активите на банката от безстопанственост и злоупотреби;
8) изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
9. подбора и квалификацията на кадрите, както и съответствието на 

длъжностните характеристики и правомощията.
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тът на самата банка, който през май 2013 г. публикува анонс 
за „най-високата международна оценка за качеството на дей-
ността“ на ССВО, дадена от Института на вътрешните одитори, 
САЩ21. 

Въпреки че оценката е позитивна, тя едва ли би следвало 
да бъде използвана като надеждна референция за начина, по 
който е функционирало това звено. Причините за това са ня-
колко: на първо място, изборът на оценител е направен от са-
мата Банка; на второ място – информацията е публикувана на 
сайта на Банката, като е обяснимо че официалният сайт следва 
да служи като инструмент за създаване на позитивен имидж; 
не е ясно до какъв тип документи относно оценяваната струк-
тура са имали достъп външните оценители. В светлината на 
последвалите събития, откроили факти за съществени нару-
шения в дейността на банката, в т.ч. и в нейното управление, 
тази оценка не може да бъде използвана като обективен пока-
зател за начина, по който е функционирала ССВО. 

Всъщност за начина, по който е функционирала ССВО, 
може да се съди по фактите, посочени в документите на ин-
ституциите, извършили разследване на причините за фалита 
на КТБ. Това са: 1) обвинителните актове на Прокуратурата; 
2) докладът на временната парламентарна комисия за източ-
ването на КТБ.

 21 Вж. публикацията „За пореден път Специализираната служба за вътрешен 
одит при КТБ АД получи най-високата международна оценка за качест-
вото на дейността си“ от 21.05.2013 г., в която се казва следното: „От 4 
март до 19 април 2013 г. беше извършена външна оценка на качеството 
на дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ 
АД, в съответствие с изискванията на Стандарт 1312 от Международните 
стандарти за професионална практика по вътрешен одит (Стандартите). 
Оценката беше извършена от Диана Съливан, CIA1, CRMA2, CPA3, CGMA4, 
CFE5, акредитиран оценител от Института на вътрешните одитори, САЩ 
(The IIA). Резултатите от извършената външна оценка са цялостно съот-
ветствие на дейността на Специализираната служба за вътрешен одит 
при КТБ АД с Международните стандарти, Дефиницията за вътрешен 
одит и Етичния кодекс на Института на Вътрешните одитори. Това е най-
високата възможна оценка за съответствие, съгласно Международните 
стандарти за професионална практика по вътрешен одит, която оценка 
е поредното доказателство за качеството на вътрешноконтролната сис-
тема на КТБ АД, част от която е вътрешният одит на Банката“ (източник: 
http://corpbank.bg/news_508.html).
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От обвинителния акт на Прокуратурата спрямо ръководи-
теля на Специализираната служба за вътрешен одит22, както 
и от обвинителните актове спрямо останалите длъжностни 
лица в управителните и надзорните органи в Банката, става 
ясно, че нарушенията се изразяват в няколко насоки: 1) при-
криване на извършвани нарушения в управлението и дейност-
та на банката; 2) неизпълнение на задълженията за осъщест-
вяване на вътрешен контрол съобразно законодателството и 
официално приетите правила на банката; 3) неизпълнение на 
задължението за докладване на обстоятелства, които подле-
жат на задължително докладване пред управление „Банков 
надзор“ в БНБ.

На първо място от анализа на документа става ясно, че 
ръководителят на ССВО е не е установил надлежно и по този 
начин е прикривал извършени нарушения в управлението и 
дейността на банката, сред които: 

„– явни и съществени отклонения във функционирането на 
контролите; – наличие на несъответствие на информация 
относно крайната дата на кредити между договори и анек-
сите към тях и информационната система на банката; – не-
съответствие на отразените плащания по кредитите спрямо 
погасителния план по договора в кредитното досие; – загуба, 
декапитализация, отрицателни парични потоци на кредито-
получателите; – многократните предоговаряния на срокове 
и данни за влошено финансово състояние на кредитополу-
чатели, говорещи за повишен кредитен риск и проблеми 
с обслужване на кредита, което води до необходимостта от 
прекласифициране в по-високорискова група и начисляване 
на допълнителни провизии за загуби от обезценка; – инди-
катори за измама: липса или ненавременно учредяване на 
обезпечение; липса на оценка по справедлива стойност на 
обезпеченията; многократно предоговаряне на кредитите 
непосредствено преди края на гратисния период; липсата 
на анализ на паричните потоци, който да подкрепи генери-
рането на доходи и способността за заплащане на кредита; 

 22 Вж. обвинителния акт спрямо ръководителя на ССВО на КТБ АД Сне-
жана Стефанова-Велева с обем от 1250 стр. (източник: сайта на ПРБ: 
http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/675885).
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фактическата свързаност между кредитополучателите и ад-
министраторите на банката; източниците на погасяване от-
пуснатите от Банката кредити чрез други кредити от същата 
Банка; източниците на финансиране на предоставения на 
Банката подчинен срочен дълг, а именно от кредити отпус-
нати от КТБ АД.23“

На второ място, че при изпълнението на служебните за-
дължения не са декларирани обстоятелства, които службата 
е установила и които подлежат на задължително докладване 
пред БНБ – управление „Банков надзор“, като те се отнасят до: 
„не са осчетоводени вписани обезпечения в т.ч. и ипотеки; – не 
са своевременно отразени промени в параметри или стойност 
на обезпечения; – не са приложени изготвени последващи ста-
новища при промяна на условията по кредитите, гаранциите 
и сключените в тази връзка анекси; – няма приложени дого-
вори с клиенти и доставчици, свързани с дейността на креди-
тополучателите за доказване на бъдещи парични потоци за 
обслужване на кредитните сделки; – в кредитни досиета не 
са приложени документи, удостоверяващи извършени огледи 
на учредените в полза на Банката обезпечения, както и доку-
менти удостоверяващи извършени оценки на обезпеченията 
и периодичните им актуализации; – липса на приложени ак-
туални документи за финансовото състояние на кредитопо-
лучателя, като с най–съществен обхват е неприложен бизнес 
план с прогнозни парични потоци; – липса на приложени де-
кларации за свързаност при сключване на кредитна сделка, 
както и липса на периодично подаване на такива; – недоста-
тъчно изчерпателното документиране на извършения анализ 
на кредитната задлъжнялост в приложените към проверени-
те сделки становища; – не са приложени в кредитни досиета 
разпечатки, удостоверяващи извършени проверки; – в стано-
вища на кредитни инспектори не е включена информация за 
кредитната задлъжнялост на кредитоискателите; – неизчер-
пателно документиране на извършения анализ на кредитна-
та задлъжнялост на кредитоискателите, възпрепятстващо из-
вършването на текущия и последващ контрол на кредитните 

 23 Вж. цитирания обвинителен акт, с. 5–6.
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сделки и можещо да доведе до затруднения при погасяването 
на вземането от Банката;– приложени периодични прегледи, 
които неизчерпателно документират състоянието на обезпе-
ченията; – не са приложени оценки от лицензиран оценител; – 
не са приложени застрахователни полици за застраховане на 
обезпеченията или част от тях24.

На трето място, ръководителят на ССВО не е организирал 
работата по начин, който отговаря на изискванията за защита 
на активите на банката от безстопанственост и злоупотреби. 
Тези пропуски се изразяват в следните насоки: 1) не е праве-
на инвентаризация на касовата наличност; 2) в нито един мо-
мент не е изследвано качеството на кредитните обезпечения; 
3) въпреки нарастването на капиталовите и пазарни позиции 
на КТБ АД за периода 2009–2014 г., както и предвид стойност-
та и риска на значителна част от осъществяваните кредитни 
дейности, ССВО е извършило от общо 143 (сто четиридесет и 
три) ангажимента само 3 (три) ангажимента за каса ЦУ, 3 (три) 
ангажимента за кредитиране и 2 (два) ангажимента за банко-
вите рискове; 4) като при функционирането на ССВО на КТБ 
АД не е спазено изискването за изпълнение на ангажиментите 
с нужната професионална грижа.

Изводите от документа показват, че ССВО е функциони-
рала по неефективен начин, в разрез с изискванията на зако-
на и официално приетите правила на Банката, като по този 
начин: 1) не е прекратила незаконосъобразни и нефункцио-
нални дейности, осъществявани в КТБ; 2) възпрепятствано е 
осъществяването на надзор върху банката от страна на БНБ – 
управление „Банков надзор“; 3) не е съдействала за защита на 
активите на Банката от безстопанственост и злоупотреби.

Докладът на Временната парламентарна комисия също 
дава основание за критична оценка на начина, по който е 
функционирала Специализираната служба за вътрешен одит. 
Анализът на документа показва, че: 1) цялата управленска 
дейност на КТБ е под контрола и разпореждането на едно лице 
(Цветан Василев)25; 2) не са функционирали механизми за про-

 24 Пак там.
 25 В тази връзка виж и мнението на външен експерт с богат теоретичен и 

практически опит в областта на финансовото право, анкетиран в рам-
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тиводействие от страна на управителните и/или вътрешно-
контролните органи на банката; 3) ССВО не е функционирала 
независимо и самостоятелно. 

Показателен в тази връзка е следният извод в доклада: 
„Председателят на надзорния съвет и мажоритарен собстве-
ник (чрез „Бромак“ ЕООД) на КТБ Цветан Василев е иззел поч-
ти изцяло функциите на „управителен орган“, който еднолич-
но разрешава всяко действие, свързано с управлението и/или 
кредитната дейност на банката. ... Въпреки формалното нали-
чие на управителни органи и на различни оперативни нива и 
наличие на контролни и одитни служби в Банката, тя факти-
чески е била подчинена на едно-единствено лице. При така ус-
тановения начин на управление в КТБ, от една страна, се съз-
дава опасната привидност, че в Банката реално съществуват и 
функционират управителни и оперативни органи и контрол-
ни служби, а от друга – се създава реалната възможност поли-
тиката да се определя и решенията от съществено значение за 
Банката да се вземат от едно лице, без наличието на какъвто 
и да е механизъм на контрол върху неговите решения, която 
от своя страна да доведе до безконтролното разходване на ог-
ромната част от паричния ресурс на банката“26.

ките на настоящото изследване: „Банката е управлявана като ЕООД на 
притежателя на капитала и той е насочвал парите там, където прецени. 
Без никакви вътрешни контролни механизми. За съжаление е така. Защо 
това се е случило това? Тук е големият проблем и за мен това е големият 
провал на банков надзор.“

 26 Вж. Доклада на парламентарната Временна анкетна комисия за проверка 
на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи 
и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат 
на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 137–138.
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1.3. Акционери и действия на акционерите, 
гарантиращи ресурсна обезпеченост  
и стабилност на банката

Акционерната структура на банките е от съществено зна-
чение за тяхното управление и стабилност. При двустепенна 
форма на управление акционерите избират надзорния съ-
вет, който, от своя страна, избира управителния съвет, а при 
едностепенна структура те избират съвета на директорите. 
Акционерите са тези, които чрез своите решения определят 
политиката на развитие на банката, както и в случай на не-
обходимост оказват финансова подкрепа на кредитната ин-
ституция. С оглед на това нормативната уредба предвижда 
ограничения пред акционери с участие над 10% от капитала, 
както и изисквания относно надеждността и финансовото им 
състояние. Съгласно чл. 28 от ЗКИ физическо или юридическо 
лице не може без предварително одобрение от БНБ да придо-
бива акции в банка, лицензирана в Република България, ако в 
резултат на придобиването участието им става квалифицира-
но (10% и повече) или ако това участие достига или надхвър-
ля праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите. При издаване 
на одобрението БНБ извършва проучване с цел да се убеди, 
че акционерите с дейността си или с влиянието си върху взе-
мането на решенията, не биха могли да навредят на надежд-
ността или сигурността на банката или на нейните операции. 
Законодателството въвежда разрешителен режим за придо-
биване на акции от капитала на банка над определен праг, но 
липсват конкретно дефинирани изисквания, на които трябва 
да отговарят акционерите, като преценката дали акционерът 
със своята дейност би застрашил надеждността и стабилност-
та на кредитната институция, е предоставена изцяло на БНБ.

При оценката на начина, по който акционерите са гаран-
тирали ресурсната обезпеченост и стабилност на Банката, 
следва да бъдат взети предвид факти в следните няколко на-
соки: 1) увеличението на капитала през 2013 г., при което в 
Банката влиза нов акционер27; 2) начинът, по който е извър-

 27 Вж. например медийна публикация от 19 април 2013 г. „Руската ВТБ 
влезе в Корпоративна банка, оманец увеличи дела си в Инвестбанк“, от 
която става ясно следното: „Руският фонд ВТБ Капитал“, инвестиционно 
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шено увеличение на собствения капитал чрез привличането 
на подчинен срочен дълг през 2014 г.; 3) действията на акцио-
нерите след поставянето на КТБ под особен надзор през юни 
2014 г. 

В рамките на изследвания период в КТБ са извършени не-
колкократни действия за увеличение на капитала. Сред тях 
следва да се отдели особено внимание на увеличението на 
акционерния капитал през 2013 г., при което в Банката влиза 
нов акционер, както и на увеличението на собствения капитал 
чрез привличането на подчинен срочен дълг. 

Видно от съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за публично 
предлагане на акции, обявено на 13.03.2013 в търговския 
регистър, Корпоративна търговска банка АД планира да 
увеличи капитала си с нова емисия акции в максимален раз-
мер от 600 хил. акции, или увеличение с 10 %, при емисион-
на цена от 156,47 лв. на акция. Записването на тези 600 хил. 
акции ще означава привличането на 93,9 млн. лв. Видно от 
данни, публикувани на сайта на Банката към 31 май 2013 г., 
акционерният капитал на Банката, вписан в търговския ре-
гистър, е в размер на 65 517 310 лева, разпределен в 6 551 
731 броя акции с номинална стойност 10 лева всяка, което 
означава че вместо емитираните 600 000 акции са записани 
551 731. Всички издадени акции са напълно изплатени и са 
регистрирани за търговия на Българска фондова борса – Со-
фия. 

поделение на „ВТБ Груп“ – втората по големина банка в Русия, е придо-
бил близо 10% от КТБ, в която има участие и Инвестиционният фонд на 
султаната Оман. ... „ВТБ Капитал“, инвестиционният бизнес на „ВТБ Груп“, 
придоби 9,9% от капитала на КТБ от Dewa International Limited, частна 
инвестиционна компания, се казва в официално съобщение на КТБ“. 
(източник: http://www.mediapool.bg/ruskata-vtb-vleze-v-korporativna-
banka-omanets-uvelichi-dela-si-v-investbank-news205486.html). В тази 
връзка вж. и други публикации, като например: http://www.dnevnik.bg/
biznes/finansi/2013/04/19/2045320_ruskata_vtb_kapital_kupi_blizo_10-
procentniia_dial_na/.
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Таблица №1. Структура на акционерния капитал на банката 
към 31.05.2013 г.28

 Брой акции % от капитала

„Бромак“ еооД 3 319 041 50,66

Bulgarian Acquisition Company II S.a r.l 1 988 738 30,35

VTB CGI LIMITED (UK) 594 000 9,07

Други 649 952 9,92

Нагледен пример за увеличаване на капитала на КТБ с 
пари, извадени от Банката под формата на кредити, е посоче-
ното увеличение, извършено през 2013 г. Съгласно включени 
данни в доклада на временната парламентарна комисия „В 
увеличението на капитала на КТБ от 30.05.2013 г. участват 
три дружества: 1) „Бромак“ ЕООД, 2) „Сентръл Техно Пропъ-
тис“ ЕАД и 3) „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД, като „Бромак“ ЕООД 
внася ефективно 47 211 849 лева, „Сентръл Техно Проопъртис“ 
ЕАД внася ефективно 23 470 500 лева и „Си Ди Мениджмънт“ 
ЕООД внася ефективно 15 647 000 лева.

„Бромак“ ЕООД е разполагал с пари, но средствата на „Сен-
тръл Техно Пропъртис“ ЕАД и „Си Ди Мениджмънт“ ЕООД за 
увеличението на капитала на Банката, в общ размер на 40 млн. 
лева, са осигурени от кредити, предоставени от КТБ на други 
свързани фирми. „Сентръл Техно Пропъртис“ ЕАД е получи-
ло от едноличния си собственик „ТЦ-ИМЕ Вест“ АД за периода 
01.01.2013 г. до 18.05.2013 г. сума в общ размер 30 000 000 лева, 
която на 23.05.2013 г. е заявена в Търговския регистър като дов-
насяне на 50% от уставния капитал на дружеството, за да бъде 
използвана впоследствие за придобиване на акциите от увели-
чението на банката. Парите на „ТЦ-ИМЕ Вест“ АД (регистрирано 
на адрес гр. София ул. „Дамян Груев“№46) не са от търговска-
та дейност (приходите от продажбите на това дружество са „0“ 
лева, а са с произход отново КТБ – чрез кредити. „ТЦ-ИМЕ Вест“ 
АД има към 2011 г. (а вероятно до 2013 г. кредитите са нарасна-
ли) задълженията към КТБ в размер на 49 млн. лева.“29

 28 Вж. http://www.corpbank.bg/investor_relations_15.html.
 29 Пак там. с. 134–136.
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През април 2013 г. по време на процедурите по увеличение 
на капитала се привлича нов акционер в Банката. Това е „ВТБ Ка-
питал“ – инвестиционно поделение на „ВТБ Груп“, която е втора-
та по големина банка в Русия. Освен мажоритарният собственик 
Цветан Василев (който притежава 50,66% от акциите в Банката 
чрез дружеството „Бромак“ ЕООД, на което е едноличен соб-
ственик), другият голям акционер в КТБ е Фондът на Генерал-
ния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО или Оман-
ският фонд, както придобива популярност), който притежава 
малко над 30% от капитала на КТБ чрез дружеството „Bulgarian 
Acquisition Company II S.A.R.L.“ Влизането на нов акционер в КТБ 
се случва непосредствено след като международната кредитна 
агенция „Мудис“ сваля перспективата по рейтинга на КТБ на 
негативна и понижава оценката за финансовата ѝ стабилност. 
Аргументите за това решение са рискът, който е генериран от 
бързата кредитна експанзия, скромните капиталови буфери в 
сравнение с тези на конкурентите и намаляващата доходност.

От доклада на временната парламентарна комисия, и по-
конкретно от анализа, представен от ДАНС, се изяснява, че 
един от рисковете пред банковата система на страната е свър-
зан с неизяснения произход на капиталите, които се привли-
чат, за да се отговори на изискванията за капиталова адекват-
ност30. От анализа на текста става ясно, че предвид негативни-
те тенденции във финансовото състояние на КТБ през 2012 г. 
(„изтегляне на значителна част от депозираните средства в 
нея от държавните ведомства“), както и предвид прекомер-
ната концентрация на влогове и рисков кредитен портфейл е 
създаден риск от възникване на ликвидна криза. В резултат 
на това в края на 2012 г. ръководството на КТБ взема решение 
и предприема действия за набиране на средства, като „през 
май 2013 г. е вписано увеличение на основния капитал на Бан-
ката от 60 млн. лв. на 65 млн. 517 хил. 310 лв“31. В тази връзка в 
медиите има редица публикации, които изразяват позитивно-

 30 „Необходимостта от подобряване на капиталовата адекватност на някои 
от банките води до увеличаване дела на чужди инвеститори в тях, което 
крие риск от вливане на средства с неясен произход.“ – с. 80 от доклада 
на временната парламентарна комисия.

 31 Пак там. с. 77.
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то очакване, че включването на такъв акционер може да ока-
же позитивно влияние върху стабилността и перспективите 
за развитие на Банката. 

От информацията, представена от ДАНС пред парламен-
тарната комисия, става ясно също, че „по линия на междуна-
родното сътрудничество е получено запитване за група лица 
по подозрение в пране на пари, като в списъка на това запит-
ване фигурира името на Цветан Василев. В тази връзка от НАП 
е изискана информация за извършвани данъчни проверки и 
ревизии в периода 2011 г. до 2013 г. В началото на 2014 г. е 
отговорено на така полученото запитване, като към този мо-
мент в дирекция „Финансова сигурност“ не е имало информа-
ция за данъчни нарушения или престъпления от Цветан Васи-
лев и свързаните с него юридически лица.

От наличната информация не може да се направи извод 
дали включването на новия акционер през 2013 година е до-
вело до стабилизиране на Банката, както и не може да се оце-
ни по отношение на кои акционери и лица са възникнали съм-
нения за произход на средствата. 

По отношение на втория кръг от въпроси, свързани с уве-
личение на собствения капитал чрез подчинен срочен дълг, 
може да се направи извод, че акционерите в Банката, както и 
управителният и надзорният съвет, не просто не са предприе-
ли адекватни действия, но и са допуснали съществено наруша-
ване на изискванията на законодателството. Съгласно Наред-
ба №8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на 
кредитните институции (отм., ДВ., бр. 40 от 13.05.2014 г.) при 
изчисляване на собствения капитал се включват сумите, при-
влечени като подчинен срочен дълг, ако е получено предвари-
телно одобрение от БНБ.32 Подчиненият срочен дълг може да 

 32 Вж. чл. 4, ал. 2, т. 3 от Наредба №8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата 
адекватност на кредитните институции (отм. ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.) 
3. сумите, привлечени като подчинен срочен дълг, както и срочни при-
вилегировани акции с натрупващ се дивидент и подчинени срочни 
дългово-капиталови (хибридни) инструменти, при условие че тези ин-
струменти отговарят на следните специфични изисквания: а) сумите по 
инструментите са платени изцяло; б) изплащането им не е обезпечено 
под никаква форма от банката; в) първоначалният им срок до падежа 
е не по-къс от 5 години; г) предсрочното им изплащане не може да се 
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е под формата на заем или друг инструмент, като условията на 
заема следва да отговарят на изрично посочени в норматив-
ната уредба условия, с които се гарантира, че средствата ще 
бъдат на разположение на Банката през целия уговорен пери-
од, независимо от промените във финансовото състояние на 
кредитната институция. Лицата, които предоставят заем на 
Банката под формата на подчинен срочен дълг, не придобиват 
качество на акционери и нямат право на глас в общото събра-
ние. Те имат качеството на непревилигировани кредитори на 
Банката. Тъй като при банките всички регулации са в зависи-
мост от размера на собствения капитал, всяко негово увели-
чение ѝ предоставя възможност да увеличава обема на своите 
операции, включително да разшири кредитната си дейност.

В доклада на временната парламентарна комисия са пред-
ставени данни по този въпрос. От документа става ясно, че 
по аналогия на инвестициите в придобиване на собственост 
в предприятия и на погасяването на кредити чрез отпускане 
на нови кредити, и при увеличението на собствения капитал 
през 2014 е използван ресурсът, който вложителите са предос-
тавили за управление на Банката: 

„По същия начин КТБ е осигурявала и паричните средства 
за предоставяните от свързани фирми – акционери в банката 
заеми в полза на КТБ (т.нар. подчинен срочен дълг).

Отново чрез отпускане на кредите на дружества от група-
та на свързаните фирми, които чрез поредица от транзакции 
(преводи) осигуряват същите средства до свързаните с Васи-
лев дребни акционери в Банката, които, от своя страна, пре-
доставят на КТБ допустимите по нормативната уредба заеми 
(подчинен срочен дълг), след разрешение от БНБ. „Подчинени-
ят срочен дълг“ е специфичен банков депозит-задължение на 

извърши без предварително писмено разрешение на БНБ; д) догово-
рът не може да предвижда възможност за предсрочна изискуемост на 
инструментите; e) в случай на ликвидация или несъстоятелност на 
банката, изплащането им е допустимо, след като се удовлетворят изцяло 
вземанията на всички останали кредитори. (5) Включването на сумите 
по ал. 2, т. 2 и 3 в капитала от втори ред се разрешава от БНБ въз основа 
на писмено заявление, придружено със съответните документи, доказ-
ващи наличието на изискванията по този член. Срокът за произнасяне 
е 30-дневен.
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банката към заемодателя (обикновено акционер) със срок над 
5 години, който депозит не е осигурен с гаранция или обез-
печение и който се води като „задбалансов“ капитал на бан-
ката (средство за увеличаване на капиталовата адекватност). 
По този начин свързаните с Василев фирми „Евробилд 2003“ 
ЕООД, „Бромак“ ЕООД и „ТЦ-ИМЕ“ АД предоставят на КТБ общо 
90 млн. евро заеми (под формата на подчинен срочен дълг“) , 
чиито първоначален произход също е от Банката (чрез разда-
дени кредити на други фирми „бушони“, които трансферират 
необходимите суми до фирмите заемодатели на Банката). 

През 2014 г. съгласно Заповед №БНБ – 43011/28.03.2014 г. 
на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков 
надзор“, е позволено на КТБ АД да включи в капитала си от 
втори ред сумата в размер на левовата равностойност на 35 
000 000 (тридесет и пет милиона) евро, привлечена по сила-
та на договор за предоставяне на заем под формата на под-
чинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между Банката, 
в качеството ѝ на заемател, и „Технологичен център – Ин-
ститут по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)“ АД, в качеството на 
заемодател. В хода на надзорната инспекция в КТБ, извър-
шена в периода 04.07.2014 – 14.10.2014 г., на база данни към 
30.06.2014 г., констатациите, които са отразени в доклад 
№БНБ-125089/27.10.2014 г., е установено, че „банката е фи-
нансирала непряко заемодателя и цялата вноска от него към 
КТБ по договора е направена със средства, осигурени от сама-
та банка. Това е станало по следния начин:

1) По договор за кредит от 25.03.2014 г. между Банката и „Ду-
нарит“ АД в размер на 15 000 хил. евро е усвоена цялата 
сума и на същата дата е преведена по сметка на ТЦ-ИМЕ в 
банката;

2) По договор за кредит от 25.03.2014 г. между Банката и 
„Търговски парк Тракия“ ЕАД в размер на 6000 хил. евро, 
която на същата дата е преведена по сметка в банката на 
ТЦ – ИМЕ;

3) По договор за кредит от 25.03.2014 г. между Банката и „Пла-
насат“ АД в размер на 5000 хил. евро на същата дата е ус-
воена цялата сума и е преведена по сметка на „Кен Трейд“, 
оттам – по сметка на „Хидроенергийни проекти“ ЕООД и от 
него – на „Бромак“ ЕООД;
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4.  По договор за кредит от 25.03.2014 г. между Банката и „Ри-
вер Инвест“ АД в размер на 8000 хил. евро е усвоена цялата 
сума и е преведена по сметка на „Хедж Инвестмент Бълга-
рия“ ЕАД, а оттам – по сметка на „Оптима Интертрейд“ АД;

5) По договор за кредит от 25.03.2014 г. между Банката и „Оп-
тима Интертрейд“ АД в размер на 5000 хил. евро е усвоена 
цялата сума, като е преведена по сметка на дружеството;

6) На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т. 4 и 5 общо 
13 000 хил. евро са преведени от „Оптима Интертрейд“ АД 
по сметка на „Бромак“ ЕООД;

7) На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т. 3 и 6 общо 
18 000 хил. евро са преведени от „Бромак“ ЕООД на „Сент-
рал Техно Инвест“ ЕАД в КТБ и от него – по сметка на ТЦ-
ИМЕ в същата банка;

8) От набраните чрез трансакциите по т. 1, 2 и 7 общо 39 000 
хил. евро, на 25.03.2014 г. ТЦ- ИМЕ е превело по сметка на 
банката 35 000 хил. евро по договора за подчинен срочен 
дълг.

По такъв начин Корпоративна търговска банка АД непря-
ко е финансирала плащанията към самата нея, извършени от 
заемодателя „Технологичен център – Институт по микроелек-
троника (ТЦ-ИМЕ)“ АД по договор за предоставяне на заем под 
формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. 
между банката и „Технологичен център – Институт по микрое-
лектроника (ТЦ-ИМЕ)“ АД“33.

На база на посочените констатации на 06.11.2014 г. Упра-
вителният съвет на БНБ отнема даденото разрешение на КТБ 
АД да включи в капитала си сумата в размер на левовата рав-
ностойност на 35 000 000 евро. 

От анализа на наличната информация може да се направи 
извод, че акционерите в КТБ не са осъществявали политика, 
която гарантира ресурсна обезпеченост и стабилност на Бан-
ката. Тази констатация е валидна особено за втората част на 
изследвания период – след 2012 г., когато кредитната и инвес-
тиционна политика на банката откроява съществени дефици-
ти, а същевременно банката започва да изпитва недостиг на 

 33 Вж. http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/
PR_20141106_BG.
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средства. Действията за привличане на нов акционер, пред-
приети през 2013 г., на практика не са довели до привличане 
на достатъчен ресурс, който да създаде стабилни перспективи 
за Банката. В случая с привлечените средства за увеличение 
на капитала чрез подчинен срочен дълг е налице измама, коя-
то цели да заблуди надзорните институции (БНБ), че са спа-
зени изискванията на капитала. Увеличението на капитала е 
извършено чрез сложни схеми от юридически лица, които са 
получили кредити от Банката, за да предоставят средствата 
на юридически лица, които са акционери в Банката. Всъщност 
акционерите в КТБ не са осигурили собствени средства за уве-
личение на капитала на Банката, а са позволили използването 
на парите на вложителите, за да инвестират в увеличението 
на капитала на Банката, която притежават. На практика това 
означава, че с парите на вложителите акционерите в Банка-
та са увеличили своята собственост и са покрили риск, който 
именно те би следвало да поемат. 

Допълнителен детайл, който дава принос за негативна 
оценка на действията на акционерите, е и начинът, по който 
те реагират при разразяването на кризата на ликвидност в 
КТБ през лятото на 2014 г. В тази връзка БНБ отправя писма 
до двамата най-големи акционери в Корпоративна търговска 
банка – „Бромак“ АД и Фонда на Генералния държавен резерв 
на Султаната на Оман (ФГДРСО), – с искане до 31 август да 
представят своите конкретни предложения за ангажимент за 
потенциална капиталова и ликвидна подкрепа на КТБ. 

От публикуваната информация в сайта на БНБ и от редица 
медийни публикации става ясно, че тези акционери не са го-
тови да вложат собствен ресурс за стабилизиране на Банката, 
като първият предлага план, който е изпразнен от конкретно 
съдържание, а вторият настоява за „адекватна държавна под-
крепа от страна на българското правителство“34. 

Третият акционер – „ВТБ Капитал“, декларира, че няма на-
мерение да участва в капитализирането на КТБ. В свое изявле-
ние генералният директор на „ВТБ Капитал“ посочва следно-

 34 Вж. съобщението на БНБ, публикувано на 1 септември 2014 г.: http://
www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20140901_BG.
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то: „ВТБ Капитал“ контролира акции на КТБ на стойност по-
малко от 10 млн. евро и не взима участие в управлението ѝ.35 

От анализа на наличната информация може да се направи 
извод, че акционерите в КТБ не са осъществявали политика, 
която гарантира ресурсна обезпеченост и стабилност на Бан-
ката. Тази констатация е валидна особено за втората част на 
изследвания период – след 2012 г., когато кредитната и инвес-
тиционната политика на Банката откроява съществени дефи-
цити, а същевременно Банката започва да изпитва недостиг на 
средства. 

На първо място, действията за привличане на нов акционер, 
предприети през 2013 г., на практика не са довели до привличане 
на достатъчен ресурс, който да създаде стабилни перспективи за 
Банката. 

На второ място, в случая с привлечените средства за увеличе-
ние на капитала чрез подчинен срочен дълг е налице измама, която 
цели да заблуди надзорните институции (БНБ), че са спазени изис-
кванията на капитала. Увеличението на капитала е извършено чрез 
сложни схеми от юридически лица, които са получили кредити от 
Банката, за да предоставят средствата на юридически лица, които 
са акционери в Банката. Акционерите в КТБ не са осигурили собст-
вени средства за увеличение на капитала на банката, а са позволили 
използването на парите на вложителите, за да инвестират в уве-
личението на капитала на Банката, която притежават. На прак-
тика това означава, че с парите на вложителите, акционерите в 
Банката са увеличили своята собственост и са покрили риск, който 
именно те би следвало да поемат. 

Действията на акционерите след разразяване на кризата на 
ликвидност през лятото на 2014 г. показват отказ от поемане на 
ясен ангажимент за капитализиране и стабилизиране на Банката. 
Допълнителен детайл, който дава принос за неблагоприятна оценка 
на действията на акционерите, е и начинът, по който те реагират 
при разразяването на кризата на ликвидност в КТБ през лятото на 

 35 Вж. публикацията от 24.06.2014 г. със заглавие „Руската „ВТБ Капитал“ 
няма да спасява КТБ. Имаме акции за под €10 млн. и нямаме намерение 
да участваме в докапитализирането“, достъпна на: http://www.economic.
bg/bg/news/4/Ruskata-VTB-Kapital-nyama-da-spasyava-KTB.html.
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2014 г. В тази връзка БНБ отправя писма до двамата най-големи ак-
ционери в Корпоративна търговска банка (КТБ) – „Бромак“ АД и Фон-
да на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО), с 
искане до 31 август да представят своите конкретни предложения 
за ангажимент за потенциална капиталова и ликвидна подкрепа на 
КТБ. 

Най-големият акционер предлага план, който е изпразнен от 
конкретно съдържание, вторият по големина акционер настоява 
за „адекватна държавна подкрепа от страна на българското пра-
вителство“, а третият акционер декларира, че няма намерение да 
участва в капитализирането на КТБ, като основният мотив е, че 
той практически не е участвал в управлението на Банката. 

2. РОЛЯ
2.1. Ефективна дейност по влогонабиране, 
гарантираща устойчиво развитие  
и стабилност на Банката

Първият показател от оценката на начина, по който е 
функционирала КТБ, е свързан с дейността по влогонабира-
не. Той е оценен през призмата на установените вътрешни 
правила, политиката на Банката спрямо вложителите и най-
вече – крайните резултати. От тази гледна точка основен фо-
кус на внимание е поставен върху начина, по който Банката е 
осъществявала своята политика по влогонабиране и дали тя е 
съдействала за нейното устойчиво развитие и стабилност. 

Нормативната уредба при регламентиране дейността по 
влогонабиране поставя акцент върху отношенията с клиенти-
те, като в чл. 57 ЗКИ са посочени основните изисквания. Банката 
може да приема пари на влог само при обявени условия, които е 
длъжна да прилага към всички клиенти вложители; в случаите 
на срочен паричен влог с фиксиран лихвен процент Банката не 
може да намалява лихвата до изтичане срока на договора. Обяве-
ните условия трябва да съдържат информация, изрично посоче-
на в закона, включително дали влогът е гарантиран, или не при 
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условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в бан-
ките, размера на гаранцията и приложимата система за гаранти-
ране на влоговете. Съгласно Закона за гарантиране на влоговете 
в банките (отм., ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) не се изплащат гаран-
тираните размери на влоговете в банката на лицата, на които са 
били предоставени привилегировани лихвени условия в откло-
нение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да 
прилага към своите вложители. Банката е длъжна да предоставя 
условията по влога на клиента преди сключване на договор.

Нормативната уредба не съдържа конкретни изисквания от-
носно политиките на кредитните институции за осъществяване 
на дейността по публично привличане на възстановими сред-
ства. Всяка банка самостоятелно определя видовете влогове, 
които ще предлага, тяхната срочност, лихвени и други условия. 
„Контролът“ върху тази дейност се осъществява посредством 
следене и спазване на въведените регулации във връзка капи-
талова адекватност, ликвидност и др. Всяка банка е длъжна да 
представи в БНБ копия от своите устави, правилници, инструк-
ции и други актове, съдържащи разпоредби относно обхвата и 
реда за извършване на операциите, капитала и вътрешната ор-
ганизация на банката в 10-дневен срок от приемането им, съот-
ветно от внасяне на измененията и допълненията в тях.

Данните относно дейността на Банката в първата част от 
оценявания период отразяват оптимистични оценки за ней-
ното състояние и за перспективите за бъдещото ѝ развитие. 
До 2012 г. тя е една от най-динамично развиващите се кредит-
ни институции в страната, като в тази връзка печели пореди-
ца от награди на асоциации на банковия бизнес. По данни от 
отчетите, представени пред БНБ36, Банката поддържа опти-

 36 Респективно, данните са отразени и в доклада на временната парламен-
тарна комисия, където можем да открием следните конкретни данни: 
„През цялата 2009 г. банката поддържа оптимална ликвидност, гаран-
тираща безпроблемно обслужване на задълженията ѝ. Коефициентът 
на ликвидните активи съгласно Наредба 11 на БНБ към 31.12.2009 г. е 
21,74% и прогнозният входящ паричен поток превишава изходящият... 
През цялата 2010 и 2011 г. банката продължава да поддържа ликвидност. 
Коефициентът на ликвидните активи е 28,34% през 2010 г. и 22,34% през 
2011 г., и прогнозният входящ паричен поток за първите два падежни 
интервала превишава изходящия. През 2011 г. ... нетният кредитен 
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мална ликвидност, като „прогнозният входящ паричен поток 
превишава изходящият“. 

Съществена промяна в профила на клиентите възниква 
във втората част на периода (2012–2014 г.), когато част от го-
лемите корпоративни клиенти изтеглят част от своите сред-
ства, като, за да компенсира този отлив, Банката се насочва 
към привличане на финансови ресурси от граждани. По дан-
ни, докладвани от Банката, „съотношението „брутни кредити/
депозити“ е 81% и е съизмеримо със средните стойности за 
банковата система. Привлеченият ресурс от граждани про-
дължава да нараства и представлява 67% от общо привлече-
ните средства. На следващо място са привлечените средства 
от фирми с дял от 28%. Ликвидните активи са поддържани на 
препоръчителното минимално ниво от 20% покритие на при-
влечения ресурс от фирми и граждани“37.

Така представяните данни за дейността на Банката, в т.ч. 
и за дейността по влогонабиране, отразяват обща положител-
на картина относно ключовите параметри в нейната дейност. 
Тази картина обаче има привидно положителни черти, като 
зад тях се разкриват същинските факти – данните от одита на 
Банката, извършен от одиторските фирми след поставянето ѝ 
под особен надзор, показват фалшифициране на данни относ-
но предоставяните кредити, а медийните публикации и реак-
ции на политици и висши длъжностни лица разкриват двойни 
стандарти в политиката по влогонабиране.

Във връзка с политиката по привличане на вложители 
се разкриват съществени отклонения от добрите практики в 
банковия сектор. Те се изразяват в няколко насоки: 

портфейл е в размер на 2 628 376 хил. лв., а делът му в общата сума на 
активите е 65,0% по-висок в сравнение с 31.12.2010 г. През 2012 г. ... де-
лът на кредитния портфейл в общата сума на активите е 65,3% и е без 
съществена промяна в сравнение c предходната година. През 2013 г. бан-
ката продължава да генерира стабилни приходи от основната си дейност. 
Делът на кредитния портфейл в общата сума на активите е 68,4%, и е 
по-висок в сравнение с предходната година. През цялата 2013  г. капита-
ловите показатели на банката са в рамките на нормативно установените, 
което осигурява адекватно покритие на рисковите ѝ експозиции. Коефи-
циентът на обща капиталова адекватност към 31.12.2013 г. е 12,56%, а 
адекватността на капитала от първия ред е 10,59%.“, с. 118–121. 

 37 Пак там, с. 121.
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1) Определяне на преференциални условия за влоговете и 
депозитите на „ВИП персони“ (политици и лица на висока 
длъжност в публичните институции), които заемат важни 
управленски позиции и които съответно имат възмож-
ността да влияят върху определянето на условията, по 
които се осъществява надзорът върху банковата система, 
и да влияят върху избора на обслужваща банка за съответ-
ните институции.38 Така осъществяваната политика спря-
мо част от вложителите в Банката дава основание да бъде 
оценена като неефективна от икономическа гледна точка, 
непрозрачна и непоследователна (предвид множеството 
изключения от официално декларираната политика). 

2) Спорен подход за привличане на средствата на публични 
институции и фирми с публична държавна и общинска 
собственост, който повдига редица въпроси относно съ-
щинските причини за концентрирането на публичен ре-
сурс в тази Банка. Публично известен факт е, че до средата 
на 2013 г. Банката привлича множество публични инсти-
туции и фирми с публична държавна или общинска соб-
ственост. На този проблем са посветени редица медийни 
публикации, които поставят въпроси доколко решенията 
за депозиране на публични средства в банката са резултат 
от безпристрастен избор и лоялна конкуренция с други 
банки и дали те не се дължат на нарушаване на етичните 
стандарти както от страна на представители на институ-
циите, така и на ръководството на банката. 

3) Рискова политика за привличане на нови клиенти в Бан-
ката във втората половина на разглеждания период, из-
разяваща се в определяне на лихвени проценти, които не 
кореспондират на пазарните условия и създават риск от 
функционирането на банката на принципа на пирамидал-
ните структури. За да продължи да функционира по уста-
новения начин, Банката се нуждаела от „реален паричен 
ресурс, което тя прави посредством привличането на депо-

 38 В тази връзка след фалита на банката в публичното пространство из-
лязоха редица медийни публикации, които разкриват факти относно:  – 
преференциални условия по влоговете, които включват значително 
по-високи лихви в сравнение с общите условия, оповестени от банка-
та; – предложения за трансфериране на част от лихвите по депозити на 
политически партии в личните сметки на техните ръководители.
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зити и влогове на юридически и физически лица при нере-
ално високи лихвени нива (два пъти по-високи от средни-
те за банките лихви по депозитите и влоговете – или при 
лихви в размер на 8–10% при средни на пазара 4–5%)“39. 
Изводът, формулиран в доклада на временната парламен-
тарна комисия, е, че тази политика създава „привидност 
на наличие на капиталова база“ и в крайна сметка – води 
до увреждане на интересите на вложителите.

Допълнителен детайл, на който следва да се обърне вни-
мание, е, че в рамките на процедурите след отнемане на ли-
ценза на КТБ АД се оказва, че част от вложителите са били 
подведени, като в договора им е вписано, че влогът им е га-
рантиран, но практически същият е бил при преференциални 
лихвени условия и не подлежи на изплащане от Фонда за га-
рантиране на влоговете.

Въз основа на резултатите от извършеното изследване 
може да се направи извод, че начинът, по който е осъществява-
на дейността по влогонабиране, както и цялостната политика 
по управление на поверения финансов ресурс, не са създали не-
обходимите предпоставки за устойчиво развитие и стабилни 
перспективи за функциониране на банката. Макар че в сравнение 
с кредитната политика на банката, политиката по влогонаби-
ране има по-малък негативен принос за фалита на КТБ, нейната 
роля за крайния финансов резултат на банката остава същест-
вен. В тази връзка се открояват съществени дефицити в някол-
ко насоки: 

1) непрозрачен и непоследователен начин на определяне условията 
по депозитите и влоговете за част от клиентите, изразяващ 
се в преференциално третиране на „ВИП персони“ (политици и 
лица, заемащи високи позиции в публични институции); 

2) непрозрачни методи за привличане ресурсите на публични ин-
ституции и на дружества с държавно и общинско участие, 
които не намират логично обяснение и които повдигат въпрос 
относно етичните измерения при взаимодействието между по-
литика и бизнес; 

 39 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, с. 121.
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3) рискова политика за привличане на нови клиенти в банката 
(като компенсация на внезапно оттеглили се корпоративни кли-
енти), изразяваща се в определяне на лихвени проценти, които 
са два пъти по-високи от установените на пазара и които не 
кореспондират с пазарните условия. 

Данните, получени в рамките на проведеното изследване, 
дават основание за негативна оценка на дейността на ключови 
структури в КТБ, които са имали функции по (1) определяне на поли-
тиката по влогонабиране, (2) анализа и оценката на потенциалните 
рискове, както и (3) осъществяването на надзор върху управление-
то и цялостното функциониране на банката. Рисковата, непрозрач-
на и непоследователна политика по влогонабиране, осъществявана 
от управленските и надзорните структури на банката, е довела до 
подронване нейната стабилност и до увреждане на интересите на 
вложителите.

В крайна сметка дефицитите в политиката по влогонабира-
не, съчетани с неефективната (а в значителна част от случаите и 
противоречаща на законите) кредитна политика са довели до нат-
рупването на критична маса от рискове, които са предопределили 
крайния негативен резултат – обявяването в несъстоятелност на 
КТБ. 

2.2. Ефективна дейност по кредитиране,  
гарантираща стабилност на банката

Нормативната уредба съдържа множество ограничения 
и изисквания във връзка осъществяване на кредитната дей-
ност от кредитните институции, като през разглеждания пе-
риод тя е синхронизирана в достатъчна степен с европейското 
законодателство, а в края на периода действа Регламент (ЕС) 
575/2013. Законът за кредитните институции поставя ограни-
чения относно максималния размер на експозицията към едно 
лице или икономически свързани лица – такава експозиция не 
може да надвишава 25 на сто от собствения капитал на банка-
та или банковата група, специален ред за разрешаване на голе-
ми експозиции (равна или превишава 10 на сто от собствения 
капитал на банката)40, ограничение на максималния размер 

 40 Виж чл. 44, ал. 5 от ЗКИ в редакцията му до 25.03.2014 г.
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на отделна експозиции към свързани лица (администрато-
ри на банката, акционери, юридически лица, в управлението 
на които участват администратори или акционери и др.)41 до 
10 на сто от собствения капитал, както и максимален размер 
на всички експозиции към свързани лица42 – до 20 на сто от 
собствения капитал. В чл. 7 от Наредба №7 са посочени основ-
ните принципи и изисквания към кредитната дейност, като 
същата трябва да се основава на разумни и ясно определени 
критерии, като процесът по одобряване, изменение, подновя-
ване и рефинансиране на кредити е ясно дефиниран. 

Всяка банка е длъжна да разполага с вътрешни правила 
и процедури за оценка на кредитния риск, свързан с индиви-
дуални длъжници; експозиции под формата на ценни книжа; 
експозиции под формата на секюритизиращи позиции; както 
и целия кредитен портфейл. 

Банката е длъжна да поддържа по всяка експозиция из-
черпателна документация, която съдържа всички съществени 
условия и обстоятелства по сделката, както и информация за 
оценка и установяване на корекциите за кредитен риск.43

 Всяка банка, в зависимост от обема на извършваните от 
нея операции, самостоятелно преценява каква структура и ор-
гани за разрешаване на кредити да създаде, респективно – да 
определи нивата и компетентностите на тези органи.

По отношение на управлението на разрешен кредит в нор-
мативната уредба след приемането на Регламент 575 и отмя-
ната на множество национални актове почти липсват изрични 
правила, които да определят съдържанието на тази дейност. 
И тук се следва принципът на европейското законодателство 
в нормативните актове да се определят единствено основни 
принципи и цели на дейността, а поднадзорното лице да има 
свободата да приложи такива процедури, които намира за 
адекватни на своята дейност и отговарящи на целите на прав-
ната рамка. Разбира се, задължение на надзорния орган (БНБ) е 
да извърши преценка дали приетите правила и процедури съ-
ответстват и изпълняват целите на нормативните разпоредби.

 41 Виж чл. 45, ал. 1 от ЗКИ.
 42 Виж чл. 45, ал. 6 от ЗКИ.
 43 Виж чл. 68 от ЗКИ.
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При оценката на законодателната уредба относно кредит-
ната дейност на банките е необходимо да бъде взето предвид 
и отпадането на наказателната отговорност за длъжностни 
лица, които с действията си водят до източване на финансов 
ресурс и поставят под заплаха финансовата стабилност на 
кредитната институция. Това обстоятелство дава основание 
за понижаване на оценката относно законодателната уред-
ба и както става ясно от развитието на случая „КТБ“, създава 
допълнителни предпоставки за рисковото осъществяване на 
кредитната дейност в банката. 

Оценката на кредитната дейност на КТБ следва да се раз-
глежда изцяло в контекста на крайните резултати от нейно-
то функциониране. В тази връзка данни за начина, по който е 
осъществявана кредитната дейност, се съдържат в доклада на 
временната парламентарна комисия, в обвинителните акто-
ве на Прокуратурата спрямо длъжностните лица от банката, 
докладите на квесторите и доклада на консултантската ком-
пания „Аликс Партнърс“.

Данните, представени в тези документи, разкриват драс-
тични нарушения при осъществяването на кредитната дей-
ност, като в тази връзка е необходимо да се отбележи следното: 

1) повереният за управление финансов ресурс е използван 
в пряко нарушение на законодателството и вътрешните 
правила на банката или чрез прилагането на подходи, кои-
то заобикалят официално установените правила; при осъ-
ществяването на част от кредитната дейност са използва-
ни практики, които представляват измама, които увреж-
дат интересите на вложителите и които са възпрепятства-
ли осъществяването на адекватен надзор от контролните 
институции;

2) значителна част от поверения за управление финансов ре-
сурс е използвана за финансиране на бизнес начинания на 
мажоритарния собственик на банката, като в този процес 
изпълнението на основното задължение (да управлява по-
верения ресурс) системно е отстъпвало на заден план пред 
реализирането на лични бизнес инициативи; 

3) за получаването на значителна част от кредитите и за 
погасяването на вече отпуснати кредити са използвани 
сложни схеми от свързани лица, които, от една страна, са 
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концентрирали значителен финансов ресурс в ограничен 
кръг от лица (мобилизиран за осъществяване на паралел-
ни бизнес инициативи), а от друга, са служели за създаване 
на привидност на наличен ресурс в банката. 

4) кредитирането на лица, които са свързани с основния ак-
ционер и мениджмънта на банката или които се намират 
в служебна зависимост от тях, е в разрез със законодател-
ството и с етичните стандарти за осъществяване на банко-
ва дейност;

5) кредитирането на собствена инвестиционна дейност е не-
характерен подход в банковия бизнес и се отклонява от 
добрите практики, като, от една страна, създава риск за 
дейността на банката, а от друга страна – създава основа-
ния за нелоялна конкуренция между така финансираните 
предприятия и други предприятия в съответния сектор, 
разполагащи с подобен тип финансова подкрепа;

6) предоставянето на кредити чрез свързани лица е използ-
вано като механизъм за увеличение на капитала на банка-
та, което на практика означава, че с парите на вложители-
те са осъществявани дейности и са поемани рискове, които 
са отговорност на акционерите.

В частта от доклада на временната парламентарна коми-
сия, която разглежда функционирането на КТБ44, се съдържа 

 44 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, в частта 
„Функциониране на КТБ АД (2009 – 20.06.2014)“, с. 95–136. В рамките на 
настоящия анализ ще бъдат цитирани само следните показателни данни, 
описани на с.129–132: „От изложеното по-горе е видно, че дружествата 
„Авионамс“ АД, „Хедж Инвестмънт България“ АД, „Елтаъур“ ЕООД и „ТЦ- 
ИМЕ Вест“ АД погасяват част от текущите си кредитни задължения към 
КТБ (лихви и/или главница и лихви), дължими за месец ноември 2013 г.) 
посредством отпуснат на друго дружество от групата на свързаните 
фирми, а именно – „Пасифик Инвест“ АД нов банков кредит от КТБ... От 
изложеното по-горе е видно, че дружествата „Порт Инвест Русе“ ЕАД 
„ТЦ –ИМЕ Вест“ АД и „Технотел Инвест“ АД погасяват част от кредитните 
си задължения към КТБ дължими през май 2014 г., посредством отпуснат 
на друго дружество от групата на свързаните фирми, а именно –„Багиана“ 
ЕООД нов банков кредит от КТБ. За осигуряването на необходимото за м. 
юли 2013 г. финансиране за плащането на лихвите по текущите кредити 
на почти 90 на брой свързани фирми (към онзи момент), е използвано 
новоучредено дружество –„Оптима Интертейд“ АД (дружеството е ре-
гистрирано в търговски регистър също през м. юли 2013г.). ...„Оптима 
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както обобщена информация относно параметрите на кредит-
ната дейност, така и конкретни данни. 

Обобщените данни относно резултатите от кредитната 
дейност на банката показват, че „при отчитане на фактически 
просрочия към 30.09.2014 г. резултатът е загуби от обезценки 
от кредитния портфейл в размер на 4757 млн. лв.“ 45. Въз осно-
ва на данните от извършения одит, възложен на одиторските 
фирми след нейното поставяне под специален надзор, Коми-
сията стига до следните изводи:

„Оценката на кредитния портфейл на банката включва 
експозициите на 138 фирми кредитополучатели c общ размер 
на задълженията към 30.09.2014 г. 5335 млн. лв., или 96,6% от 
общия корпоративен кредитен портфейл.

1) За 14 кредитополучателя с общ размер на експозициите 
441 млн. лв. няма признаци за обезценка или обезценката 
е минимална. Независимо че в пет от случаите не са уста-
новени съществени валидни обезпечения, финансовото 
състояние на фирмите дава основание за заключение, че за 
тази група са необходими обезценки в размер на 46 млн. лв.

2) За 29 кредитополучателя с общ размер на експозициите от 
888 млн. лв. е установена оперативна дейност, резултатите 
от която не подкрепят в достатъчна степен обслужването 
на кредитите ѝ. За тези дружества са установени същест-
вени признаци за влошаване на финансовото им състоя-
ние (трайно намаляващи приходи и/или печалби; загуба 
от дейността; отрицателен собствен капитал и т.н.) и/или 
бизнес, чийто предмет на дейност и мащаб не е съпоста-
вим c размера или целта на предоставения заем; четири от 
дружествата не са с идентифицирани валидни обезпече-
ния. Общо за тази група изводът е, че са необходими обез-
ценки в размер на 594 млн. лв.

Интертейд“ АД (което няма нито търговска дейност, нито персонал) 
получава от КТБ на 19.07.2013 г. кредит в размер на 15 000 000 евро. С 
получените 15 млн. евро новоучредената фирма „Оптима Интертрейд“ 
АД извършва в периода 22–25 юли 2013 г. множество трансфери към 
свързани фирми, които използват получените средства за погасяване 
на текущите лихви по своите кредити към КТБ.“

 45 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, с. 123–125.
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3) Група от 6 кредитополучателя с обща експозиция 377 млн. 
лв. може да бъде определена като дружества c оперативна 
дейност с висока степен на бизнес зависимост от малко на 
брой свързани лица. Като цяло за групата са необходими 
обезценки в размер на 216 млн. лв.

4) Най-голямата група е от 82 кредитополучатели и се състои 
от такива, които в преобладаващата си част (67 от случая) 
нямат собствена оперативна дейност или тя е силно огра-
ничена, а приходите им се генерират изцяло или преобла-
даващо от трети лица. Общата експозиция на всички дру-
жества от групата е 3434 млн. лв., или 64% от кредитния 
портфейл.46

Предвид значителния обем от данни в рамките на насто-
ящия анализ не е възможно да бъдат детайлно описани кон-
кретните примери за нарушения при осъществяване на кре-
дитната дейност на банката47. Въпреки това, следва да бъдат 
посочени най-съществени и характерни нарушения, които са 
показателни за дефицитите в кредитната дейност на банката:

„Въз основа на баланса на банката и резултатите от анализа 
и оценката на основни балансови позиции (в т.ч. извадка от 
кредити, инвестиционен портфейл, ценни книжа, други ак-

 46 В тази връзка в доклада се посочва още, че „Това са дружества и холдин-
гови компании, чиято основна дейност е предимно инвестиционна, в 
много случаи без собствен персонал и друга оперативна дейност. Мно-
го от тях са новосъздадени (т.е. създадени в рамките на до 12 месеца 
преди отпускането на първия кредит) или такива с цел придобиване на 
дялове в акции в други дружества. В повечето от кредитните досиета 
на кредитополучателите от тази група не са намерени подробни бизнес 
планове или друга информация. която да подкрепя икономическата це-
лесъобразност за отпускане на кредитите, очакваните парични потоци 
на кредитополучателите и източниците за погасяване на съответните 
кредити. За голяма част от кредитните досиетата не са налично докумен-
ти, удостоверяващи дали кредитът е използван съгласно целта, описана 
в договора за кредит. Обезпечения по тези кредити са залози на мате-
риални активи, бъдещи вземания c постъпления по банкови сметка на 
кредитополучателя в банката, акции на придобитите предприятия или 
търговски предприятия. Преобладаващата част от тези обезпечения се 
оказват с пропуски при тяхното учредяване или несъществуващи, което 
ги прави нереализуеми“, с. 121–123.

 47 Пак там, с. 127.
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тиви, недвижими имоти) и издадени банкови гаранции мо-
гат да се направят следните изводи:

• В процеса на отпускане на кредити липсва задълбочено 
проучване на кредитополучателите.

• Отсъстват пълни анализи на бизнес планове и разчети 
относно проектите, обосноваващи финансирането. 

• Липсва контрол при учредяването и текущото наблюде-
ние на договорните обезпечения.

• Значителна част от обезпеченията са c пропуски при 
тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги 
прави нереализуеми.

• Коефициентът на покритие на кредитният портфейл на 
банката c валидни обезпечения е около 13%. 

• Липсва текущо наблюдение и контрол върху дейност-
та на кредитополучателите и целевото използване на 
средствата от отпуснатите кредити. 

• Допускани са множество предоговаряния на кредити, 
без да са налице необходимите обосновки за това.

• Документацията в кредитните досиета не е поддържана 
в състояние, което да позволява на банката да управля-
ва своите вземания с цел получаване на икономически-
те ползи, свързани с тях.

• Специфичен начин на кредитиране, опосредствано от 
„дружества със специална цел“ холдинги и други подоб-
ни с цел финансиране, придобиването на активи, което 
не отговаря на стандартните и надеждни банкови прак-
тики. 

• Ръководството на банката не се е придържало към раз-
умни и консервативни банкови практики. 

• B дейността на банката се наблюдават необичайни за бан-
ковата система порочни бизнес практики, които са извърш-
вани чрез сложни операции, целящи отпускане на необез-
печени и огромни по размер кредити на юридически и/
или икономически свързани с Цветан Василев дружества, 
които фактически не осъществяват търговска дейност и 
нямат приходи (т.нар. фирми „бушони“), c което на прак-
тика с парични средства на КТБ (с привлечени средства на 
вложителите в банката) се финансират юридически и/или 
икономически свързани фирмени бизнес начинания.“
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Посочената порочна практика се осъществява основно бла-
годарение на факта, че ръководството на КТБ е приело и допус-
нало за фактически и правно възможно с пари на КТБ, т.е. с пари 
на клиентите (депозантите и вложителите) на банката, да се 
правят инвестиции и да се покриват разходи от всякакъв харак-
тер на Цветан Василев и на свързани c него фирмени структури. 

B изпълнение на това КТБ е започнала да кредитира тър-
говски фирми (някои от които новосъздадени) без реална 
дейност, без бизнес проект и без действителен собственик 
(бенефициент) на кредитния ресурс, тъй като за регистраци-
ята на фирмите се използват формално служители на Василев 
в различни негови структури, които нямат общо c целите на 
кредитите и в повечето случаи дори не са наясно с размери-
те на кредитните задължения на управляваните от тях фир-
ми т.е. същите са подставени лица: притежаваните и/или уп-
равлявани от тях фирми са само „бушони“. Тези „бушони“ не 
са в състояние да обслужват и/или връщат получените кре-
дити, като във връзка с кредитирането са налице фрапиращи 
случаи, при които на новорегистрирани фирми (или фирми 
без реална дейност) се отпускат десетки милиони само срещу 
едно искане и то в деня на искането. 

В действителност получените от подобни фирми креди-
ти се предоставят (в повечето случаи) под формата на заеми 
на трети икономически свързани дружества и се използват 
за финансиране на бизнес начинания на Василев или него-
ви обществени проекти – т.е. именно Василев или свързани с 
него лица се явяват чрез фирмите „бушони“ реалният краен 
бенефициент на кредитирането. Като краен резултат на съз-
дадената порочна схема Василев или свързани с него лица се 
явяват едновременно реалният наредител на кредитите, чрез 
контрола, който притежава върху управлението на банката, и 
реалният краен бенефициент (получател) на кредитите чрез 
контролираните от него фирми (кредитополучатели).48

В допълнение, в доклада на временната комисия е напра-
вен извод, че „...данните за липса или ненавременно учредяване 
на обезпечение, липсата на оценка по справедлива стойност на 
обезпеченията, многократното предоговаряне на кредити непо-

 48 Пак там, с. 127–129.
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средствено преди края на гратисния период и липсата на анализ 
на парични потоци, които подкрепят генерирането на доходи и 
способността за изплащане на кредита, по същество предста-
вляват индикатори за наличието на съществен риск от измама. 
[...] Извършеното на такива предоговаряния по същество пред-
ставлява заобикалянe по документален път установяването на 
просрочия, а оттам и на необходимостта от рекласифициране на 
съответните кредити в по-високорискова група, съответно на-
числяването на адекватни провизии за загуби от обезценка“49.

Обвинителните актове на Прокуратурата спрямо длъж-
ностните лица от Банката също разкриват следните наруше-
ния относно кредитната дейност на банката:

• наличие на несъответствие на информация относно край-
ната дата на кредити между договори и анексите към тях 
и информационната система на банката; 

• несъответствие на отразените плащания по кредитите 
спрямо погасителния план по договора в кредитното досие; 

• загуба, декапитализация, отрицателни парични потоци на 
кредитополучателите; 

• многократни предоговаряния на срокове и данни за вло-
шено финансово състояние на кредитополучатели говоре-
щи за повишен кредитен риск и проблеми с обслужване на 
кредита, което води до необходимостта от прекласифици-
ране в по-високорискова група и начисляване на допълни-
телни провизии за загуби от обезценка; 

• липса или ненавременно учредяване на обезпечение; 
• липса на оценка по справедлива стойност на обезпеченията; 
• многократно предоговаряне на кредитите непосредстве-

но преди края на гратисния период;
• липсата на анализ на паричните потоци, който да подкре-

пи генерирането на доходи и способността за заплащане 
на кредита; 

• фактическата свързаност между кредитополучателите и 
администраторите на банката.50

 49 Пак там, с. 69.
 50 Вж. например обвинителния акт спрямо ръководителя на „Специализи-

рана служба за вътрешен контрол“ на КТБ АД, който вече бе цитиран в 
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Както бе отбелязано, увеличението на собствения капи-
тал на банката през 2013 г. също е извършено чрез получава-
нето на средства, които са с произход кредити от банката, пре-
доставени чрез верига от свързани с мажоритарния акционер 
лица.51

Въз основа на резултатите от извършеното изследване 
може да се направи извод, че в рамките на изследвания пе-
риод кредитната дейност на банката се е осъществявала при 
условията на драстично нарушение на законодателството и в 
противоречие със стандартните и надеждни банкови практи-
ки. Ръководните и надзорните структури на банката са позво-
лили осъществяването на кредитна дейност, която е довела до 
източване на поверения за управление финансов ресурс, като 
една съществена част от средствата са използвани за финан-
сиране на икономически дейности, собственост или управля-
вани от мажоритарния акционер и от мениджмънта на банка-
та. Структурите за вътрешен одит и контрол на практика не са 
изпълнявали основните се функции, като чрез своите дейст-
вия или бездействия са съдействали за увреждане интереси-
те на вложителите и са възпрепятствали осъществяването на 
своевременен контрол от страна на надзорните институции. 

Въз основа на резултатите от извършеното изследване 
може да се направи извод, че в рамките на изследвания период 
кредитната дейност на банката се е осъществявала при драс-
тично нарушение и/или заобикаляне на законодателството, 
както и в противоречие със стандартните и надеждни банкови 
практики. В тази връзка се открояват редица дефицити и про-
блеми в кредитната дейност, а именно: 

1) повереният за управление финансов ресурс е използван в пряко 
нарушение на законодателството и вътрешните правила на 
банката или чрез прилагането на подходи, които заобикалят 
официално установените правила; при осъществяването на 

рамките на настоящото изследване (източник: http://www.prb.bg/bg/
news/aktualno/675885/).

 51 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, с. 135.
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част от кредитната дейност са използвани практики, които 
представляват измама, които увреждат интересите на вло-
жителите и които са възпрепятствали осъществяването на 
адекватен надзор от контролните институции;

2) значителна част от поверения за управление финансов ресурс е 
използвана за финансиране на бизнес начинания на мажоритар-
ния собственик и мениджмънта на банката, като в този процес 
изпълнението на основното задължение (да управляват повере-
ния ресурс) системно е отстъпвало на заден план пред реализи-
рането на лични бизнес инициативи;

3) за получаването на значителна част от кредитите и за погася-
ването на вече отпуснати кредити са използвани сложни схеми 
от свързани лица, които, от една страна, са концентрирали зна-
чителен финансов ресурс в ограничен кръг от лица (мобилизиран 
за осъществяване на паралелни бизнес инициативи), а от друга, 
са служели за създаване на привидност на наличен ресурс в бан-
ката;

4) кредитирането на лица, които са свързани с основния акционер и 
мениджмънта на банката или които се намират в служебна зави-
симост от тях, е в разрез със законодателството и с етичните 
стандарти за осъществяване на банкова дейност;

5) кредитирането на собствена инвестиционна дейност е неха-
рактерен подход в банковия бизнес и се отклонява от добрите 
практики, като, от една страна, създава риск за дейността на 
банката, а от друга страна – създава основания за нелоялна 
конкуренция между така финансираните предприятия и други 
предприятия в съответния сектор, разполагащи с подобен тип 
финансова подкрепа;

6) предоставянето на кредити чрез свързани лица е използвано 
като механизъм за увеличение на капитала на банката, което на 
практика означава, че с парите на вложителите са осъществя-
вани дейности и са поемани рискове, които са отговорност на 
акционерите.

В последната част от анализирания период оценката на кре-
дитния портфейл на банката включва експозициите на 138 фирми 
кредитополучатели c общ размер на задълженията към 30.09.2014 г. 
5335 млн. лв., или 96,6% от общия корпоративен кредитен порт-
фейл. При отчитане на фактическите просрочия към 30.09.2014 г. 
резултатът е загуби от обезценки от кредитния портфейл в раз-
мер на 4757 млн. лв.
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Във връзка с осъществяваната кредитна дейност на банката, 
разследващите органи са установили следните нарушения: – наличие 
на несъответствие на информация относно крайната дата на креди-
ти между договори и анексите към тях и информационната система 
на банката; – несъответствие на отразените плащания по креди-
тите спрямо погасителния план по договора в кредитното досие; – 
загуба, декапитализация, отрицателни парични потоци на кредито-
получателите; – многократни предоговаряния на срокове и данни за 
влошено финансово състояние на кредитополучатели говорещи за 
повишен кредитен риск и проблеми с обслужване на кредита, което 
води до необходимостта от прекласифициране в по-високорискова 
група и начисляване на допълнителни провизии за загуби от обезцен-
ка; – индикатори за измама – липса или ненавременно учредяване на 
обезпечение; – липса на оценка по справедлива стойност на обезпе-
ченията; – многократно предоговаряне на кредитите непосредстве-
но преди края на гратисния период; – липса на анализ на паричните 
потоци, който да подкрепи генерирането на доходи и способността 
за заплащане на кредита; – фактическа свързаност между кредито-
получателите и администраторите на банката; – погасяване на от-
пуснатите от банката кредити чрез други кредити от същата бан-
ка; – финансиране на предоставения на банката подчинен срочен дълг 
чрез кредити, отпуснати от същата банка – липса или ненавременно 
учредяване на обезпечение; липса на оценка по справедлива стойност 
на обезпеченията.

Констатациите на временната парламентарна комисия за из-
точването на КТБ показват дефицити в кредитната дейност, изразя-
ващи се в следните насоки: а) в процеса на отпускане на кредити липсва 
задълбочено проучване на кредитополучателите; б) отсъстват пълни 
анализи на бизнес планове и разчети относно проектите, обосновава-
щи финансирането; в) липсва контрол при учредяването и текущото 
наблюдение на договорните обезпечения; г) значителна част от обез-
печенията са c пропуски при тяхното учредяване или са несъществу-
ващи, което ги прави нереализуеми; д) коефициентът на покритие на 
кредитният портфейл на банката c валидни обезпечения е около 13%; 
е) липсва текущо наблюдение и контрол върху дейността на кредито-
получателите и целевото използване на средствата от отпуснати-
те кредити; ж) допускани са множество предоговаряния на кредити, 
без да са налице необходимите обосновки за това; з) документацията 
в кредитните досиета не е поддържана в състояние, което да поз-
волява на банката да управлява своите вземания с цел получаване на 
икономическите ползи, свързани с тях; и) използван е специфичен на-
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чин на кредитиране, опосредствано от „дружества със специална цел“ , 
холдинги и други подобни с цел финансиране, придобиването на активи, 
което не отговаря на стандартните и надеждни банкови практики; ѝ) 
ръководството на банката не се е придържало към разумни и консер-
вативни банкови практики; к) в дейността на банката се наблюдават 
необичайни за банковата система порочни бизнес практики, които са 
извършвани чрез сложни операции, целящи отпускане на необезпечени 
и огромни по размер кредити на юридически и/или икономически свър-
зани с мажоритарния собственик дружества, които фактически не 
осъществяват търговска дейност и нямат приходи (т.нар. фирми „бу-
шони“), c което на практика с парични средства на КТБ (с привлечени 
средства на вложителите в банката) се финансират юридически и/или 
икономически свързани фирмени бизнес начинания.

В заключение, въз основа на извършеното проучване може да се 
направи извод, че кредитната дейност на банката е критичният 
компонент от дейността на банката и има най-съществена роля 
за обявяването ѝ в несъстоятелност. Ръководните и надзорните 
структури на банката са позволили осъществяването на кредитна 
дейност, която е довела до източване на поверения за управление 
финансов ресурс, като една съществена част от средствата са из-
ползвани за финансиране на икономически дейности, собственост 
или управлявани от мажоритарния акционер и от мениджмънта на 
банката, като същевременно за част от така отпуснатите кре-
дити няма валидни обезпечения. Структурите за вътрешен одит 
и контрол на практика не са изпълнявали основните се функции, 
като чрез своите действия или бездействия са съдействали за ув-
реждане интересите на вложителите и са възпрепятствали осъ-
ществяването на своевременен контрол от страна на надзорните 
институции.

2.3. Инвестиционна дейност на банката
При формирането на оценката за инвестиционната дей-

ност на банката е търсен отговор на въпроси в няколко насо-
ки: 1) по какъв начин са одобрявани бизнес планове за инвес-
тиции в придобиване на фирми; 2) по какъв начин са одобря-
вани планове за инвестиции на новосъздадени фирми, които 
са близки до лица в управителните и контролните органи на 
банката; 3) прилагани ли са ограниченията за инвестиции 
в свързани с банката юридически лица; 4) прилагани ли са 
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ограничения относно инвестиции в дейности, които нямат 
икономическа обосновка от гледна точка на перспективите за 
устойчиво развитие и т.н.; 5) по какъв начин са поддържани 
досиетата по инвестиционните проекти. 

Документите на институциите, осъществили разследване 
на причините за източването на КТБ, показват, че инвести-
ционната дейност на банката се е извършвала (1) в условия на 
нарушение и заобикаляне на законоустановените правила, (2) 
в ущърб на интересите на банката като юридическо лице и (3) 
при съществено отклонение от добрите практики в банковото 
дело. Последиците от прилагания подход в инвестиционната 
дейност на банката се изразяват в: 1) безконтролно финанси-
ране на всякакви бизнес инициативи без адекватна оценка на 
ефективността, в резултат на което се разпилява поверен от 
вложителите ресурс; 2) практическо източване на съществен 
дял от ресурса на банката; 3) практическа невъзможност за ус-
тановяване на права на собственост върху активите, респек-
тивно – невъзможност за осребряване на активите в придоби-
ти предприятия след фалита на банката.

Данните, представени в доклада на временната парла-
ментарна комисия52, показват сериозен проблем с дейността 
по придобиване на активи на банката. От документа става 
ясно, че значителна част от кредитите, отпуснати от банка-
та, са предоставени на предприятия, които не са под контро-
ла на банката, а на нейния основен акционер и председател 
на надзорния съвет. При осъществяването на тази дейност са 
използвани посредници – т.нар. фирми „бушони“, които непо-
средствено след получаването на средствата ги предоставят 

 52 Вж. с. 134 от цитирания доклад, в който пише следното: „...голямата част 
от т.нар. придобити косвено с пари на КТБ активи (предприятия и/или 
недвижими имоти) не са под контрола на банката, тъй като са придобити 
от фирми на Василев, който нямат преки отношения с банката – тези 
фирми са били финансирани (чрез заеми/ от фирми „бушони“, които са 
получавали необезпечени кредити от КТБ. Друг сериозен проблем са 
т.нар. активи на КТБ – това са активите, които са придобити срещу част 
от кредитите, предоставяни на свързаните с Василев фирми. Голяма част 
от активите са собственост на фирми (включително и „ошфорни“ таки-
ва), които нямат преки кредити от КТБ (а само заеми от други свързани 
фирми) и поради тази причина трудно могат да бъдат обект на съдебни 
и/или съдебно-изпълнителни действия.“



97

на други лица, които придобиват дялове в предприятия от 
различни сектори на икономиката. В допълнение, значителна 
част от фирмите, участващи в схемите, са офшорни дружества, 
дружества без съществени активи и/или новорегистрирани 
дружества без реална дейност. 

По своя характер този начин на осъществяване на инвес-
тиционна дейност представлява измама, тъй като влиза в 
противоречие с разпоредбите на чл. 103 от ЗКИ (забряняващ 
„сделки с подставени лица, които се използват за заобикаляне 
на закона“). В подкрепа на подобен извод са и оценките на екс-
перти, които считат, че: „За съжаление при инвестиционната 
дейност на банката има индикатори за измама. Защо? Защото 
банката кредитира бизнеси и лица и придобиването на акти-
ви, върху които после се оказва, че тя няма установими права. 
Банката няма права върху тези активи, които е кредитирала, 
а те се управляват и контролират от основния акционер на 
банката. Това е сигурен индикатор за измама, който трябва да 
даде старт на едно специално разследване, за да се види вече 
защо така се е получило.“53

При оценката на начина, по който е осъществявана инвес-
тиционната дейност, следва да се отдели внимание както на 
законосъобразността, така и на нейната ефективност. В тази 
връзка в доклада на временната парламентарна комисия се 
съдържат следните негативни оценки: 

„При това положение и създадения модел за управление на 
КТБ е станало възможно безконтролното както по размери, 
така и по преценка за ефективност и/или целевост, финан-
сиране на всякакви бизнес начинания и обслужване на вся-
какви други разходи на председателя на надзорния съвет и 
мажоритарен собственик на банката (чрез „Бромак“ ЕООД) – 
Цветан Василев. В процентно съотношение кредитирането 
на фирмите „бушони“ представлява приблизително 70% от 
целия кредитен портфейл на КТБ (който е около 5,3 мили-
арда лева) – или по направление на свързаните с Василев 
фирми (включително и към фирмите „бушони“ са извадени 
от КТБ под формата на кредити около 3,5 милиарда лева – 

 53 Тук е отразено мнението на експерт по финансово право, анкетиран в 
рамките на настоящото изследване.
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според обобщена информация от докладите на одиторските 
фирми, извършили проверка в КТБ след поставянето на бан-
ката под специален надзор, прикриване същността на сделки 
и трансакции54.

От така представените данни става ясно, че около 70% 
от кредитния портфейл на банката е предоставен на фирми, 
които са свързани с мажоритарния собственик на банката, и 
на практика е използван за осъществяване на разнопосочни 
бизнес инициативи55. Този начин на осъществяване на дей-
ност представлява съществено отклонение от добрите прак-
тики в банковото дело. На практика води до сливане в едно 
лице и до концентриране (с произтичащия от това риск) на 
дейности, присъщи за предприятия от реалната икономика 
и на дейности, присъщи на предприятия от финансовия сек-
тор. 

Този порочен начин на финансиране на сделки с инвес-
тиционна цел не позволява не банката да акумулира реален 
паричен ресурс от предоставените кредити. На практика той 
води до източването на финансов ресурс от банката, който 
не може да бъде компенсиран от другите типове дейности и 
има за логичен краен резултат – фалит на банката и увреж-
дане на интересите на вложителите. Показателен факт за ма-
щаба на кредитната дейност (в частност за инвестиционна-
та дейност) е това, че около 70% от кредитния портфейл на 
банката е предоставен на фирми, свързани с мажоритарния 
собственик. 

 54 Пак там, с. 135.
 55 От доклада на временната парламентарна комисия става ясно, че 64% 

от кредитния портфейл (3434 млн. лв.) е предоставен на „дружества и 
холдингови компании, чиято основна дейност е предимно инвестицион-
на, в много случаи без собствен персонал и друга оперативна дейност. 
Много от тях са новосъздадени (т.е. създадени в рамките на до 12 месеца 
преди отпускането на първия кредит) или такива с цел придобиване на 
дялове в акции в други дружества. В повечето от кредитните досиета 
на кредитополучателите от тази група не са намерени подробни бизнес 
планове или друга информация, която да подкрепя икономическата це-
лесъобразност за отпускане на кредитите, очакваните парични потоци 
на кредитополучателите и източниците за погасяване на съответните 
кредити. За голяма част от кредитните досиетата не са налични докумен-
ти, удостоверяващи дали кредитът е използван съгласно целта, описана 
в договора за кредит, с. 122.
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Начинът, по който са осъществявани инвестиции, има 
и друга последица – невъзможност за осребряване на тези 
„активи“ от страна на кредиторите след обявяването на бан-
ката в несъстоятелност. В тази връзка оценките, изразени 
в доклада на временната комисия, намират потвърждение 
и от независими експерти, които считат, че макар де факто 
средствата за придобиване на активи от предприятия да са 
на банката, де юре тя няма активи в тези предприятия: „... Ре-
ално КТБ няма установими права по отношение на тези дру-
жества; те са извън нейния обсег. На практика за тези пред-
приятия не може нищо да се претендира. ... Сега може да се 
водят разни косвени искове за активи с произход от банката, 
но резултатът от тази дейност е много несигурен. Няма съ-
дебна практика до момента и не може да се определи какъв 
ще бъде изходът“.56

Въз основа на наличните данни може да се направи извод, че в 
рамките на изследвания период банката не е прилагала адекватна 
инвестиционната дейност, която да гарантира нейната стабил-
ност, и не е отговаряла на законовите изисквания. Въпреки наличи-
ето на официално приети правила, които определят критерии за 
този тип дейност, необходимите документи, процедури и длъж-
ностни лица, фактите относно отпуснати кредити и посредством 
тях – осъществени инвестиции, говорят за наличието на практи-
ка, която се е различавала от установения ред. Без отговор оста-
ват въпроси като: 1) дали управителните органи са използвали ме-
тодики за определяне на допустими параметри на инвестициите в 
различни сектори на икономиката, които да служат като рамка на 
инвестиционната дейност, недопускаща риск за стабилността на 
банката; 2) дали управителните органи са възлагали на структу-
рата на оценка на риска (кредитния комитет) да извършва перио-
дични анализи, въз основа на които да се определят параметри на 
инвестиционната дейност, които създават условия за устойчиво 
развитие на банката, не застрашават нейната стабилност и са в 
рамките на законовите ограничения.

 56 Тук е отразено мнението на експерт по финансово право, анкетиран в 
рамките на настоящото изследване.
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Въз основа на наличните данни относно характера на инвес-
тиционната дейност и начина, по който е осъществявана, може да 
се направи извод, че тя е извършвана (1) в условия на нарушение и 
заобикаляне на законоустановените правила, (2) в ущърб на инте-
ресите на банката като юридическо лице и (3) при съществено от-
клонение от добрите практики в банковото дело. 

Значителна част от кредитите, отпуснати от банката с ин-
вестиционна цел, са предоставени на предприятия, които не са под 
контрола на банката, а на нейния основен акционер и председател 
на надзорния съвет. При осъществяването на тази дейност са из-
ползвани посредници – т.нар. фирми „бушони“, които непосредстве-
но след получаването на средствата ги предоставят на други лица, 
които придобиват дялове в предприятия от различни сектори на 
икономиката. Значителна част от фирмите, участващи в схемите, 
са офшорни дружества, дружества без съществени активи и/или 
новорегистрирани дружества без реална дейност, което на след-
ващ етап прави невъзможно установяването на права на собстве-
ност върху техните активи. 

Този начин на осъществяване на инвестиционна дейност пред-
ставлява измама, тъй като нарушава разпоредбите на чл. 103 от 
ЗКН, който не допуска извършването на „сделки с подставени лица, 
които се използват за заобикаляне на закона“.

Около 70% от кредитния портфейл на банката е предоставен 
на фирми, които са свързани с мажоритарния собственик на банка-
та, и на практика са използвани за осъществяване на разнопосоч-
ни бизнес инициативи. Този начин на осъществяване на дейност на 
практика води до сливане в едно лице и до концентриране (с произ-
тичащия от това риск) на дейности, присъщи за предприятия от 
реалната икономика и на дейности, присъщи на предприятия от фи-
нансови сектор. Осъществяването на инвестиционна дейност по 
този начин и в такъв мащаб представлява съществено отклонение 
от добрите практики в банковото дело. 

Последиците от прилагания подход в инвестиционната дей-
ност на банката се изразяват в: 1) безконтролно финансиране на 
всякакви бизнес инициативи, без адекватна оценка на ефектив-
ността, в резултат на което се разпилява поверен от вложители-
те ресурс; 2) практическо източване на съществен дял от ресурса 
на банката чрез фирми – посредници; 3) практическа невъзможност 
за установяване на права на собственост върху активите, респек-
тивно – невъзможност за осребряване на активите в придобити 
предприятия след фалита на банката.
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3. УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Прозрачност
Съгласно чл. 70 от ЗКИ всяка банка е длъжна да гарантира 

публичност относно своята дейност, като: – публикува на все-
ки 6 месеца най-малко в един централен ежедневник счето-
воден баланс и отчет за приходите и разходите; – оповестява 
на своята официална интернет страница информация за спаз-
ването на изискванията на закона и актовете по прилагането 
му в областта на корпоративното управление и изискванията 
към възнагражденията в банките.

При прегледа на сайта на КТБ може да се установи, че са 
налице отчетите от 2002 година насам, заедно с други доку-
менти – декларации на счетоводители, одитен доклад и др.57 
Публикувана е също счетоводна политика на банката. Съдър-
жанието на сайта на КТБ изобилства от новини за финансира-
ни спортни инициативи и оказана институционална подкрепа 
за спортни федерации.58 Другият тип информация, който често 
намира отражение в секция новини (в относително по-малък 
дял спрямо спонсорирането на спорта), е тази относно ново-
създадени клонове на банката. Публикувани са също анонси 
относно награди и призове, присъдени на банката и на нейни 
мениджъри.59 Тази информация следва да бъде разглеждана 
основно като израз на стратегия за изграждане на корпорати-
вен имидж на банката.

В сравнение с информацията за финансирани спортни 
инициативи и дружества, относително по-рядко е публикува-
на информация относно същинските дейности на банката. В 
тази връзка се откриват няколко информационни материала 

 57 Вж. http://corpbank.bg/financial_reports.html.
 58 Вж. http://corpbank.bg/news_440.html; http://corpbank.bg/news_496.html; 

http://corpbank.bg/news_471.html.
 59 Тази информация е по-детайлно представена в раздела от настоящия 

анализ, посветен на капацитета на банката.
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като например откриване на нови клонове на банката и реше-
ния за увеличение на капитала на банката.60 

Данните относно функционирането на банката обаче по-
казват липсата на прозрачност и отчетност. Данните от докла-
да на временната парламентарна комисия, от обвинителните 
актове и оценките на експерти в областта на финансите по-
казват, че КТБ е управлявана непрозрачно, като в тази връзка 
информация относно съществени аспекти от нейната дейност 
не са получавали: 1) акционерите в банката; 2) структурите за 
вътрешен одит в банката; 3) одиторите; 4) надзорните инсти-
туции; 5) медиите. 

Един от основните изводи в доклада на временната пар-
ламентарна комисия е, че цялата управленска дейност на КТБ 
е поставена „под контрол и разпореждането на едно лице 
(Цветан Василев) и липса на каквито и да е механизми за про-
тиводействие от страна на управителните и/или вътрешно-
контролните органи на банката на така създадената порочна 
практика. Председателят на надзорния съвет и мажоритарен 
собственик (чрез „Бромак“ ЕООД) на КТБ Цветан Василев е из-
зел почти изцяло функциите на „управителен орган“, който 
еднолично разрешава всяко действие, свързано с управление-
то и/или кредитната дейност на банката. Това положение е 
постигнато от Василев чрез създадените в банката механизми 
на питания и/или докладни от страна на управленския и опе-
ративен състав на банката, изпращани до Василев и съответ-
но чрез разпореждания и/или други резолюции от негова 
страна до банковите служители (въпреки че длъжността на 
Василев на председател на надзорния съвет на КТБ не пред-
полага осъществяване на управленски функции (а само кон-
тролни такива), всяко решение от значение за дейността на 
банката (включително почти всеки отпускан кредит) е прие-
мано и изпълнявано след негово изрично разпореждане или 
одобрение)“61.

Описаният модел на управление е израз на липсата на 
прозрачност вътре в структурата на банката. При така устано-
вения модел на управление всички важни управленски и кон-

 60 http://corpbank.bg/news_396.html; http://corpbank.bg/news_465.html.
 61 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, с. 137–138.
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тролни функции са съсредоточени във фигурата на едно лице, 
което на свой ред е предопределило и по-ограничения поток 
от информация извън банката. 

Показателен факт за липсата на вътрешна информация 
относно управлението на банката е и реакцията на останали-
те акционери след разразяването на кризата в банката през 
лятото на 2014 г. На поканата на БНБ за осигуряване на лик-
видност вторият по големина акционер отговаря, че има веро-
ятност да се включи, при условие че разполага с допълнител-
ни данни относно реалното състояние на активите на банката, 
извършено от назначените квестори и външни одитори62. Тре-
тият акционер също декларира, че няма намерение да участва 
в капитализирането на КТБ поради това, че на практика не е 
участвал в управлението на банката, респективно няма ин-
формация относно нейното функциониране63. 

От представените данни не става ясно дали големи акцио-
нери са разполагали с детайлна информация относно същест-
вени аспекти и параметри от дейността на банката. В тази 
връзка например възникват въпроси дали акционерите са 
били наясно с конкретни данни относно изпълнението на: а) 
политиката по влогонабиране (при която политически лица и 
висши държавни служители имат депозити с преференциални 
условия, които не са определени по публично оповестените ус-
ловия на банката); б) политиката по кредитиране (при която 
не са изпълнявани ключови изисквания на законодателството 
като липса на обезпечения по кредити, отпускане на кредити 
на новосъздадени фирми и на лица, които са свързани и под-
чинени на председателя на надзорния съвет на банката); в) 

 62 Вж. съобщението на БНБ, публикувано на 1 септември 2014 г., в което 
се казва следното: „От своя страна ФГДРСО заявява намерение за създа-
ване на консорциум от инвеститори, които ще направят предложение 
за преструктуриране на КТБ. Това предложение ще бъде основано на 
оценката на активите, която в момента се извършва от квесторите; на 
допълнителна оценка („дю дилиджънс“) и на адекватна държавна под-
крепа от страна на българското правителство.“ (източник: http://www.
bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20140901_BG).

 63 Вж. публикацията от 24.06.2014 г. със заглавие „Руската „ВТБ Капитал“ 
няма да спасява КТБ. Имаме акции за под €10 млн. и нямаме намерение 
да участваме в докапитализирането“, достъпна на: http://www.economic.
bg/bg/news/4/Ruskata-VTB-Kapital-nyama-da-spasyava-KTB.html.
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инвестиции в придобиване на собственост в предприятия чрез 
фирми, които получават кредити от банката за целта, но които 
са собственост на мажоритарния акционер и на практика не мо-
гат да бъдат определени като актив на банката; г) увеличение-
то на капитала на банката, извършено през 2013 г. с подчинен 
срочен дълг, като за целта са използвани пари на вложителите.

Информацията от стенограмата от консултациите, про-
ведени при Президента на 29.06.2014 г.64, показва, че ключо-
вата институция, която осъществява надзор върху банковата 
система – БНБ, също не е разполагала с пълна и достоверна 
информация относно управлението и функционирането на 
банката. 

Въз основа на извършеното изследване може да се напра-
ви оценка, че в рамките на изследвания период управлението 
на банката е било осъществявано в условията на непрозрачно 
вземане на решения относно ключови параметри в нейната дей-
ност. Данните от докладите и разследванията на институци-
ите, последвали кризата в КТБ, както и данните от медийните 
публикации показват, че банката е управлявана и функционира-
ла непрозрачно, като информация относно съществени аспекти 
от нейната дейност не са получавали: 1) акционерите в банката; 
2) структурите за вътрешен одит в банката; 3) одиторите; 
4) надзорните институции; 5) медиите. Този извод се отнася 
до изпълнението на всички основни дейности на банката, като: 
а) влогонабиране; б) кредитиране; в) инвестиционно посредни-
чество; г) увеличение на капитала. 

 64 Вж. пълния текст на стенограмата от консултациите на Президента с 
представители на надзорните институции и парламентарно предста-
вените политически партии, публикувана на: https://www.president.
bg/news3785/darzhavniyat-glava-opovestyavaneto-na-stenogramata-za-
ktb-shte-bade-test-za-tova-dali-obshtestvoto-ni-zasluzhava-prozrachnost.
html. От съдържанието ѝ например става ясно, че управителят на БНБ 
не разполага с конкретни и актуални данни относно състоянието на 
обсъжданите банки, в т.ч. и КТБ: „Аз не съм инспектор, който да знае 
тези данни, тъй като никой не може да го каже към този момент“ (с. 
10 от стенограмата) ... „Какви са активите на КТБ, ще разберем, когато 
изтекат 10-те дни...“ (с. 45–46 от стенограмата).
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От представените данни не става ясно дали големите акцио-
нери са разполагали с детайлна информация относно съществени 
аспекти и параметри от дейността на банката. В тази връзка на-
пример възникват въпроси дали акционерите са били наясно с кон-
кретни данни относно изпълнението на: а) политиката по влогона-
биране (при която политически лица и висши държавни служители 
имат депозити с преференциални условия, които не са определени 
по публично оповестените условия на банката); б) политиката по 
кредитиране (при която не са изпълнявани ключови изисквания на 
законодателството, като липса на обезпечения по кредити, отпус-
кане на кредити на новосъздадени фирми и на лица, които са свър-
зани и подчинени на председателя на надзорния съвет на банката); 
в) инвестиции в придобиване на собственост в предприятия чрез 
фирми, които получават кредити от банката за целта, но които са 
собственост на мажоритарния акционер и на практика не могат да 
бъдат определени като актив на банката; г) увеличението на ка-
питала на банката, извършено през 2013 г. с подчинен срочен дълг, 
като за целта са използвани пари на вложителите.

Информацията от стенограмата от консултациите, прове-
дени при Президента на 29.06.2014 г., показва, че ключовата инсти-
туция, която осъществява надзор върху банковата система – БНБ, 
също не е разполагала с пълна и достоверна информация относно 
управлението и функционирането на банката.

В рамките на изследвания период на сайта на банката са пуб-
ликувани всички отчети така, както изисква законодателството. 
Същевременно анализът на съдържанието показва превес на ин-
формационни материали относно присъдени награди, финансиране 
на спортни мероприятия и оказана институционална подкрепа за 
спортни федерации, отколкото информационни материали относ-
но дейностите, които са присъщите за банкова институция. 

3.2. Отчетност 
Стриктното спазване на изискванията за отчетност в 

управлението на банките е една от ключовите предпоставки 
за стабилност в банковите институции. Фактът, че менидж-
мънтът на банката работи с чужди пари, е предпоставка за 
придържането към най-високите изисквания за отчетност. На 
този въпрос неслучайно се обръща внимание и поради друга 
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причина – в исторически план едни от най-съществените про-
блеми в банковия сектор са възниквали в резултат на неефек-
тивно функциониране на системите за контрол и на опитите 
на мениджмънта да злоупотреби с поверените за управление 
средства65.

Съгласно чл. 69 от ЗКИ банките представят на БНБ отчети 
и доклади по форма, съдържание и в срокове, определени от 
нея. Съгласно чл. 67 от ЗКИ всяка банка е длъжна да създаде, 
поддържа и да осъвременява информационна система, коя-
то съдържа изрично посочена от закона информация, вклю-
чително и счетоводна информация, отразяваща ясно и вярно 
вида, размера и основанието на сключените сделки и отраже-
нието им върху финансовото състояние на банката, от която 
да може да се установи дали банката извършва дейността си в 
съответствие с разпоредбите на закона.

Регламент (ЕС) №575/2013 (РКИ) включва изисквания за 
докладване във връзка с капиталовите изисквания и финан-
совата информация, която е необходима, за да се получи ця-
лостен поглед върху рисковия профил на институцията и да се 
добие представа за системните рискове. Обхватът, честотата и 
сроковете за предоставяне на тази информация от банките на 
БНБ се въвеждат с технически стандарти за изпълнение чрез 
Регламент (EС) №680/2014. Приложенията към Регламент 
№680/2014 съдържат образци и указания за отчитане на над-
зорната финансова информация, които обхващат следните 
области: Собствен капитал и капиталови изисквания – COREP, 
Финансова отчетност по МСФО – FINREP, Загуби, произтичащи 
от заеми, обезпечени с недвижим имот, Големи експозиции, 
Ликвидно покритие и нетно стабилно финансиране, Съотно-
шение на ливъридж, Тежести върху активи. 

Един от въпросите, които са дискусионни сред експерт-
ната общност, е дали законодателството създава достатъчно 
гаранции за отчетност, като позволява едно и също лице да 

 65 Тук следва да бъде приведено и мнението на експерт по финансово 
право, интервюиран в рамките на настоящото изследване, който спо-
деля: „Навсякъде в историята на банковото дело и банковото право се 
показва това: акционерите и притежателите на капитала на банката в 
един момент се изкушават да посегнат на парите на вложителите. Това 
е най-големият риск.“
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бъде едновременно председател на Надзорния съвет и съще-
временно да е собственик на банката. От една страна, с оглед 
защитата на собствената инвестиция, този подход е обосно-
ван. От друга страна, предвид обществено значимия характер 
на кредитните институции подобна законова регламентация 
крие определени рискове. В случая с КТБ тази законова въз-
можност, наред с другите дефицити в контролните механизми 
на банката и на външната среда, е позволила модел на функ-
циониране на банката, който не създава достатъчно гаранции 
за отчетност и ефективен контрол от страна на вътрешната 
надзорна структура на банката върху действията на мажори-
тарния акционер, който е и председател на Надзорния съвет.66

Оценката на практическото изпълнение на изискванията 
за отчетност относно управлението и дейността на банката 
следва да бъде разгледана в две измерения: 1) вътрешна отчет-
ност; 2) отчетност пред надзорните институции. В тази връзка 
данните от разследванията на институциите показват същест-
вено разминаване между формално определените правила и 
практическото управление и функциониране на банката.

Дефицитите в изискванията за вътрешна отчетност се из-
разяват спрямо два типа субекти: 1) звената за вътрешен одит; 
2) членовете на Надзорния съвет; 3) акционерите в банката.

В рамките на предходната част от настоящия анализ вече 
бе коментиран фактът, че непрозрачният начин на управле-
ние на банката е резултат от практическото концентриране на 
всички управленски и контролни функции в една фигура. Мо-
делът на еднолично управление е реализиран чрез прилагане-
то на механизми за вътрешна отчетност (докладни и записки), 
които концентрират решенията в едно лице и изпразват от 
съдържание формално установените правила за: а) адекватен 
достъп до информация на служителите в Специализираната 
служба за вътрешен одит; б) адекватен достъп до информация 
на членовете на звеното за оценка на риска – кредитния ко-
митет; в) отчетност пред всички членове на надзорния съвет, 
както и г) Общото събрание на акционерите. 

 66 Тази оценка е направена и от бившия министър на финансите проф. 
Христина Вучева (вж. дискусията в предаването „Референдум“, излъчено 
на 13 юни 2017 г. по БНТ).
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В доклада на временната парламентарна комисия може 
да се открие информация относно конкретните механизми за 
подмяна на правилата за вътрешна отчетност. В раздела, оза-
главен „Поставяне на цялата управленска дейност на КТБ под 
контрол и разпореждането на едно лице (Цветан Василев) и 
липса на каквито и да са механизми за противодействие от 
страна на управителните и/или вътрешноконтролните орга-
ни на банката на така създадената порочна практика“, механи-
змът е описан по следния начин: 

„Това положение е постигнато от Василев чрез създадените в 
банката механизми на питания и/или докладни от страна на 
управленския и оперативен състав на банката, изпращани до 
Василев и съответно чрез разпореждания и/или други резо-
люции от негова страна до банковите служители (въпреки че 
длъжността на Василев на председател на надзорния съвет 
на КТБ не предполага осъществяване на управленски функ-
ции (а само контролни такива), всяко решение от значение 
за дейността на банката (включително почти всеки отпус-
кан кредит) е приемано и изпълнявано след негово изрич-
но разпореждане или одобрение). По този начин, въпреки 
формалното наличие на управителни органи и на различни 
оперативни нива и наличие на контролни и одитни служби в 
банката, тя фактически е била подчинена на едно-единстве-
но лице. При така установения начин на управление в КТБ, 
от една страна, се създава опасната привидност, че в банката 
реално съществуват и функционират управителни и опера-
тивни органи и контролни служби, а от друга – се създава 
реалната възможност политиката да се определя и решени-
ята от съществено значение за банката да се вземат от едно 
лице без наличието на какъвто и да е механизъм на контрол 
върху неговите решения, което, от своя страна, да доведе до 
безконтролното разходване на огромната част от паричния 
ресурс на банката.“67

Допълнителен детайл, утежняващ оценката за вътрешна 
отчетност, е фактът, че останалите големи акционери в бан-
ката не са разполагали с информация относно реалните па-

 67 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, с. 137–138.
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раметри в дейността на банката и практически не са вземали 
участие в управлението на банката. Този факт вече бе некол-
кократно коментиран (вж. показател 1.3. Акционерна структу-
ра и показател 3.1. Прозрачност). 

Наред с това следва да се прибави и друг дефицит в 
управлението на банката – липсата на активен подход на ос-
таналите акционери при изискване на отчетност от управи-
телните органи на банката: „Банката е управлявана като ЕООД 
от основния притежател на капитала и той е насочвал пари-
те там, където прецени. Останалите акционери не са вземали 
решения. Моето впечатление е, че и този акционер – ВТБ, а и 
Оманският фонд, са като репутационни покривала на банката. 
Те е трябвало да осигуряват една по-добра репутация. Нямам 
представа срещу какво са се съгласили да изпълняват тази 
роля. Неясна е ролята на Оманския фонд. Те са имали двама 
администратори, които сега трябва да отговарят за щетите, 
причинени от банката на вложителите. Но моето категорично 
впечатление е, че те просто не са имали думата. Паричният ре-
сурс е управляван от Цветан Василев.“ 68

Един от съществените въпроси, на който няма отговор, е 
дали кредитният комитет на банката69 е разполагал с пълна, 
точна и достоверна информация относно предоставяните кре-
дити и тяхното управление. Банките са длъжни да имат отде-
лен независим вътрешен орган, който да одобрява оценките 
на рисковите експозиции (кредити и други вземания) и раз-
мера на специфичните провизии за кредитен риск.70 Органът 

 68 Тук е отразено мнението на експерт с богат теоретичен и практически 
опит в областта на финансовото право, анкетиран в рамките на насто-
ящото изследване.

 69 Звеното за оценка на рисковите експозиции, или т.нар. кредитен комитет, 
е структура, която участва при извършването на оценка и класифициране 
на рисковите експозиции и определянето на размера на разходите за 
обезценка /провизии.

 70 Съгласно чл. 4 от Наредба №9 от 03.04.2008 г. за оценка и класификация 
на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични 
провизии за кредитен риск (отм. ДВ бр. 40 от 13.05.2014 г.): „(1) Всяка 
банка разработва политика за оценка на рисковите експозиции и създава 
вътрешен орган за наблюдение, оценка, класифициране и установяване 
на специфичните провизии за кредитен риск. (2) Устройството и право-
мощията на органа по ал. 1 се определят във вътрешните правила, които 
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е отделен от този, който разрешава предоставянето на креди-
ти. За да бъде отговорено адекватно на този въпрос, е необ-
ходимо да се отговори на въпроса дали кредитният комитет 
е разполагал с информация за многократно предоговаряни 
кредити, за кредити, чиито условия са променяни и предого-
варяни малко преди изтичането на гратисен период и на дру-
ги специални условия, както и за кредити, които са използва-
ни, за да финансират изплащането на кредити, отпуснати на 
свързани лица, индикират за възможен проблем с вътрешната 
отчетност. Въпреки че на този въпрос не може да се даде ка-
тегоричен отговор, данните показват дефицит на вътрешна 
отчетност в управлението на банката.

Данните от обвинителните актове на прокуратурата спря-
мо длъжностните лица от КТБ открояват и грубо нарушение 
на изискванията за счетоводна отчетност – обвинението за 
липсващи 205 887 223,29 лв. от касата на банката е показа-
телно не само за мащаба и характера на нарушенията, но и за 
начина на управление на банката. В обвинителния акт спрямо 
главния счетоводител на банката се съдържат данни за: а) „ор-
ганизиране на невярно счетоводство (съставяне на необходи-
мите документи и осчетоводяване на сделки и/или операции, 
които в действителност не са осъществени)“, б) „изготвяне на 
протоколи за фиктивни внезапни ревизии на ГК на КТБ АД“; в) 
неизвършване на реално преброяване на касовата наличност, 
а като такава в протоколите е посочена паричната наличност 
по счетоводни данни, въпреки че е знаела, че „от „Банков тре-
зор“ на „Главна каса“ на КТБ АД, фактически се изнасят парич-
ни суми“ 71.

В резултат на установения модел на управление на Банка-
та не само са изпразнени от съдържание правилата за вътреш-

следва да осигуряват независимост от процеса по разрешаване и упра-
вление на кредитите. (3) Политиката за оценка на рисковите експозиции 
по ал. 1 и вътрешните правила се представят в Българската народна 
банка, управление “Банков надзор“, съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за 
кредитните институции в срок до 10 дни от приемането им, съответно 
от внасянето на изменения и допълнения в тях.“

 71 Вж. обвинителните актове на прокуратурата, публикувани на 24 фев-
руари 2017 г. на официалния сайт на ПРБ: http://www.prb.bg/bg/news/
aktualno/675885/.
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на отчетност, но това е довело и до компрометиране на изис-
кванията за отчетност пред надзорните институции. В тази 
връзка прави впечатление мнението на управителя на БНБ, 
който изразява съмнение в достоверността на отчетите, пред-
ставяни от банката пред управление „Банков надзор“, в т.ч. и 
на адекватността на одита на тези отчети: 

„Какви са активите на КТБ, ще разберем, когато изтекат 10-
те дни. Първоначално искахме да назначим само „Делойт 
Одит“, която е втората по големина в света фирма след КПМГ, 
тъй като по обясними причини КПМГ с досегашния одитор 
не може да участва ... Това, което иначе мога да ви кажа, че от-
четните форми се оказва, че нищо чудно да не са верни, един 
господ знае. Никой не знае.“ (с. 45–46 от стенограмата).“72

Въз основа на акумулираните данни от извършеното проуч-
ване може да се направи извод за драстично нарушаване на зако-
новите изисквания за отчетност. В практиката на банката се 
е установил модел на организация, при който е налице ярко изра-
зено несъответствие между законовите изисквания и вътреш-
ните правила за отчетност, от една страна, и действията на 
длъжностни лица, ангажирани в управлението, надзора, вътреш-
ния одит и счетоводството.

В рамките на изследвания период в управлението и в дейност-
та на банката е установен модел, който е довел до практическа за-
мяна на официално определените правила за вътрешна отчетност 
с модел на управление, който изпразва от съдържание правилата и 
ги заменя с други неписани правила, като концентрира цялостната 
дейност по управление и надзор във фигурата на основния акцио-
нер, който е едновременно и председател на надзорния съвет. Така 
например в банката са създадени механизми на питания и/или до-
кладни от страна на управленския и оперативен състав на банката, 
които са изпращани до председателя на НС; също така са създадени 

 72 Вж. с. 45–46 от стенограмата от консултациите на президента с предста-
вители на надзорните институции и парламентарно представените по-
литически партии, публикувана на: https://www.president.bg/news3785/
darzhavniyat-glava-opovestyavaneto-na-stenogramata-za-ktb-shte-bade-test-
za-tova-dali-obshtestvoto-ni-zasluzhava-prozrachnost.html.
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механизми за издаване на директни разпореждания и/или други резо-
люции от негова страна до банковите служители. 

Установеният модел на управление на практика е лишил от 
адекватен достъп до информация: а) служителите в Специализира-
ната служба за вътрешен одит, одитния комитет; б) членовете на 
звеното за оценка на риска – кредитния комитет; в) всички членове 
на надзорния съвет, както и г) Общото събрание на акционерите.

Определена отговорност за неадекватното спазване на изис-
кванията за отчетност в банката имат и останалите акционери, 
които не са изисквали последователно пълна информация относно 
дейността на банката по ключови параметри. 

Детайлно описаните нарушения на изискванията за отчет-
ност са представени в доклада на временната парламентарна 
комисия за източването на КТБ, в обвинителните актове на Про-
куратурата спрямо длъжностните лица от банката, в докладите 
на квесторите на банката и на консултантската компания „Аликс 
Партнеярс“. Тук следва да се отбележи в резюмиран вид, че те се 
разпростират то отношение на ключови дейности на банката, 
като: 1) предоставяне на кредити (без обезпечения, без необходими 
документи, без анализ на кредитоспособността, на свързани с ръко-
водството лица, на новосъздадени фирми и т.н.), 2) осъществяване 
на дейност по инвестиционно посредничество, при която с пари на 
вложителите са закупувани активи, които се оказва, че не се чи-
слят в актива на банката; 3) увеличаване на собствения капитал 
със средства на вложителите, поверени за управление от банката; 
5) грубо нарушение на изисквания за счетоводна отчетност, при 
която от касата на банката липсват 205 887 223.29 лв. Тези нару-
шения са показателни за цялостния начин на управление на банка-
та, в това число и за спазването на изискванията за отчетност в 
управлението.

В резултат на установения модел на управление на банката не 
само са изпразнени от съдържание правилата за вътрешна отчет-
ност, но не са спазвани стриктно и изискванията за отчетност пред 
надзорните институции. Показателен в тази връзка е фактът, че в 
разгара на кризата през юни 2014 г. надзорният орган БНБ не разпола-
га с точни данни за реалното състояние на банката, като няма увере-
ност в достоверността на отчетите, представяни пред управление 
„Банков надзор“, както и на одиторските доклади. 

Драстичното нарушение на изискванията за отчетност, из-
разяващо се в непредоставяне на данни и предоставяне на неточни 
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и недостоверни данни, е един от най-съществените фактори, кои-
то са оказали негативна роля и за упражняването на адекватен и 
ефективен контрол от надзорните институции и, съответно, за 
предприемането на своевременни надзорни мерки. 

3.3. Почтеност
Предвид факта, че кредитните институции работят с по-

верен за управление чужд ресурс, наличието на правила, регу-
лиращи етичните аспекти в банковата дейност, и на система 
за приложение на етичните норми, е важна част от тяхното 
ефективно управление. Освен ясно формулирани правила, 
такава система следва да включва процедури за подаване и 
разглеждане на сигнали за неетично поведение на служители 
(в т.ч. на УС); ясно определен служител/звено, който е пряко 
ангажиран с този тип дейност; механизми за проверка на де-
кларирани обстоятелства (като например конфликт на инте-
реси, обвързаности, нерегламентирани контакти, изнасяне на 
служебна информация и т.н.).

Сайтът на банката не осигурява детайлна информация по въ-
просите, свързани с етичните стандарти. Всъщност от докумен-
тите на държавни институции, които разследват обстоятелства-
та относно източването на КТБ73, се изяснява, че ръководителят 
на Специализираната служба за вътрешен одит е лицето, което 
отговаря и за спазването на Етичния кодекс и на Международни-
те стандарти за професионална практика на вътрешен одит. 

Въз основа на данните, получени в резултат на проведеното 
изследване, може да бъде направен извод, че в рамките на из-
следвания период в банката не е функционирала система за при-
ложение на етичните норми. Данните за нарушения, изложени в 
доклада на временната парламентарна комисия, обвинителни-
те актове на прокуратурата спрямо служителите на ръководни 
длъжности в банката, докладите на квесторите, докладът на 
консултантската компания „Аликс Партнърс“, редица медийни 
публикации относно източването на банката и оценките на екс-

 73 С. 4 от обвинителния акт срещу ръководителя на Специализираната 
служба за вътрешен одит на КТБ.
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перти в областта на финансите, са ярко доказателство за прак-
тики, които са несъвместими с етичните стандарти за осъщест-
вяване на банкова дейност. В тази връзка следва да се изведат на 
преден план нарушения, които не само са израз на незачитане на 
етични норми, но и предполагат наказателно преследване.

На първо място, начинът, по който е осъществявана кре-
дитната политика на банката, отразява системен подход за 
злоупотреба с паричен ресурс, поверен за управление на бан-
ката от страна на вложителите. В тази връзка могат да бъдат 
дадени редица примери, като сред тях например се открояват: 
предоставяне на огромни по размер кредити на новосъздаде-
ни фирми без бизнес план и без необходимите обезпечения, 
отпускане на кредити на фирми „бушони“, които имат за цел 
да предоставят получените средства на други фирми; използ-
ване на новоотпуснати кредити за погасяване на кредити от 
други фирми; отпускане на кредити на фирми, които са свър-
зани помежду си, или на фирми, чиито управители всъщност 
са подчинени служебно на основния акционер в банката.74 

На второ място, увеличението на собствения капитал, из-
вършено чрез подчинен срочен дълг през 2013 г., не просто е 
извършено в нарушение на националното и европейски зако-
нодателство. То е израз на измама, при която, от една страна, са 
представени неверни данни за произхода на средствата пред 
надзорните институции, а от друга – с парите на вложителите 
е увеличен капиталът на банката – т.е. извършено е увеличава-
не на собствеността на акционерите в банката с ресурс, който 
не е техен и който не може да бъде използван за подобна цел. 
Това на практика означава, че без да е използван собствен ре-
сурс, акционерите в банката са използвали чужд ресурс, който 
им е бил поверен за управление от вложителите.75 

На трето място, предоставянето на неверни отчети пред 
надзорните институции е действие, което на практика е въз-
препятствало предприемането на адекватни и своевременни 

 74 Вж. цитирания доклад на временната парламентарна комисия, с. 123–134.
 75 В текста на доклада на временната парламентарна комисия пише след-

ното: „Продължаването на дейността на КТБ при тези практики и това 
управление би позволило размерите на вредите за вложителите и кли-
ентите да бъдат още по-големи, защото при пирамидалните практики 
размерите нарастват геометрично във времето“, с. 137.
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надзорни действия, респективно – с течение на времето това 
е създало предпоставки за по-съществено увреждане на ин-
тересите на вложителите. В тази връзка следва да се цитира 
една от оценките в доклада на временната парламентарна ко-
мисия, която стига до извода, че порочният начин на управле-
ние на банката като пирамида има за своя логична последица 
крах на цялата схема, като рискът от разрастване на щетите е 
право пропорционален на продължителността на периода, в 
който банката функционира по този модел.76 

На четвърто място, с парите на вложителите, поверени за 
управление на банката, са осъществявани дейности по при-
добиване на дялове от реалната икономика от „дружества със 
специална цел“. Тук проблемите се изразяват в поне три насо-
ки – от една страна, това не е характерна банкова дейност, а от 
друга страна – придобитите активи се оказват собственост не 
на банката, а на юридически лица, които са свързани с или са 
собственост на председателя на Надзорния съвет в качеството 
му на физическо лице, като същият е и представител на основ-
ния акционер. На трето място, след обявяването на банката в 
несъстоятелност и след стартирането на процедури по обез-
щетяване на кредиторите (т.е. на вложителите, на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките, на инвеститорите и др.), 
този факт препятства осребряване на тези активи – защото 
де юре банката (т.е. кредиторите) нямат правно основание да 
искат осребряването на активите, придобити по този начин77.

На пето място, при оценката на етичните стандарти в упра-
влението на банката, следва да се отдели специално внимание 
на целенасочените действия от страна на ръководството на 
банката в поддържане на близки контакти и приятелства с: 
1) ръководители на надзорните институции, които следва да 
осъществяват надзор (в лицето на управителя на БНБ, подуп-
равителите на БНБ, които ръководят управление „Банков над-

 76 Пак там, с. 136–137.
 77 В тази връзка вж. и мнението на експерт в областта на банковото право, 

анкетиран в рамките на настоящото изследване: „Банката кредитира 
бизнеси и лица и придобиването на активи, върху които после се оказва, 
че няма установими права. Банката няма права върху тези активи, които 
е кредитирала, а те се управляват и контролират от основния акционер 
на банката. Това е сигурен индикатор за измама“.
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зор“, членове на ръководството на КФН)78; 2) политици от пар-
ламентарно представени партии, в т.ч. народни представители 
от ресорната бюджетна комисия79; 3) собственици на медийни 
групи и редактори на медийни издания. Данните за поддържа-
ни контакти, придобили публичност след изпадането на бан-
ката в несъстоятелност, са ярко доказателство за наличие на 
конфликт на интереси, за опити за въздействие върху реше-
ния на надзорни институции и върху законодателни решения.

На шесто място е необходимо да се вземе предвид спе-
циалната политика спрямо политици, политически партии, 

 78 На този въпрос бе отделено специално внимание при оценката на 
управлението на БНБ и на КФН. В тази връзка вж. публикацията в 
„Дневник“ от 24.04.2015 г., в която пише следното: „Управителят на 
БНБ Иван Искров и мажоритарният собственик на обявената тези 
дни във фалит Корпоративна търговска банка Цветан Василев пеят 
в заведение широко усмихнати „Назад, назад, моме Калино“. Двамата 
са във видимо добри отношения, прегръщат се и се поклащат в такт 
с музиката, а Искров с жест приканва публиката да се включи в из-
пълнението. Това показва видеоклип, излъчен в четвъртък вечер от 
предаването „Господари на ефира“ на Нова телевизия“. (източници: 
http://www.dnevnik.bg/video/2015/2015/04/24/2519519_video_nazad_
nazad_mome_kalino_v_izpulnenie_na_ivan; http://gospodari.com/един-
любопитен-дует-–-цветан-василев-и-иван-искров-video65796.html.. 
Вж. също например публикацията на в. „Капитал“ от 15 май 2015 г. „На 
по чашка с надзора...“, от която става ясно, че „и други регулатори, сред 
които и подуправителят, отговарящ за „Банков надзор“ Цветан Гунев, 
са посещавали неофициално офиса на мажоритарния собственик на 
фалиралата КТБ. (източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/05/15/2533567_na_po_chashka_s_nadzora), както и публи-
кацията от 15.05.2015. г. във в. „Дума“, в която е посочено, че в списъка 
на присъстващите се появява името на Цветан Гунев (източник: http://
www.duma.bg/node/100701).

 79 Информацията за посещенията в централата на КТБ е предмет на широк 
кръг от медийни публикации. В тази връзка вж. данните, представени в 
оценките за управлението на БНБ и КФН в настоящото изследване. Вж. 
също и публикацията „Списъци показват кой е ходил при Цветан Васи-
лев в КТБ“, в която пише следното „..посетителите се обобщават така: 
„Политици и не толкова (социалисти, патриоти, демократи, либерали, 
реформатори), бивши и настоящи министри, бизнесмени и не толкова, 
одитори, братя „хотелиери“ (сега участващи в плячкосването на БТК), 
тв шефове, журналисти, субекти, ръководили дълги години сектор 
„Сигурност“, синдикалисти, мастити фармацевти, издатели, енергийни 
шефове и експерти“ (източник: https://www.vesti.bg/bulgaria/politika/
spisyci-pokazvat-koj-e-hodil-pri-cvetan-vasilev-v-ktb-6036093).



117

служители на висши държавни длъжности, изразяваща се в 
определяне на специални условия за депозити, различни от 
стандартните условия на банката. В тази връзка може да се на-
прави извод, че този подход не носи икономически дивиденти 
на банката, но възниква въпрос дали не са очаквани друг тип 
дивиденти от така прилаганата преференциална политика. 

На седмо място, финансирането на широк спектър от 
спортни инициативи и спортни федерации, създаването на 
собствени медийни проекти, както и създаването на собстве-
ни политически проекти са дейности, които не носят иконо-
мически дивиденти на банката. На практика използването на 
финансовия ресурс на банката (т.е. парите на вложителите) е 
показател за злоупотреба с поверените за управление ресур-
си и не съответства на добрите практики за осъществяване на 
банкова дейност. Нещо повече – създаването на медийни про-
екти и придобиването на сегменти от медийния пазар през 
годините на възход на банката е не само израз на политика на 
ръководството за създаване на положителен имидж на банка-
та, но наред с това е инструмент за оказване на медиен натиск 
срещу неудобни политици.

Въз основа на извършеното изследване може да се направи из-
вод, че в рамките на изследвания период управлението на банката 
драстично е нарушавало етичните стандарти. Дори и да са съ-
ществували такива правила, многобройните факти за нарушения 
на законодателството, които предполагат търсене на наказател-
на отговорност, на практика изпразват от съдържание въпроса 
дали са прилагани тази правила. 

Неглижирането, заобикалянето и грубото нарушаване на офи-
циално установените правила, в т.ч. и на етичните норми по отно-
шение на ключови дейности като: 1) кредитиране, 2) инвестиционно 
посредничество, 3) влогонабиране, 4) увеличение на собствен капи-
тал, са показатели за липсата на система от вътрешни правила и 
структура, която да регулира етичните аспекти от дейността 
на служителите в банката. В допълнение към това следва да се 
прибавят и несвойствените за една банка дейности, свързани с 5) 
финансиране на широк спектър от спортни инициативи и спорт-
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ни субекти, 6) създаване на собствени медийни проекти, както и 7) 
създаване/подкрепа на политически проекти. 

Установеният модел на управление не носи икономически ди-
виденти на банката и не съответства на добрите практики за 
осъществяване на банкова дейност. Нещо повече – той е свидетел-
ство за безотговорен подход при управлението на поверения фи-
нансов ресурс, в резултат на което пряко са увредени интересите 
на вложителите и инвеститорите в банката, а индиректно – ин-
тересите на по-широк кръг от субекти от реалната икономика на 
страната.

В управлението и в дейността на банката в рамките на из-
следвания период са извършвани нарушения, които са показател за 
1) рисково и безотговорно поведение спрямо поверения от вложи-
телите публичен ресурс, 2) злоупотреба със служебни правомощия 
от страна на мениджмънта и контролните структури; 3) измама, 
насочена към вложителите, в резултат на която те понасят ма-
териални щети; 4) нарушения на принципа за отчетност и измама 
спрямо надзорните институции, в резултат на което те са въз-
препятствани да осъществят своите надзорни функции и да за-
щитят интересите на вложителите и в по-общо план – публичния 
интерес.



БЪЛГАРСКА  
НАРОДНА 

 БАНКА





 

БъЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (накратко БНБ или Цен-
тралната банка) е независим емисионен институт на дър-
жавата. Тя е създадена на 25 януари 1879 г. – непосредстве-

но след възстановяването на българската държава. Българската 
народна банка е централната банка на Република България; тя 
има ключова роля в българската икономика, като основната ѝ 
цел е да поддържа устойчивостта на българската парична еди-
ница чрез провеждане на парична политика и чрез укрепване и 
развитие на банковата и кредитната система на страната. 

Основните функции на Българската народна банка са де-
финирани в няколко насоки: (1) съдейства за създаването и 
функционирането на ефективни платежни системи и осъ-
ществява надзор върху тях; (2) емитира банкноти и монети в 
страната, като това е нейно изключително право; (3) регули-
ра и осъществява надзор върху дейността на другите банки в 
страната с оглед поддържане стабилността на банковата сис-
тема и защита интересите на вложителите.

Българската народна банка е компетентен орган в Република 
България за упражняване на надзор върху банките по смисъла на 
чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) №575/2013 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденци-
алните изисквания за кредитните институции и инвестиционни-
те посредници и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012 (ОВ, 
L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) 
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№575/2013. Съгласно Регламент 575 „компетентен орган“ озна-
чава официално признат от националното право публичен орган 
или структура, която е оправомощена по националното право да 
упражнява надзор върху кредитните институциите като част от 
действащата надзорна система в съответната държава членка.

Българската народна банка е самостоятелно юридическо 
лице, чиято дейност е регламентирана от Закона за Българска-
та народна банка. Тя е независима институция, която се ръко-
води от 7-членен Управителен съвет. Българската народна бан-
ка се отчита за своята дейност пред Народното събрание. Ней-
ната независимост е гарантирана с нейния устройствен закон 
(ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. 
От 1 януари 2007 г. Банката е член на Европейската система на 
централните банки и участва във вземането на решенията в 
сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. 

В рамките на Системата за почтеност в банковия сектор 
Българската народна банка изпълнява централна роля – тя 
е институцията, която регулира дейността на сектора и осъ-
ществява контрол върху него, в това число и върху кредитни-
те институции. Тази нейна роля произтича от третата основна 
функция, която бе отбелязана по-горе. В контекста на оценка-
та на БНБ като елемент от системата за почтеност в банковия 
сектор, основният фокус следва да бъде поставен върху ней-
ните функции по осъществяване на надзор върху дейността 
на кредитните институции. В тази връзка е важно да се оцени 
и в каква степен осъществяваният надзор през последните 5 
години е служил като ефективен инструмент за регулиране на 
банковия сектор от гледна точка на ефективно функциони-
ране, установяване на рискове и предотвратяване на кризи в 
банковата система и икономиката на страната.

При формирането на оценката на капацитета, ролята и 
управлението на БНБ в настоящото изследване са взети пред-
вид данни от: законодателството, регламентиращо дейността 
на Народното събрание; официални доклади (доклад на пар-
ламентарната временна анкетна комисия за проверка на фа-
ктите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни 
органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и 
да противодействат на източването на Корпоративна търгов-
ска банка в периода 2009–2014 г.; Одитен доклад на Сметната 
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палата от октомври 2015 г., №0000000115, за извършен одит 
на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия над-
зор, осъществяван от Българската народна банка за периода 
от 01.01.2012 до 31.12.2014 г.“), официални документи на ин-
ституции (стенограми, доклади и други документи, публику-
вани на сайта на Народното събрание, на сайта на Българската 
народна банка, обвинителни актовe на Прокуратурата на Ре-
публика България), публикации от специализирани икономи-
чески издания и национални медии, оценки и данни от анкети-
рани представители на изследваните институции и експерти, 
работещи в областта на финансите. Представители на БНБ не 
са взели участие в изследването80 поради практически отказ 
от отговор на поканите за провеждане на експертно интервю.

1. КАПАцИТЕТ
1.1. Прозрачност при избора на ръководство

Първият показател за оценка на капацитета на БНБ е про-
зрачността при избора на управител, подуправители и чле-
нове на Управителния съвет на Българската народна банка. В 
тази връзка е оценено дали законодателството съдържа изи-
сквания, които гарантират висока степен на прозрачност при 
избора на ръководство на централната банка, както и дали 
парламентът/президентът са провели прозрачни и публични 
процедура по избор на ръкодството на БНБ. 

 80 Методологията за извършване на изследването включва използването на два 
основни метода: анализ на документи и експертно интервю с представители 
на изследваните институции и други експерти в областта на финансите. В 
периода октомври 2016 г. – май 2017 г. изследователският екип отправи 
двукратно покани до ръководството на БНБ за провеждане на интервю с 
представител на институцията, по които не последва реакция. Практическият 
мълчалив отказ от предоставяне на информация не съдейства за форми-
рането на извод, че институцията функционира прозрачно и отчетно, като 
това дава негативно отражение при формирането на крайните оценки по 
параметри, изискващи коментар, оценка и данни от изследваната институция.  
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Законът за Българската народна банка определя, че Упра-
вителният съвет се състои от управител, трима подуправите-
ли (всеки от които е ръководител на основните управления) и 
трима други членове, като управителят и подуправителите се 
избират от Народното събрание, подуправителите се избират 
по предложение на управителя на Българската народна банка, 
а другите трима членове се назначават от президента на Ре-
публиката. Мандатът на членовете на Управителния съвет е 6 
години, като процедурата по избор на нов управител следва да 
започне не по-рано от три и не по-късно от два месеца преди 
изтичането на мандата на предишния управител на Банката. 

Като цяло, в рамките на разглеждания период от страна 
на институциите (парламент и президент) не се прилага често 
подход за разработване на самостоятелни правила за номини-
рането, изслушването и избора на ръководства на независи-
ми институции. Основните критерии за избор на ръководства 
на регулаторните институции и правилата за техния избор са 
дефинирани в специалните закони, уреждащи дейността на 
Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

В рамките на разглеждания период освен принципните 
разпоредби в специалния закон и общите правила, заложени в 
правилника за работа на Комисията по бюджет и финанси, не 
съществуват други процедурни правила, разработени специ-
ално за избора на ръководството на БНБ. Липсва информация 
и за разработването и прилагането на процедура по номини-
ране и избор на членове на УС на БНБ от квотата на президент-
ската институция. 

Изборът на управител на Българската народна банка през 
2009 година е проведен при необичайни обстоятелства. На 
практика той е проведен два пъти – на 28 май 2009 г. в края 
на мандата на 40-то Народно събрание и на 20 август е препо-
твърден от новоизбраното 41-о НС. Причината за този подход 
е оспорваното от юридическа гледна точка решение за избор 
на действащия управител Иван Искров81, прието от 40-то На-

 81 Иван Искров е избран за първи път за ръководител на централната банка 
на 9 октомври 2003 година с 6-годишен мандат; в периода от 2001 г. до 
избирането му на тази длъжност през октомври 2003 г. той е народен 
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родно събрание, и опасенията, че недотам стриктното изпъл-
нение на законовите изисквания може да хвърли сянка върху 
легитимността на ръководството на централната банка. Съ-
гласно Закона за БНБ мандатът на управителя е 6-годишен и 
на практика изтича на 9 октомври 2009, като процедурата по 
неговия избор следва да стартира „не по-рано от три месеца 
и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на 
действащия“82. 

На 28 май 2009 г., при отсъствието на други кандидатури, 
Народното събрание взема решение за избор на Иван Искров 
„за управител на Българската народна банка с мандат шест 
години, който започва на 10 октомври 2009 г.“83. Подходът за 

представител от НДСВ и е председател на Комисията по бюджет и фи-
нанси в Народното събрание. 

 82 Чл. 12, ал. 4: „Мандатът на членовете на управителния съвет е 6 години. 
Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно 
назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно 
от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до 
изтичането на мандата изборът, съответно назначаването не бъде осъ-
ществено, членът на управителния съвет с изтекъл мандат продължава 
изпълнението на правомощията си до произвеждането на нов избор, 
съответно до назначаването.“

 83 Въпреки оживената дискусия и острия сблъсък на аргументи, Народното 
събрание избира почти единодушно Иван Искров за управител на БНБ, 
като 165 депутати гласуват „за“, 6 са „против“ и няма въздържали се. За 
повече подробности вж. стенограма от обсъждането и гласуването в 
пленарното заседание на 40-то НС, проведено на 28 май 2009 г.: http://
www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/585. От документа става видно, 
че част от народните представители нямат информация за причините 
за предварителния избор (така например народният представител 
Христо Кирчев заявява: „Не ми е ясно защо тази процедура се предлага 
толкова рано“). В рамките на оживената дискусия се очертава сблъсъ-
кът на две тези. Едната теза е представена от народния представител 
Веселин Методиев, който заявява: „Това, което се случва в момента, е 
против законите на страната... Такъв вид избори са абсурдни! Те показват 
прекалена политическа целесъобразност, а не институционален разум, 
от една страна. Второ, хвърлят сянка върху професионализма на всеки 
човек, който е предложен за съответната позиция... Създавате идеален 
прецедент следващото НС да се позове на това, което вършите в момента, 
и вече в съответния законов срок, между 9 юли и 9 октомври, да избере 
управител на БНБ... Не само това. След като правите този прецедент, 
отваряте вратата на следващото мнозинство още по-лесно да извърши 
промени върху всички тези позиции за назначения, които изсипахте тук 
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вземане на това решение е оспорен от народни представители 
от опозицията, като основните аргументи „против“ са свърза-
ни с: 1) липсата на яснота относно мотивите за предсрочния 
избор; 2) опасенията за политическа целесъобразност на из-
бора; 3) негативния сигнал, който парламентът дава на оста-
налите институции от гледна точка спазване на законовите 
разпоредби. Решението „за“ предварителния избор е мотиви-
рано от управляващото мнозинство със следните аргументи: 
1) Конституцията не разграничава правомощията на народ-
ните събрания, като и настоящото, и следващото НС са еднак-
во компетентни да направят избор; 2) по-ранното избиране се 
налага, за да се гарантира сигурността на финансовата систе-
ма на страната в период, в който международната финансова 
криза е в разгара си, а същевременно изтича мандатът на 40-о 
Народно събрание и предстоят избори за следващ парламент.

за няколко дни.... Естествено е да гласуваме „против“, защото не можем 
да гласуваме срещу закона. Недейте да го обърквате сега много бързо с 
личните качества на човека, който в момента е на тази позиция и който 
вие предлагате да бъде фактически преизбран. Не е там проблемът, не 
е персонален, в този смисъл не е и партийно-политически. Той е изцяло 
законов и институционален... Когато парламентът си позволява да вър-
ши такива неща, какво остава за останалите институции в страната? Ще 
спазват текстове на закони, след като парламентът може да ги наруша-
ва – този, който е създал тези закони?!“ Другата теза е представена от 
народни представители от управляващото мнозинство като Яне Янев, 
който заявява: „В никакъв случай не трябва да се подценяват аргумен-
тите, които се повдигат от тази трибуна по отношение на законосъобраз-
ността на избора, който ще проведем днес.“... знаете, че Конституцията 
не разграничава правомощията на народните събрания. Конституцията 
не ограничава с време кога точно трябва да се направи това. Единствено 
е ясно, че ние имаме мандат, който не може да бъде нарушен, и това е 
6-годишният мандат... еднакво компетентно е да направи този избор 
и настоящото, и бъдещото Народно събрание. Но логиката на събити-
ята, които са пред страната ни, налагат ние да заложим върху духа на 
закона за по-ранното избиране от гледна точка именно гарантирането 
на сигурността. От тази гледна точка и от тази позиция аз считам, че 
не трябва да имаме никакви притеснения в това, че ще направим този 
избор предварително, естествено, в някакъв кратък период от време, 
който ще бъде преди инструктивния срок, който сме заложили, но пак 
подчертавам, че с оглед на конкретната ситуация в България и в света 
е много важно да бъдат гарантирани функционирането и стабилността 
на банковата система. Благодаря ви за вниманието.“



127

След конституирането на 41-то Народно събрание и дис-
кусията относно правните аспекти на процедурата по избор на 
Управител на БНБ от 28 май, Иван Искров подава оставка пред 
новоизбрания парламент84, на 20 август 2009 г. 41-то Народ-
но събрание отменя решението на предишното НС от 28 май 
2009 г. и взема ново решение, с което препотвърждава избора 
на Иван Искров за управител на БНБ. Анализът на стенограма-
та от обсъждането в пленарна зала отново поставя въпроси, 
свързани с прозрачността на процедурата и с доминирането 
на политическите мотиви при избора на ръководство на цен-
тралната банка85. Въпреки изразените критични оценки спря-
мо така приложената процедура, Народното събрание взема 
решение за избор на Иван Искров за управител на БНБ с ман-
дат 6 години, който започва да тече от 10 октомври 2009 г., с 
голямо мнозинство от 195 народни представители „за“, 1 „про-
тив“ и 14 „въздържали се“. С подобен ход на практика е „сани-
рана“ законосъобразността на процедурата по избор, която е 
осъществена от предходното Народно събрание. 

Наред с документите, свързани с избора на ръководства 
на регулаторните институции, е необходимо да се разгледат и 
оценките на народни представители86 относно прозрачността 

 84 Иван Искров подава оставка с мотива, че и той, и подуправителят на управле-
ние „Емисионно“ (отговорно за Валутния борд) са избрани предсрочно от 
40-то НС. В тази връзка вж. например мненията на народни представители 
относно мотивите за това решение: „В понеделник, когато бюджетната 
комисия прие решения за смяна на подуправителя Неновски, председате-
лят на комисията Менда Стоянова призна, че и изборът на Искров от пре-
дишното НС „също не е в съответствие към закона“, но от гледна точка на 
„целесъобразност“ и „финансовото положение“ в страната неговият избор 
няма да се преразглежда“. ... „За запазване на финансовата и макроиконо-
мическа стабилност на страната е необходима приемственост в работата и 
управлението на БНБ в условията на криза. Желаем да дадем възможност за 
приемствеността. Актът на оставката на Иван Искров доказва висок морал 
и уважение към законите на страна, което ние не можем да не уважим като 
победители в изборите“, заяви Мавродиев (източник: http://www.mediapool.
bg/iskrov-podade-ostavka-za-da-go-izberat-pak-news155599.html).

 85 В тази връзка вж. стенограмата от пленарното заседание на 41-то Народ-
но събрание, проведено на 20 август 2009 г., в която е отразена дискуси-
ята относно проект за Решение за избиране на управител на Българска 
народна банка: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/599.

 86 Тук са отразени мненията на народни представители – членове на пар-
ламентарни комисии по бюджет и финанси и парламентарни комисии 
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на процедурите. От проведените интервюта се откроява кон-
сенсус по това, че процедурите по номиниране и избор се спаз-
ват формално, като „обикновено управляващото мнозинство от 
партии/коалиции взема решение за избора на определен човек 
и впоследствие всички процедури легитимират вече взето ре-
шение. Когато става въпрос за избор на колективен орган, ка-
къвто е УС на БНБ, различните ПГ извършват предварителни 
консултации и договорености за кандидати“. Въпросът дали 
това се отразява на качеството на избора обаче получава раз-
лични отговори. Според един от народните представители 
„след като е почти ясно кои ще бъдат най-вероятните кандида-
ти, няма смисъл да отправям покани до други кандидати – няма 
смисъл да бъдат хвърляни в публичното пространство канди-
датури на стойностни хора, след като е ясно, че няма вероят-
ност да бъдат избрани.“ По мнението на друг народен предста-
вител „понякога тези процедури водят до избор на сериозни и 
достойни хора, а понякога напълно се провалят“. 

Въз основа на извършеното проучване може да бъде направен 
извод, че в рамките на разглеждания период изборът на ръковод-
ство на БНБ се извършва въз основа на формално спазване на прави-
лата, записани в закона. Като правило от страна на парламента и на 
президентската институция не се прилага подход за разработва-
не на самостоятелни детайлни правила за номиниране, изслушва-
не и широко обсъждане на професионалните и морални качества на 
предложените ръководства на тези институции. По своята същ-
ност този подход не се различава от начина, по който е проведен 
изборът на ръководства и на други регулаторни институции като 
например Комисията за финансов надзор и Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори. 

Въз основа на дискусиите, проведени в Народното събрание, 
както и на оценките на народни представители, може да се напра-
ви извод, че определящо значение има политическият фактор при 
избора на ръководство, като от съществено значение за избора 
на ръководител на регулаторната институция има решението на 

по икономическа политика в 41-то НС, 42-то НС, 43-то НС, които са ин-
тервюирани в периода октомври 2016 – януари 2017 г.
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управляващото мнозинство в Народното събрание, а изборът на 
останалите членове на ръководството е резултат от сложни и 
непрозрачни договорености между парламентарно представените 
партии. В тази връзка е показателен фактът, че за ръководители 
на трите институции с надзорни правомощия в банковия сектор 
(БНБ, КФН и КПНРО) са избрани народни представители от управля-
ващите парламентарни мнозинства, като в два от случаите (избо-
рът на управител на БНБ през 2003 г. и изборът на председател на 
КФН през 2010 г.) ръководителят на ресорната парламентарна ко-
мисия (която има функции в процедурата по избор на ръководства 
на регулаторните институции) е избран за ръководител на регула-
торната институция. 

В конкретния случай с избора на управител на БНБ на 28 май 
2009 г. прави впечатление прибързаното решение на НС преди из-
тичане на законоустановения срок, което повдига въпроси относно 
законността на избора и крие риск от увреждане авторитета на ин-
ституцията. То е последвано от изненадваща оставка и ново, пре-
потвърждаващо решение на 41-то Народно събрание, което на прак-
тика санира първоначално взетото решение. Фактите, свързани с 
избора на ръководство на БНБ, показват дефицити на прозрачност 
на процедурата, като например достатъчен срок за номиниране на 
кандидатури, наличие на конкуренция между множество кандидату-
ри, депозиране и осигуряване на публичност чрез интернет сайта 
на парламента на документи относно професионалните качества 
на кандидатите и техните концепции за управление на централна-
та банка, изслушване на кандидатите с възможност за поставяне 
на въпроси от експертни общности и граждански организации. 

1.2. Високи професионално-етични критерии  
при избора на ръководство

При оценката на капацитета на БНБ е изследвано и нали-
чието на високи професионално-етични критерии, които слу-
жат като ефективен инструмент за избора на ръководството 
на БНБ. В тази връзка е изследвано дали в закона са предвиде-
ни необходимите изисквания, които гарантират висока степен 
на интегритет и професионализъм на избраното ръководство 
и дали те създават солидна основа за ефективност в нейната 
работа. Наред с това е проучено дали във връзка с последния 
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избор на ръководството на БНБ парламентът/президентът са 
се ръководили от определени критерии за професионално-
етичните качества, на които следва да отговарят кандидатите.

Отчитайки значението на националната банка като една 
от най-значимите институции на страната, Законът за БНБ е 
въвел изискването за членове на управителния съвет да се из-
бират и назначават само лица с високи нравствени качества, 
които са изтъкнати професионалисти в сферата на икономика-
та, финансите и банковото дело.87 Нормативната уредба обаче 
не съдържа конкретни разпоредби, които да определят поне 
минималните изисквания за професионални и етични качест-
ва, на които да отговарят членовете на управителния съвет. 
Законът се ограничава до въвеждането на общи изисквания и 
ограничения, свързани с това лицето да не е осъждано, да не е 
било обявено в несъстоятелност, да не е едноличен търговец, 
неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, търговски представи-
тел, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, 
член на орган на управление или контрол на търговско друже-
ство или кооперация с изключение на дружества, в които Бъл-
гарската народна банка има участия, както и да не е съпруг или 
съпруга или да се намира във фактическо съжителство, род-
нина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен 
включително или по сватовство до втора степен включително 
с друг член на управителния съвет.88 В ЗБНБ липсват конкрет-
ни норми, които да определят поне минимално изискуемия 
професионален опит, който следва да притежават лицата, за да 
бъдат избрани за членове на управителния съвет. 

Практическото приложение на нормите при избора на 
ръководство на БНБ в рамките на разглеждания период раз-
крива факти, които дават основание за противоречива оценка. 
Дискусиите в парламента показват силно поляризирани оцен-
ки на народните представители относно професионалните и 
етични качества на кандидата за ръководител на БНБ. Част от 
народните представители дават висока оценка за професио-
нализма на ръководството на БНБ, като в тази връзка отбеляз-

 87 Чл. 11, ал. 3 от ЗБНБ.
 88 Чл. 11, ал. 4 от ЗБНБ.
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ват ролята на БНБ като стабилизиращ фактор по време на све-
товната икономическа криза.89 Други народни представители 
извеждат на преден план практически доказаната способност 
на ръководството на БНБ да реагира адекватно и професио-
нално на възникнали проблеми в банковата система90. 

В рамките на проведените дискусии (особено в рамките 
на дискусиите в 41-то Народно събрание) наред с оценката на 
професионализма, се повдигат и въпроси относно политиче-
ската безпристрастност и етичните качества на кандидата за 
управител на централната банка91. 

 89 Вж. стенограмата от обсъждането и гласуването в пленарното заседание 
на 40-то НС, проведено на 28 май 2009 г. Народният представител Стефан 
Софиянски споделя „Българската народна банка в днешните условия на 
финансова криза е единственият стабилизиращ икономически фактор 
в страната ни. Ние трябва да признаем и да отдадем заслуженото на 
екипа на господин Искров за неговата работа за поддържането на тази 
финансова стабилност дотолкова, доколкото я има в момента, и с избора 
си днес да дадем мандат, за да може в условията на предстояща смяна 
на правителството, на предстояща политическа криза в страната да за-
пазим единствения, отново подчертавам, стабилизиращ икономически 
фактор – Българската народна банка, чиято стабилна роля в момента се 
дължи на работата на господин Искров и на неговия екип.“ (източник: 
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/585).

 90 Вж. например мнението на народния представител Мирослав Мурджов: „През 
последните осем години единствената институция, в която се наблюдава 
административен капацитет и доверие на хората в нея, се казва Българска 
народна банка. Това се дължи както на предишния управител, така и на 
настоящия, който е предложен да продължи своя мандат. Първо, ако си спом-
няте, преди по-малко от година – в края на миналата година, така наречения 
скандал по отношение на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Хората тогава 
не вярваха на българското правителство и на премиера, който ги уверяваше, 
че няма проблем с банковата стабилност, но повярваха на Българската народ-
на банка, когато управителят с неговия екип излязоха и казаха, че проблем 
с банката няма, влоговете са гарантирани. Това даде спокойствие на пазара. 
Банката работи страхотно и в момента. С този акт мисля, че Българската 
народна банка показа, че контролира банковия и финансовия капацитет и 
стабилност на държавата ... когато институциите работят и се ръководят от 
хора, които са адекватни дори и по време на кризи, а тогава трябва да са и 
още по-адекватни, доверието е задължително.“ (източник: пак там).

 91 Вж. стенограмата от пленарното заседание на 41-то Народно събрание, 
проведено на 20 август 2009 г., по време на което народният предста-
вител Асен Агов заявява следното: „Аз няма да се съглася с мотивите на 
вносителите, които казват, че господин Искров е показал висок морал, 
като си е подал оставката. Господин Искров трябваше да покаже висок 
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Наред с това особеностите на процедурата по номинира-
не на подуправители на БНБ (по предложение на вече избра-
ния управител) не създава основание за провеждане на също 
толкова интензивна дискусия относно качествата на кандида-
тите. На практика се оказва така, че център на дискусията в 
парламента е изборът на управител на централната банка, а 
изборът на заместник-управители не получава също толкова 
значимо внимание, въпреки че според закона те имат висока 
степен на независимост при управлението на съответните уп-
равления на Банката. В този смисъл може да се оцени, че про-
цедурата по избор на останалата част от ръководството на БНБ 
по-скоро преминава на заден план, като технически детайл от 
общия процес по избор на ръководство на институцията и не 
се провежда задълбочена дискусия по същество относно про-
фесионално-етичните качества на кандидатите.92

Законът за Българската народна банка не съдържа ясни крите-
рии относно професионално-етичните качества на кандидатите 
за управителен съвет на институцията. С оглед на това практиче-
ското приложение на процедурите по избор в рамките на изследва-
ния период откроява някои дефицити, които се изразяват в: липса 
на допълнително разработени правила за разглеждане на кандида-

морал тогава, когато беше избиран в предишното Народно събрание и 
трябваше да откаже този избор, защото той беше в нарушение на закона... 
Господин Иван Искров беше силен поддръжник на една от най-тъмните 
сделки в края на ХХ век – сделката за българския външен дълг. Той беше 
един от най-силните, най-гласовитите адвокати на тази сделка. Тази 
сделка навлече много сериозни загуби за българския данъкоплатец... 
Този избор може да доведе до сериозна дестабилизация – ако Централ-
ната банка, най-сериозната и най-важната институция в страната, която 
не трябва да бъде повлиявана от политическите ветрове на времето, 
бъде със сянка за участие в корупционна схема, тогава кризата ще бъде 
много по-дълбока...“ (източник: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/
ns/7/ID/599).

 92 В тази връзка е важно да се подчертае още веднъж, че съгласно Закона 
за БНБ всеки един от подуправителите разполага с голяма свобода на 
действие в рамките на своя ресор, която на практика не подлежи на 
отчетност или някакъв особен вид ограничения от управителя или от 
Управителния съвет на банката.



133

турите, осигуряване на достатъчен срок за публично обсъждане на 
техните професионални и морални качества, осигуряване на пуб-
личност чрез интернет сайта на парламента на документи относ-
но професионалните качества на кандидатите и техните концеп-
ции за управление на централната банка, изслушване на кандидати-
те с възможност за поставяне на въпроси от експертни общности 
и граждански организации. 

1.3. Гаранции за независимост на БНБ
Съгласно закона Българската народна банка е независи-

ма институция, която се ръководи от 7-членен Управителен 
съвет. Управителният съвет се състои от управител, трима 
подуправители (всеки от които е ръководител на основните 
управления) и трима други членове. Управителят и подупра-
вителите се избират от Народното събрание, като подуправи-
телите се избират по предложение на управителя на Българ-
ската народна банка. Другите трима членове на Управителния 
съвет се назначават от президента на Републиката.93 Манда-
тът на членовете на Управителния съвет е 6 години. 

Българската народна банка се отчита за своята дейност 
пред Народното събрание. Нейната независимост е гарантира-
на с устройствения закон (ЗБНБ) и с Договора за функциони-
рането на Европейския съюз. Тя е самостоятелно юридическо 
лице, което разполага с висока степен на финансова независи-
мост, като се финансира от приходите от своята дейност. Раз-
ходите на Българската народна банка се извършват съобразно 
годишния бюджет, приет от управителния съвет и обнародван 
в „Държавен вестник“. Българската народна банка представя 
на Народното събрание приетия от управителния съвет бю-
джет в 30-дневен срок от приемането му. Важно е да се отбе-
лежи, че Народното събрание няма правомощия, свързани с 
одобрение или изменение на приетия от УС бюджет.94 В ЗБНБ 
изрично е посочено, че при упражняване на правомощията 
и изпълнение на задълженията си по този закон Българска-

 93 Чл. 12, ал.1–3 от ЗБНБ.
 94 Чл. 48, ал. 1 и чл. 50 от ЗБНБ.
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та народна банка, управителят и членовете на управителния 
съвет са независими и нямат право да искат или да приемат 
указания на Министерския съвет и на други органи и инсти-
туции. Министерският съвет и другите органи и институции 
нямат право да дават указания на Българската народна банка, 
на управителя или членовете на управителния съвет.95 

В този компонент от проучването предмет на изследване 
и анализ са не само съществуващите законови разпоредби, но 
и изградените механизми за проверка относно независимото 
и ефективно функциониране на БНБ. Търсени са отговори на 
два ключови въпроса: „По какъв начин се гарантира независи-
мостта на независимите органи, веднъж след като са избрани 
от конституиращия ги орган?“ и „Кой контролира контроли-
ращите?“. Тези въпроси произтичат от практиката и от вече 
установени дефицити в работата на други независими инсти-
туции с контролни правомощия, които съгласно закона са не-
зависими от външно политическо и икономическо въздейст-
вие, но спрямо чиято дейност няма създадени механизми за 
установяване дали реалното управление и функциониране 
съответстват на формалните правни норми.

В процеса на извършване на настоящото изследване се 
открои съществено разминаване между степента на законово 
дефинираната независимост на БНБ и практическите аспекти, 
свързани с нейното отстояване. В тази връзка се открояват де-
фицити в две основни насоки: 1) доминиране на политически 
фактори и мотиви при избора на ръководство на БНБ, които 
създават потенциал за накърняване на независимостта в дей-
ността на институцията; 2) формално изпълнение на изисква-
нията за отчетност пред парламента, което води до вакуум в 
прилагането на официалните институционални механизми за 
контрол. Наред с това не трябва да се пропускат и съмненията, 
основани на множество медийни публикации96, в способнос-

 95 Чл. 44 от ЗБНБ.
 96 В тази връзка вж. например публикацията в „Капитал“ от 14 май 2015 г. 

относно посещенията на подуправителя на управление „Банков надзор“ 
в БНБ Цветан Гунев в централата на КТБ (http://www.capital.bg/politika_i_
ikonomika/bulgaria/2015/05/14/2533007_sreshtite_na_cvetan_vasilev_s_
regulatori_politici), както и публикации на клипа, в който управителят на 
БНБ и управителят на надзорния съвет и мажоритарен собственик на КТБ 
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тта за отстояване на независимост на членове на управител-
ния орган от въздействието на икономически фактори.

По отношение на първия проблем – доминирането на по-
литически мотиви и фактори при избора на ръководство на 
БНБ, е необходимо да се отбележи, че за първи път той изли-
за на преден план при избора на управител през 2003 година. 
Анализът на дискусиите в Народното събрание97 показва, че 
изборът на политическо лице начело на централната банка 
накърнява доверието в способността ѝ да функционира ефек-
тивно като независима институция. Шест години след избора 
на Иван Искров темата заема централно място в дискусиите 
в 41-вия парламент и продължава да предизвиква въпроси в 
няколко насоки: дали БНБ ще бъде в състояние да осъществя-
ва независима монетарна политика; по какъв начин ще бъдат 
вземани решения в период, в който пред страната потенциал-

се забавляват в неформална обстановка: http://gospodari.com/един-лю-
бопитен-дует-–-цветан-василев-и-иван-искров-video65796.html; https://
nova.bg/news/view/2015/04/24/108998/цветан-василев-и-иван-искров-
пеят-заедно/; http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/video_
tsvetan_vasilev_i_ivan_iskrov_peyat_nazadnazad_mome_kalino_-281965.html; 
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/poqvi-se-video-v-koeto-ivan-iskrov-i-
cvetan-vasilev-peqt-zaedno-1423441.

 97 Вж. стенограмата от пленарното заседание на 41-то Народно събрание, 
проведено на 20 август 2009 г., по време на което народният представи-
тел Асен Агов заявява следното: „Господин Иван Искров беше първото 
политическо назначение като управител на Централната банка. Той беше 
висш функционер на НДСВ, беше председател на Бюджетната комисия 
и получи назначението или избора – тогава с предопределен край – по 
силата на мнозинството, съществуващо тогава от неговата партия. 
Това беше първият случай в демократичното развитие на България от 
1990 г. насам, когато беше извършено политическо назначение, други 
политически назначения като управител на Централната банка не бяха 
извършени. И днес отново намирисва на политика... Смятам, че такава 
политическа игра внася дестабилизация в Централната банка. Такава 
политическа игра говори за това, че след време отново политически 
аргументи ще надделеят тогава, когато трябва да се решават важни 
въпроси в България за нейната монетарна политика, за преминаването 
на България към еврото. Следователно трябва много сериозно да се 
замислим днес дали такова политическо назначение след една оставка, 
която беше сякаш някакво извинение за нарушението на закона преди, 
може да бъде положително за развитието и за перспективите на цен-
тралната ни банка“ (източник: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/
ns/7/ID/599).
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но ще възникне въпросът за преминаване към еврото; дали по-
литическото назначение няма да се отрази на стабилността на 
централната банка и на перспективите за нейното развитие.

Изследването на изпълнението на една от основните функ-
ции на парламента – упражняване на парламентарен контрол, 
също показва дефицити, които се отразяват по специфичен на-
чин и върху отчетността на поднадзорната институция. В рам-
ките на изследването на ролята на Народното събрание в систе-
мата за почтеност в банковия сектор98 е установено неефективно 
осъществяване на контролната функция поради пасивен подход 
и формализъм. Липсата на достатъчно инициатива от народни-
те представители и от ръководствата на ресорните комисии съз-
дава условия не само за формално изпълнение на контролната 
функция на парламента, но и за формално изпълнение на изис-
кванията за отчетност от страна на поднадзорните институции. 

По оценки на народните представители99 причините трябва 
да се търсят и в специалните закони относно дейността на неза-
висимите регулаторни институции в банковата система, които 
създават толкова широки гаранции за независимост, че на прак-
тика водят до тяхната безотчетност пред парламента: „За ефек-
тивен контрол върху независимите институции изобщо не мо-
жем да говорим – БНБ, КФН и другите независими регулаторни 
комисии са толкова независими по закон, че Народното събра-
ние с нищо не може да ги задължи да предприемат действия... 
Институции като БНБ, КФН, ДАНС и други регулаторни институ-
ции идват в НС, прочитат си доклада и толкова – няма дебати по 
докладите – нито в ресорните комисии, нито в пленарна зала.“

В допълнение, общите правила за представяне на отчет за 
дейността водят до дълги периоди, в които парламентът прак-
тически не разполага с конкретна информация за работата на 

 98 В тази връзка вж. оценката на ролята на Народното събрание по показа-
тел „Ефективно осъществяване на парламентарен контрол и търсене на 
отговорност от независимите регулаторни институции“, която е дадена 
в рамките на настоящото изследване.

 99 По отношение на този показател са изследвани мненията на народни 
представители – членове на парламентарни комисии по бюджет и фи-
нанси и парламентарни комисии по икономическа политика в 41-то НС, 
42-то НС, 43-то НС, които са интервюирани в периода октомври 2016  г. – 
януари 2017 г. 
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регулаторните институции. Съгласно закона УС на БНБ пред-
ставя два пъти годишно отчет, в който прави преглед и оценка 
на дейността си през предходния период.100 Този отчет се пуб-
ликува. Българската народна банка също така представя на 
Народното събрание годишния отчет за своята дейност, кон-
солидирания си финансов отчет заедно с одиторския доклад и 
отчета за изпълнението на бюджета си в срок не по-късно от 
30 април на следващата година.101 

Посочените дефицити създават среда на вакуум в прилага-
нето на официалните институционални механизми за контрол и 
поставят основателния въпрос „Кой контролира контролиращи-
те?“. Теоретичните изследвания по темата за превенция на ко-
рупцията дават недвусмислен отговор – отсъствието на насрещ-
ни механизми за контрол над независимите контролни инсти-
туции води до неефективно изпълнение на функциите, създава 
потенциал за злоупотреби и за установяване на неформални 
механизми за въздействие от страна на други външни фактори. 

В тази връзка възниква и третият проблем – съмненията в 
способността за отстояване на независимост от въздействието 
на икономически фактори. Медийните публикации, последва-
ли кризата с фалита на КТБ, разкриват тревожни факти за сис-
темно поддържани близки контакти между ръководството на 
надзорната институция и мажоритарния собственик на под-
надзорната банка. Изнесените факти са ярко доказателство за 
това, че липсата на ефективно функциониращи механизми за 
надзор от страна на парламента спрямо БНБ е създала среда, 
в която широката рамка, гарантираща независимост, е запъл-
нена от неформално създадени и системно поддържани тесни 
контакти с икономически субекти, които на практика са еро-
зирали способността на централната банка да функционира 
независимо от външно икономическо влияние. 

В рамките на изследвания период е констатирано съществе-
но разминаване между степента на законово определената незави-

 100 Чл. 50 от ЗБНБ.
 101 Чл. 51 от ЗБНБ.
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симост на БНБ и нейното практическо измерение. В тази връзка се 
открояват дефицити в няколко насоки: 1) доминиране на политически 
фактори и мотиви при избора на ръководство на БНБ, които създават 
потенциал за накърняване на независимостта в дейността на ин-
ституцията; 2) формално изпълнение на изискванията за отчетност 
пред парламента, което води до вакуум в прилагането на официални-
те институционални механизми за контрол и до практики, които са 
несъвместими с функциите на ефективно функциониращ регулатор; 
3) неспособност за отстояване на независимост на членове на упра-
вителния орган от въздействието на икономически фактори. 

В резултат на извършеното изследване може да бъде направе-
на оценка, че широката степен на независимост, гарантирана от 
закона, е довела до практическа невъзможност за осъществяване 
на официален контрол от страна на институцията, която избира 
ръководството на БНБ. Наред с това практическото отсъствие 
на ефективен парламентарен контрол е довело до установяване на 
практики, които са ерозирали способността на институцията да 
устоява на външно въздействие от страна на политически и иконо-
мически фактори. Фактите относно близки контакти между пред-
ставители на ръководството на надзорната институция и поднад-
зорни лица са доказателство за това, че широката рамка, гаранти-
раща независимост, е запълнена от силното неформално влияние 
на икономически субекти. Това не само компрометира авторитета 
на институцията, но на практика ерозира нейната способност да 
функционира независимо от външно икономическо влияние.

1.4. Вътрешна организация в БНБ и адекватна степен 
на независимост на управление „Банков надзор“

В пряка връзка с третия показател от изследването се на-
мира и четвъртият показател – вътрешна организация и адек-
ватна степен на независимост на управление „Банков надзор“. 
Този показател е необходим за извършването на оценка на 
капацитета от гледна точка на функционалните взаимовръз-
ки в управлението на БНБ, които са съществена предпоставка 
за ефективното изпълнение на нейните надзорни функции в 
банковия сектор. Показателят е важен и поради друга харак-
теристика на централната банка – предвид високо специали-
зирания характер на дейност и предвид високата степен на 
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независимост от институциите, които избират ръководство-
то на БНБ, една от ключовите предпоставки за пълноценното 
реализиране на капацитета на БНБ е начинът, по който са из-
градени вътрешните връзки за взаимодействие, отчетност и 
контрол в Банката. 

Създаването и поддържането на ефективна система за ор-
ганизация на дейността, включително и на система за вътре-
шен контрол, е правомощие на Управителния съвет на БНБ. 
В тази връзка е необходимо да се вземе предвид фактът, че 
банковият надзор попада в изключителната компетентност 
на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“. 
УС на БНБ е определил пет дирекции, които имат правомощия 
при осъществяване на банков надзор и които са на пряко под-
чинение на подуправителя на управление „Банков надзор“: 
„Надзорно наблюдение на кредитните институции“ (ННКИ), 
„Макропруденциален надзор и финансова стабилност“ 
(МНФС), „Надзорна политика“ (НП), „Специален надзор“ (СН) и 
„Правно обслужване и административна дейност“ (ПОАД).

Във връзка с оценката на изследвания показател е необ-
ходимо да се отбележи, че одитният доклад на Сметната пала-
та относно ефективността на надзорната дейност на БНБ от 
октомври 2015 г.102, изработен по искане на 43-то Народното 
събрание, съдържа редица констатации, които са показателни 
за съществени дефицити във вътрешната нормативна база и в 
организацията на надзорната дейност в БНБ. Констатираните 
проблеми имат изражения в няколко насоки:

1) Дефицити във вътрешните правила и процедури, регла-
ментиращи дейността по надзора в БНБ, които се изразя-
ват в непоследователно, неизчерпателно и недостатъчно 
ясно дефиниране на цялостната дейност по надзор – отго-
ворни лица, срокове, процедури за одобрение, изпълнение, 
докладване и вземане на решения, съхраняване и архиви-
ране на информацията103. Така например „липсва подробна 

 102 Вж. Одитен доклад на Сметната палата от октомври 2015 г., №0000000115, 
за извършен одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на бан-
ковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 
от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“.

 103 Пак там, с. 24–26.
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регламентация на контролните правомощия на главния 
директор в управление „Банков надзор“ и няма яснота за 
приноса на длъжността за ефективното и надеждно осъ-
ществяване на банковия надзор“; а същевременно в разрез 
със Закона за кредитните институции УС на БНБ е пре-
доставил правомощие на подуправителя на управление 
„Банков надзор“ да прилага и неформални мерки за въз-
действие. Констатираните пропуски са породили рискове 
от пропуски в надзора, избирателен подход, неприлагане 
на надзорни мерки, противоречиви практики и субективи-
зъм. Това на свой ред е довело до редица проблеми и ри-
скове при упражняване на правомощията на служителите 
в отделните звена относно всички етапи на надзорната 
дейност – от планиране, през осъществяване на надзорна-
та дейност, до налагането на надзорни мерки и препоръки, 
както и контрола върху изпълнението им. 

 Част от дефицитите във вътрешната нормативна уредба са 
свързани и с ненавременното отразяване във вътрешната 
нормативна уредба на промени в националното законода-
телство, произтичащи от новите изисквания на правото на 
ЕС за прилагане на Третото международни споразумение 
(т.нар. Базел ІІІ). Промените са извършени със сериозно 
закъснение (едва през август 2015 г.), поради което ЕК е 
стартирала процедура за нарушения. В тази връзка в одит-
ния доклад на Сметната палата се констатира, че: „Проме-
ните в нормативната рамка не са отразени във вътрешни 
правила на БНБ, уреждащи дейността по банков надзор.“104

2) Дефицити в механизмите за взаимодействие и координа-
ция между отделните звена и длъжностни лица. В тази 
връзка в доклада на Сметната палата се посочва: „Липсва 
механизъм за взаимодействие и координация, с включени 
ясни и синхронизирани задължения и отговорности на 
длъжностните лица както по вертикала (от служители-
те, през директорите, подуправителя, управителя и УС на 
БНБ), така и по хоризонтала (между дирекциите в управле-
ние „Банков надзор“ и със звена извън управлението).“105 
Това е породило проблеми за прозрачното осъществяване 

 104 Пак там. с. 8, с. 24–26.
 105 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 9.
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на надзорната дейност, дефицит на информация за органи-
те, които управляват централната банка и в крайна смет-
ка – до неефективно осъществяване на надзор от страна на 
БНБ като институция. Така например правомощието на УС 
на БНБ да налага най-тежката надзорна мярка – отнемане 
на лиценз за банкова дейност без текуща информация за 
състоянието на съответните банки – поражда риск от взе-
мането на неправилни решения от УС на БНБ.106

3) Дефицити, произтичащи от „концентрирането на почти 
всички правомощия и отговорности по банков надзор в 
подуправителя на управление „Банков надзор“107 и неан-
гажираността на УС и на управителя на БНБ с надзорния 
процес, в условия на недостатъчно осигурена координация 
и отчетност“. Този дефицит е създал рискове от неефектив-
ност, субективизъм и прилагането на неетични практики в 
надзора върху банковата система. 

 Принципът за независимост, съчетан с липсата на функ-
циониращи механизми за взаимодействие в рамките на 
организационната структурата на БНБ, са породили съ-
ществени проблеми, изразяващи се в непрозрачен начин 
на планиране на надзорната дейност на място, в т.ч. на 
формиране на надзорните екипи, липса на обмен на ин-
формация между надзорните екипи и в управление „Бан-
ков надзор“ като цяло, субективизъм и избирателен под-

 106 Пак там, с. 31.
 107 В правомощията на подуправителя на управление „Банков надзор“, 

освен общите компетенции по организация, ръководство и контрол 
на ръководеното от него управление са включени и редица специални 
компетенции, свързани с надзорната дейност: изисква от кредитните 
институции отчети, сведения и документи за дейността им с цел опре-
деляне и анализ на рисковете; разпорежда извършването на проверки 
на място по спазването на ЗКИ и надзорните регулации; утвърждава 
комплексен рейтинг за финансовото състояние на кредитните инсти-
туции и съответни надзорни стратегии; внася в УС на БНБ тримесечни 
доклади за състоянието на банковата система; издава индивидуални 
административни актове по ЗКИ и подзаконовите нормативни актове 
за неговото прилагане във всички онези случаи, които не са от изклю-
чителната компетентност на УС; издава наказателни постановления 
за налагане на глоби и имуществени санкции по реда на ЗКИ; прилага 
надзорни мерки по ЗКИ и други неформални мерки за въздействие; 
сключва двустранни и многостранни споразумения с чуждестранни 
банкови надзорни органи за обмен на информация и др. 
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ход при осъществяване на надзорната дейност, и в крайна 
сметка – до неефективно осъществяване на надзорната 
дейност. 

4) Дефицити при осъществяване на надзорната дейност, из-
разяващи се в: липса на стратегия за осъществяване на над-
зорната дейност с определени цели, приоритети, задачи и 
мерки; липса на утвърден ред за изготвяне и утвърждава-
не на годишни планове за надзорни инспекции; недефини-
рани отговорности на участващите в процеса длъжностни 
лица; липса на мотиви при определяне на инспекциите и 
на техния обхват (пълни или тематични), съобразно рис-
ковите дейности на съответната банка. В резултат на това 
възниква „възможност за субективно планиране на тема-
тични инспекции с ограничен обхват, без да се покриват 
адекватно съществуващи рискове пред банките и банкова-
та система.“108

5) Дефицити при осъществяване на надзорната дейност, про-
изтичащи от недостатъчен административен капацитет 
или от неправилна организация на дейността на надзорни-
те екипи. В тази връзка на преден план се открояват: липса 
на оценка на нуждата от персонал за надзорни инспекции 
и дистанционен надзор; липса на анализи относно инди-
видуалните потребности от обучение и професионална 
квалификация на служителите; паралелно извършване на 
инспекции на място и дистанционен надзор от едни и същи 
служители; осъществяване на дистанционен надзор от ръ-
ководител на екип, което прави невъзможно осъществява-
нето на контрол на качеството на първо ниво; неравномер-
но натоварване на едни и същи служители с извършването 
на проверки на повече от една кредитна институция.

6) Дефицити при извършване на проверките на банкови-
те отчети, при проверките на място и при прилагането 
на надзорни мерки, настъпили в резултат от неефектив-
ната организация на работата на управление на „Банков 
надзор“109. Създадената вътрешна система за организация 

 108 Пак там, с. 9, с. 31–32.
 109 Този компонент е по-детайлно разгледан в частта от настоящия анализ, 

свързана с оценката на ролята на БНБ при изпълнение на нейната над-
зорна дейност.
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на дейността е довела до практики, при които „докладите 
са приемани несвоевременно от членовете на УС и само „за 
информация“, което наред с факта, че УС не разглежда ин-
дивидуалните доклади от надзорните инспекции, не спо-
собства за предприемане на адекватни последващи дейст-
вия за осигуряване на стабилност на банковата система и 
защита интересите на вложителите. Липсват установени 
срокове за внасяне и за приемане на докладите от УС на 
БНБ, което създава риск от неефективност при осъществя-
ване на правомощието по докладване на състоянието на 
банковата система.“110 

7) Дефицити при регламентирането на етична рамка за дей-
ността на служителите в БНБ, които се изразяват в: огра-
ничен обхват на Етичния кодекс, който не включва орга-
ните на управление на БНБ; липса на изрични забрани за 
служителите при получаване на по-благоприятни условия 
за депозити в банки; липса на механизми за деклариране и 
на система за проверка на конфликт на интереси; липса на 
изградена система за управление на рисковете от неред-
ности и измами в управление „Банков надзор“; неприлага-
не на механизъм за превенция от създаване на зависимо-
сти и тесни контакти с поднадзорни лица като например 
ротация на инспекторите, извършващи проверки. 

Въз основа на резултатите от извършеното проучване може 
да бъде направен извод, че в рамките на изследвания период е нали-
це неадекватна форма на вътрешна организация, която е ключова 
причина за неефективното осъществяване на надзор върху бан-
ковата система от страна на БНБ. Причините за това могат да 
бъдат търсени в няколко насоки, като на преден план следва да се 
изведе кумулиращото въздействие на два фактора: 1) изведения в 
абсолютна степен принцип за независимост на управление „Банков 
надзор“, съчетан с 2) липсата на функциониращи механизми за взаи-
модействие в рамките на организационната структурата на БНБ. 

Вътрешна организация на надзора в БНБ е причина за дефици-
ти, изразяващи се в няколко насоки: 

 110 Пак там, с. 13.
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1) Пропуски при определянето на вътрешните правила и процеду-
ри, регламентиращи дейността по надзора в БНБ, които се из-
разяват в непоследователно, неизчерпателно и недостатъчно 
ясно дефиниране на цялостната дейност по надзор върху кре-
дитните институции. 

2) Липса на механизми за взаимодействие и координация между 
отделните звена и длъжностни лица, които да определят ясни 
и синхронизирани задължения и отговорности на длъжностните 
лица, както по вертикала (от служителите, през директорите, 
подуправителя, управителя и УС на БНБ), така и по хоризонтала 
(между дирекциите в управление „Банков надзор“ и със звена из-
вън управлението), която е породила проблеми за прозрачното 
осъществяване на надзорната дейност и до дефицит на инфор-
мация за органите, които управляват БНБ. 

3) Концентриране на почти всички правомощия и отговорности по 
банков надзор в подуправителя на управление „Банков надзор“ и 
неангажираност на УС и на управителя на БНБ с надзорния про-
цес, които са създали рискове от неефективност, субективизъм 
и прилагането на неетични практики в надзора върху банковата 
система. 

4) Липса на стратегическо планиране за изграждане на админи-
стративен капацитет и неефективна степен на организация на 
наличните ресурси, изразяващи се в: липса на оценка на нуждата 
от персонал за надзорни инспекции и дистанционен надзор; липса 
на анализи относно индивидуалните потребности от обучение 
и професионална квалификация на служителите; неравномерно 
натоварване на едни и същи служители с извършването на про-
верки на повече от една кредитна институция; използване на 
несертифицирани неформални ИТ решения, които позволяват 
модифициране на документи, неоторизиран достъп и неефек-
тивно извършване на анализ на данни..

4) Дефицити при осъществяване на надзорната дейност, изразя-
ващи се в: липса на стратегия за осъществяване на надзорната 
дейност; непрозрачност на мотивите при определяне на инспек-
циите, на техния обхват и на формирането на екипи; неизвърш-
ване на проверки по същество за достоверността на представе-
ните отчети; избирателен подход при проверките на отчетите 
чрез изключване на автоматичните проверки; неприлагане на 
унифициран подход при осъществяване на проверките на мяс-
то; липса на цялостна проследимост на процеса по извършване 
на проверките и на резултатите от тях; липса на система от 
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вътрешни правила и процедури за налагане на надзорни мерки и 
осъществяване на контрол по изпълнението им; налагане на не-
подходящи и несъразмерни на нарушенията надзорни мерки. 

5) Дефицити при регламентирането на етична рамка за дей-
ността на служителите в БНБ, които се изразяват в: обхват 
на Етичния кодекс, изключващ органите на управление на БНБ; 
липса на механизми за деклариране и на система за проверка на 
конфликт на интереси; липса на изрични забрани за служители-
те при получаване на по-благоприятни условия за депозити в 
банки; липса на изградена система за управление на рисковете 
от нередности и измами в управление „Банков надзор“; неприла-
гане на механизъм за превенция от създаване на зависимости и 
тесни контакти с поднадзорни лица като например ротация на 
инспекторите, извършващи проверки.

Създадената вътрешна система за организация на надзорна-
та дейност в БНБ е довела до практики, при които управителни-
ят орган на централната банка е приемал тримесечните доклади 
на управление „Банков надзор“ само „за сведение“, без да предприема 
конкретни решения по тях. В допълнение вътрешната система на 
организация на БНБ е основана на разбирането, че управителният 
орган не следва да разглежда и индивидуални доклади от надзорни-
те инспекции. Така приложеният подход не е позволявал да бъде из-
ползван ефективно наличният капацитет на институцията (вкл. 
и наличната информация), като по този начин не е съдействал за 
предприемане на адекватни действия за гарантиране стабилност 
на банковата система.

1.5. Ресурсна обезпеченост  
и ефективно използване на ресурсите

Петият показател от оценката на капацитета на БНБ е 
свързан с ресурсна обезпеченост и ефективно използване на 
ресурсите във връзка с осъществяване на надзорната дейност. 
В тази връзка е изследвано дали БНБ е осигурила адекватно 
материално заплащане на служителите, работещи на експерт-
ни длъжности (на всички нива в управление „Банков надзор) 
и адекватен софтуер, позволяващ осъществяване на ефекти-
вен дистанционен надзор и извършване на адекватен анализ 
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на тенденциите относно финансовите показатели на банките. 
Наред с това е оценена и политиката по предоставяне на фи-
нансови възнаграждения на ръководството и служителите в 
БНБ, като тук отправна точка за оценката е взаимовръзката 
между постигнатите резултати от надзорната дейност на БНБ 
и финансовите възнаграждения през последните 5 години.

В сравнение с другите публични институции, статутът на 
БНБ предопределя благоприятен режим за финансиране на 
нейната дейност. Централната банка се издържа от приходи-
те от своята дейност. Разходите на Българската народна банка 
се извършват съобразно годишния бюджет, приет от управи-
телния съвет и обнародван в „Държавен вестник“.111 В бюдже-
тите на БНБ за периода 2012–2014 г. изрично е посочено, че 
бюджетът на БНБ гарантира финансовата ѝ независимост и 
пълноценното изпълнение на нейните функции и задачи, оп-
ределени със ЗБНБ и законодателството на Европейския съюз 
и свързани с членството в ЕСЦБ, ЕССР и ЕБО.112

 В практически план този начин на финансиране и ресур-
сите, с които разполага БНБ, създават необходимите предпос-
тавки за адекватно изпълнение на нейните функции. 

За да бъде съставена безпристрастна оценка на ресурсите 
на БНБ и ефективността на тяхното използване, в обхвата на 
настоящата оценка са включени няколко параметъра: (1) про-
фесионалните качества на служителите, осъществяващи над-
зор над банковата система, от една страна, и статутът и запла-
щането – от друга; (2) политиката за поддържане и развитие 
на административния капацитет; (3) осигуреност с необходи-
мата материална база за качествено изпълнение на надзорна-
та дейност, в това число на съвременни системи и софтуерни 
продукти за мониторинг, анализ и оценка на процесите в бан-
ковата система; (4) начин на използване на наличните мате-
риални ресурси, в това число на софтуерните продукти.

 111 Чл. 48, ал.1 от ЗБНБ.
 112 Стр. 7 от: Бюджет на БНБ за 2012 г., приет с решение №103 от 29.11.2011 

г. на УС на БНБ; Бюджет на БНБ за 2013 г., приет с решение №82 от 
22.11.2012 г. на УС на БНБ; Бюджет на БНБ за 2014 г., приет с решение 
№96 от 14.11.2013 г. на УС на БНБ.
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Одитът на Сметната палата за управлението на БНБ за пе-
риода 2012–2014 г. откроява значими рискове пред ефектив-
ността на надзора върху кредитните институции, породени от 
„липсата на оценка на достатъчността и нуждата от персонал 
за надзорни инспекции и дистанционен надзор; въведената 
нова регулаторна рамка и значителна по обем нова отчетност; 
намаляване броя на служителите, изпълняващи дейности по 
инспекции и дистанционен надзор; липсата на извършени 
анализи за нивото на подготовка и индивидуалните потреб-
ности от обучение и професионална квалификация на служи-
телите. В резултат значително намалява делът на кредитните 
институции, в които през одитирания период е извършена 
инспекция на място, като от 68 на сто през 2012 г. стига до 43 
на сто през 2014 г. Допълнително се наблюдава тенденция за 
увеличаване на дела на тематичните за сметка на пълните 
инспекции на банките, с произтичащите рискове за качестве-
ното изпълнение на възложените функции и отговорности. 
Пораждат се рискове от неустановяване на грешки и отклоне-
ния в банките и се застрашава качественото осъществяване на 
дейността по дистанционен надзор и инспекции на място.113 
В допълнение към това следва да се отбележат и дефицити 
във вътрешната нормативна база в изследвания период, из-
разяващи се в недостатъчно ясни правила относно начина 
на формиране на проверяващите екипи, разпределението на 
функциите между членовете и механизмите за отчетност пред 
ръководството. 

Предвид високо специализираната надзорна дейност и 
непрекъснатото усложняване на правилата за функциони-
ране на банковия сектор, изработването и прилагането на 
последователна политика за развитие на административния 
капацитет е ключова предпоставка за ефективната работа на 
БНБ. В рамките на изследвания период липсват данни за за-
дълбочени анализи на нивото на подготовка и индивидуални-
те потребности от обучение и професионална квалификация 
на служителите, съответно – не са формулирани предложения 
за тяхното обучение и професионална квалификация. Допъл-
нителен детайл, на който следва да се обърне внимание, е, че 

 113 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 9–10.
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въвеждането в сила на новата регулаторна рамка ДКИ IV от 
началото на 2014 г. е съпроводено със значително увеличение 
на обема на отчетната информация от кредитните институ-
ции, съответно – предполага наличието на достатъчен и про-
фесионален експертен капацитет за изпълнение на надзорна-
та дейност.

Във връзка с промените в надзорната рамка, които обу-
славят необходимост от увеличаване на човешките ресурси в 
управление „Банков надзор“, съществуват данни за установе-
на нужда от увеличаване на експертния състав на дирекция 
„Надзорно наблюдение на кредитните институции“114, по кои-
то обаче не са предприети необходимите управленски дейст-
вия. Нещо повече, в рамките на одитирания тригодишен пери-
од заетите щатни бройки в дирекция „Надзорно наблюдение 
на кредитните институции“ са редуцирани със 7,4%. Като дял 
от общите разходи, разходите за заплати, социално осигуря-
ване и допълнителни възнаграждения в периода 2012–2014 г. 
варират в диапазона между 25,3% и 28,1%.115

 114 Става въпрос за докладни записки на главния директор в управление 
„Банков надзор“ и на директора на дирекция „Международни отношения“ 
до управителя на БНБ, в които се аргументира необходимостта от увели-
чаване на човешките ресурси в „Банков надзор“, които не са датирани, не 
са регистрирани в деловодната система на БНБ и по тях няма резолюция 
от управителя на БНБ.

 115 По години конкретните данни са следните: планираните разходи за 
заплати и социално осигуряване за 2012 г. са в размер на 21 315 хил. лв. 
и представляват 25,3% от общите разходи, като спрямо 2011 г. остават 
на същото равнище. През 2012 г. продължава политиката, водена от УС 
на БНБ, трудовите възнаграждения на служителите в Банката да съот-
ветстват на постигнатите резултати при запазване ролята на допълни-
телното материално стимулиране като основен мотивационен фактор. 
Планираните разходи за персонала за 2013 г. са в размер на 22 320 хил.
лв. и представляват 28,1% от общите разходи, като са увеличени с 4,7% 
спрямо утвърдените средства за 2012 г. Не са планирани средства за 
индексиране на заплатите на списъчния състав на БНБ. Планираните 
разходи за персонала за 2014 г. са размер на 23 078 хил. лв. и предста-
вляват 26,9% от общите разходи, като спрямо утвърдените средства 
за 2013 г. са увеличени с 3,4%. Не са планирани средства за индекси-
ране на заплатите на списъчния състав на БНБ. Планираните разходи 
за персонала за 2016 г. са в размер на 26 699 хил. лв. и представляват 
27,7% от общите разходи на Банката. В тях е заложено увеличение в 
размер на 3423 хил. лв., или с 14,7% спрямо утвърдения бюджет за 
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Таблица №2. Щатни бройки в дирекция „Надзорно наблюдение 
на кредитните институции“ за периода 2012–2014 г.  
(по данни от одитния доклад на Сметната палата) 

одобрени 
щатни 
бройки към 
01.01.

Заети 
щатни 
бройки 
към 01.01.

относителен 
дял на 
заетите 
спрямо 
одобрения 
щат към 
01.01.

одобрени 
щатни 
бройки 
към 31.12.

Заети 
щатни 
бройки 
към 31.12.

относителен 
дял на 
заетите 
спрямо 
одобрения 
щат към 31.12.

2012 г. 41 39 95,1% 41 39 95,1%

2013 г. 41 39 95,1% 38 37 97,4%

2014 г. 38 37 97,4% 38 35 92,1%

Спецификата на надзорната дейност (паралелно извърш-
ване на дистанционен надзор, който може да се извършва 
само в защитена среда в сградата на БНБ, и инспекции на мяс-
то, в офисите на кредитните институции), предполага не само 
наличие на достатъчно експерти, но и прилагането на ефек-
тивен модел в организирането на тяхната работа. В рамките 
на одитирания период има данни за многократно прекъсвани 
инспекции поради необходимостта от обработване и анализи-
ране на информацията в сградата на БНБ, тъй като отчетната 
информация от банките постъпва и се съхранява в системата 
„Единно хранилище за данни“ на БНБ. В тази връзка в одитния 
доклад на Сметната палата е направен извод, че „този начин 
на организиране на надзорния процес обаче изисква допълни-
телно време и нарушава ритъма на провежданите инспекции 

2015 г., което включва разходи за списъчен състав и за провизиране 
съгласно МСС 19 „Доходи на наети лица“. Увеличението на средствата 
за персонала е с цел изпълнение на поетите ангажименти за реформи-
ране дейността на банковия надзор, спазване изискванията на ЗБНБ 
и промени в нормативни актове. Планираните разходи за персонала 
за 2017 г. са в размер на 27 582 хил. лв. и се увеличават с 883 хил. лв., 
или с 3,3% спрямо утвърдените за 2016 г., като представляват 29,4% 
от общите разходи на БНБ. (източник: Бюджет на БНБ за съответните 
години, приет с решения на УС на БНБ).
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на място, което създава риск за ефективността на надзорната 
дейност“116.

В допълнение към въпроса за изграждането и поддържа-
нето на експертния капацитет е необходимо да бъде включен 
и въпросът с възнагражденията в БНБ. След възникването на 
кризата в КТБ и дискусията относно начина, по който БНБ е 
осъществявала своите надзорни функции, в публичното прос-
транство беше поставен остро проблемът за размера на възна-
гражденията на ръководството на БНБ. В тази връзка на пре-
ден план излезе въпросът с липсата на прозрачно установени 
критерии относно формирането на заплатите и допълнител-
ните финансови средства (в т.ч. за добро изпълнение на дей-
ността), изплащани на Управителния съвет на Централната 
банка. В публичното пространство излязоха неофициални, а 
впоследствие и официално потвърдени данни за високия раз-
мер на заплатите и допълнителните материални стимули на 
ръководството на БНБ. 

За съжаление, встрани от дискусията остана въпросът за 
възнагражденията на редовите служители в БНБ, като бе съз-
дадено впечатление, че те също получават високо заплащане. 
Неофициални данни и оценки на експерти от банковия сек-
тор117 обаче дават основание за поставяне на въпроса в друга 
светлина – за ниските възнаграждения на служителите, които 
не създават достатъчно гаранции за качествено и независи-
мо изпълнение на дейността и не позволяват ангажирането 
на експерти с най-висока експертиза в областта на финансите 
и банковото дело118. Въпреки че данните имат неофициален 
характер и не позволяват формулирането на категорични из-
води, те дават основание да бъде поставен проблемът за про-

 116 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 35.
 117 За съжаление, в този компонент на изследването не е възможно позовава-

нето на официални данни поради липсата на готовност на представители 
на БНБ да вземат участие в изследването чрез предоставяне на данни в 
рамките на интервю или чрез допълнително представяне на документи.

 118 В рамките на проведеното проучване изследователският екип се на-
тъкна на интересен казус, посочен от експерти, работещи в банковия 
сектор – случаят се отнася до млад и мотивиран експерт, завършил един 
от най-престижните университети в областта на финансите във Велико-
британия, който се е отказал от работа поради ниското възнаграждение. 
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зрачността при определяне на възнагражденията в банката, 
политиката за изграждане и поддържане на експертен капа-
цитет на БНБ и като цяло – за ефективността при използва-
нето на наличните финансови ресурси в БНБ. Индикация за 
явно неадекватните размери на възнагражденията, както и 
за недостатъчната окомплектованост на персонала, е чувстви-
телното увеличение на планираните разходите за персонала 
за 2016 г., които са в размер на 26 699 хил. лв. и представляват 
27,7% от общите разходи на банката. В тях е заложено увели-
чение в размер на 3423 хил. лв., или с 14,7% спрямо утвърде-
ния бюджет за 2015 г., което включва разходи за списъчен със-
тав и за провизиране съгласно МСС 19 „Доходи на наети лица“. 
Увеличението на средствата за персонала е с цел изпълнение 
на поетите ангажименти за реформиране дейността на банко-
вия надзор, спазване изискванията на ЗБНБ и промени в нор-
мативни актове.119

Съществен детайл от оценката на капацитета на БНБ е и 
оценката на материалните ресурси и на начина, по който те 
са използвани за осъществяване на надзорните ѝ функции. В 
тази връзка одитният доклад на Сметната палата констати-
ра дефицит при организирането на дейността на надзорните 
екипи и достъпа им до информационните ресурси на БНБ.120 
Спецификата на надзорната дейност предполага достъп до 
информационни материали, съхранявани в защитена среда в 
сградата на банката, което при ограничен брой на експертите 

 119 Бюджет на БНБ за 2017 г., приет с решение №144 от 26.11.2016 г. на УС 
на БНБ. 

 120 Из одитния доклад на Сметната палата, с. 10: „Приемането на отчетите 
и верификация на отчетните данни в управление „Банков надзор“ се 
извършва посредством система с наименование „Единно хранилище за 
данни“ (ЕХД), чието актуализиране, с оглед адекватна проверка на от-
четите по новата отчетност на банките, е извършено със закъснение. ... 
При извършване на дистанционен надзор инспекторите в управление 
„Банков надзор“ използват разработени неформално полуавтоматизира-
ни екселски файлове за допълнителен анализ върху отчетните данни за 
индикации за несъответствия в данните. Използването на неформални 
ИТ решения създава рискови предпоставки за: непълноценно тестване 
и документиране на тестовете; възможност за манипулация на данните; 
некоректно въвеждане на данни; нарушаване на работата при напускане 
на автора на ИТ решението и др“.
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в рамките на одитирания период често води до прекъсване на 
проверките на място, проверки в информационната система 
„Единно хранилище за данни“ (ЕХД) в сградата на БНБ и пос-
ледващо продължаване на проверките на място в офисите на 
банките. Въпреки че, от една страна, е видно, че са прилага-
ни мерки за недопускане на външен достъп до тази информа-
ционна система, този начин на организация при използването 
на ресурсите не позволява използването на други информа-
ционни ресурси, необходими за извършването на одитна-
та дейност (като например достъп до служебна електронна 
поща, Централен кредитен регистър, правно-нормативна ин-
формационна система). 

Във връзка с вътрешния достъп до информационните 
системи на БНБ са идентифицирани проблеми, които дават 
основание за сериозна тревога относно качеството на над-
зорната дейност поради: 1) използването на неформални по-
луавтоматизирани продукти (екселски файлове) за анализ 
на отчетените данни, което „създава рискови предпоставки 
за непълноценно тестване и документиране на тестовете; 
възможност за манипулация на данните; некоректно въвеж-
дане на данни“; 2) широк и недостатъчно ефективно контро-
лиран достъп на служители до „сървър във вътрешната мре-
жа на БНБ, който не е класифициран като информационен 
актив и няма определен собственик. Според одитния доклад 
на Сметната палата „в резултат на това са налични тримесеч-
ни доклади от дистанционния надзор с последни промени, 
извършени месеци след докладването им, което поставя под 
съмнение автентичността на съхраняваната чувствителна 
информация“121. 

При оценката на осигуреността на БНБ със съвременни 
информационни ресурси се открояват проблеми в четири на-
соки: 1) липса на стратегическо планиране на необходимите 
информационни системи и комуникации, необходими за осъ-
ществяване на надзорната дейност; 2) четиримесечно забаве-
но актуализиране на системата „Единно хранилище за данни“, 
което е следвало да позволи използване на новоприети вали-
дационни правила; 3) използване на неформални софтуерни 

 121 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 10–11.
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решения, които са създадени от проверяващите експерти с 
цел да подпомогнат тяхната работа, но не създават гаранции 
за извършването на надежден анализ и оценка; 4) неадекват-
на организация на правата за достъп до ЕХД и до вътрешни 
информационни системи, изразяваща се в: неизвършване на 
периодичен преглед на правата на достъп до системата ЕХД; 
привилегирован достъп на служители, които нямат нужда от 
такъв, предоставяне на пълен набор от привилегии за дос-
тъп без това да съответства на правомощията на съответни-
те служители/ръководители (в т.ч. добавяне, активиране и 
привилегироване на потребител; добавяне и изваждане на 
валидационни правила от пакет с валидационни правила и 
др.); несвоевременни действия по отнемане на достъп до ин-
формационните системи на служители, които са напуснали 
работа; широк достъп от множество точки до системата, в т.ч. 
и осигурен администраторски достъп до работната версия 
на служители на фирмата-разработчик на информационната 
система.122

Въз основа на наличните данни123 може да бъде напра-
вен извод, че в рамките на изследвания период БНБ не е съз-
дала необходимата организация на своята дейност, която да 
създаде гаранции за ефективно и адекватно използване на 
ресурсите, с които разполага. Законът за статута и функции-
те на централната банка създават достатъчно предпоставки 
за осигуреност с необходимите материални ресурси, в т.ч. и 
финансови ресурси. Същевременно политиката за развитие 
на човешките ресурси и политиката за управление на мате-
риалните ресурси показва сериозни дефицити, които са съз-
дали практически предпоставки за неефективно изпълнение 
на надзорната дейност. На стратегическо ниво липсват данни 
за ясно развита концепция и за целенасочени и системно ор-
ганизирани действия по поддържане и развитие на експерт-
ния капацитет на институцията, като същата оценка може да 
се направи и по отношение на информационните системи на 
БНБ. 

 122 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 35–36.
 123 Вж. цитираните по-горе данни от одитния доклад на Сметната палата и 

бюджета на БНБ.
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Във връзка с оценката на човешкия фактор се открояват 
дефицити в 4 насоки: 1) липса на анализи на състоянието на 
експертния капацитет, в това число на необходимия брой зна-
ния, умения, професионална квалификация на служителите; 
2) липса на управленски действия за попълване на незаети ща-
тове, въпреки все по-високите и усложняващи се изисквания 
за регулаторната дейност; 3) неефективен начин на организи-
ране на дейността на проверяващите екипи, който е породен и 
от неефективно организиране на достъпа до информационни 
и комуникационни системи; 4) размер на възнагражденията 
на експертите, който не създава достатъчно гаранции за ан-
гажиране на експерти с най-високи професионални знания и 
умения в областта на финансите. 

По отношение на използването на материалните ресур-
си се откроява проблем с осигуреността със съвременни ин-
формационни системи и с начина на тяхното използване и 
поддържане. В тази връзка са идентифицирани сериозни 
дефицити, които поставят под съмнение качественото и без-
пристрастно изпълнение на надзорните функции спрямо кре-
дитните институции, като тези дефицити се проявяват в след-
ните насоки: 1) липса на цялостна стратегия за развитие на 
информационните системи в БНБ и комуникации, необходими 
за осъществяване на надзорната дейност; 2) непредприемане 
на своевременни действия по актуализиране на системата 
„Единно хранилище на данни“; 3) използване на неформални 
софтуерни решения, които са създадени от проверяващите 
експерти с цел да подпомогнат тяхната работа, но не създават 
гаранции за извършването на надежден анализ и оценка; 4) 
неадекватна организация на правата за достъп до ЕХД и до въ-
трешни информационни системи, изразяваща се в: неизвърш-
ване на периодичен преглед на правата на достъп до система-
та ЕХД; привилегирован достъп на служители, които нямат 
нужда от такъв; предоставяне на пълен набор от привилегии 
за достъп без това да съответства на правомощията на съот-
ветните служители/ръководители (в т.ч. добавяне, активира-
не и привилегироване на потребител; добавяне и изваждане 
на валидационни правила от пакет с валидационни правила 
и др.); несвоевременни действия по отнемане на достъп до 
информационните системи на служители, които са напусна-
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ли работа; широк достъп от множество точки до системата, в 
т.ч. и осигурен администраторски достъп до работната версия 
на служители на фирмата-разработчик на информационната 
система.

Въз основа на наличните данни може да бъде направена оценка, 
че въпреки наличието на необходимите материални и финансови ре-
сурси, в рамките на изследвания период БНБ не е създала необходи-
мата организация на своята дейност, която да създаде гаранции за 
ефективно и адекватно използване на ресурсите, с които разпола-
га. Политиката за развитие на човешките ресурси и политиката за 
управление на материалните ресурси показва сериозни дефицити, 
които са създали практически предпоставки за неефективно изпъл-
нение на надзорната дейност. На стратегическо ниво липсват ясно 
развита концепция, целенасочени и системно организирани дейст-
вия по поддържане и развитие на експертния капацитет на инсти-
туцията. Същият извод може да бъде направен и по отношение на 
информационните системи на БНБ. 

По отношение на човешкия фактор се открояват дефицити в 
4 насоки: 1) липса на анализи на състоянието на експертния капа-
цитет, в това число на необходимия брой знания, умения, профе-
сионална квалификация на служителите; 2) липса на управленски 
действия за попълване на незаети щатове, въпреки все по-високи-
те и усложняващи се изисквания за регулаторната дейност; 3) не-
ефективен начин на организиране на дейността на проверяващите 
екипи, който е породен и от неефективно организиране на достъпа 
до информационни и комуникационни системи; 4) размер на възна-
гражденията на експертите, който не създава достатъчно гаран-
ции за ангажиране на експерти с най-високи професионални знания и 
умения в областта на финансите. 

По отношение на използването на материалните ресурси се 
откроява проблем с неосигуреността със съвременни информацион-
ни системи и неефективния начин на тяхното използване и поддър-
жане. Идентифицирани са сериозни дефицити, които се проявяват 
в: 1) липса на цялостна стратегия за развитие на информационни-
те системи в БНБ и комуникации, необходими за осъществяване на 
надзорната дейност; 2) непредприемане на своевременни дейст-
вия по актуализиране на системата „Единно хранилище за данни“ 



156

(ЕХД); 3) използване на неформални софтуерни решения, които не 
създават гаранции за извършването на надежден анализ и оценка; 
4) неадекватна организация на правата за достъп до ЕХД и до въ-
трешни информационни системи, изразяваща се в: неизвършване 
на периодичен преглед на правата на достъп до системата ЕХД; 5) 
привилегирован достъп на служители, предоставяне на пълен набор 
от привилегии за достъп, несъответстващи на правомощията на 
съответните служители/ръководители; 6) несвоевременни дейст-
вия по отнемане на достъп до информационните системи на служи-
тели, които са напуснали работа; 7) широк достъп от множество 
точки до системата, в т.ч. и осигурен администраторски достъп 
до работната версия на служители на фирмата-разработчик на ин-
формационната система.

Идентифицираните дефицити са израз на сериозни пропуски в 
политиката по управление на ресурсите и поставят под съмнение 
качественото и безпристрастно изпълнение на надзорните функ-
ции спрямо кредитните институции.

2. РОЛЯ
За да бъде извършена задълбочена оценка на ролята 

на Българската народна банка при осъществяване на над-
зор върху дейността на банковата система, е необходимо да 
бъде очертан кръгът от правомощия на институцията (в т.ч. 
на нейните основни структурни звена), като въз основа на 
това бъдат дефинирани основните параметри на оценката. 
Въз основа на извършения правен анализ настоящото из-
следване включва пет основни показателя: издаване на ли-
цензи, разрешения и одобрения; осъществяване на дистан-
ционен надзор; извършване на проверки на място; прилага-
не на надзорни мерки; сътрудничество между БНБ и други 
институции.

Съгласно нормативната уредба, надзорът върху банкова-
та система в страната се осъществява от подуправителя на уп-
равление „Банков надзор“ и структурните звена в управление 
„Банков надзор“. Техните правомощия са дефинирани в Пра-
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вилника за функциите и отговорностите на структурните зве-
на и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в 
БНБ124, като подуправителят, ръководещ управление „Банков 
надзор“, има следните специални компетенции и отговорно-
сти: – изисква от кредитните институции отчети, сведения и 
документи за дейността им с цел определяне и анализ на рис-
ковете, стабилността и надеждността на отделни банки, групи 
банки и банковата система като цяло; – дава задължителни 
указания по прилагането на наредбите, регламентиращи бан-
ковия надзор, – утвърждава образци на отчетите; – организи-
ра цялостната аналитична и отчетна дейност на управление 
„Банков надзор“ и разпорежда извършването на проверки 
на място; – утвърждава комплексен рейтинг за финансовото 
състояние на кредитните институции и съответни надзорни 
стратегии; – представя в УС на БНБ тримесечни доклади за 
състоянието на банковата система и информира за прилага-
нето на съответни надзорни стратегии и мерки; – издава ин-
дивидуални административни актове по ЗКИ и подзаконови-
те нормативни актове за неговото прилагане във всички оне-
зи случаи, които не са от изключителната компетентност на 
УС; – издава наказателни постановления за налагане на глоби 
и имуществени санкции по реда на ЗКИ; – прилага надзорни 
мерки по ЗКИ.

Основната дирекция, която осъществява надзор вър-
ху дейността на банките в страната е дирекция „Надзорно 
наблюдение на кредитните институции“, която изпълнява 
следните функции: – извършва анализ на финансовото със-
тояние на кредитните институции на база регулярни отче-
ти и информация; – осъществява надзорен преглед върху 
дейността на кредитните институции дистанционно и чрез 
инспекции на място; – изготвя периодични доклади за ре-
зултатите от надзорния преглед по установена система за 
оценка на риска; – осъществява процеса на въвеждане, ана-
лиз и оценка на количествени вътрешни модели за управле-

 124 Правилникът за функциите и отговорностите на структурните звена и 
за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ е приет 
с Решение №40 от 06.06.2002 г. на УС на БНБ, изм. с Решение №95 от 
31.07.2014 г.
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ние на рисковете в кредитните институции; – установява ад-
министративни нарушения със съответни актове и изготвя 
препоръки за корективни действия, изготвя и актуализира 
вътрешните процедури за надзорния процес; – участва в ра-
ботата на надзорните колегии за трансграничните банкови 
групи, опериращи на територията на Република България, 
поддържа база данни за резултатите от работата в рамките 
на тези колегии и др.

Дирекция „Макропруденциален надзор и финансова ста-
билност“ има правомощия да анализира общите тенденции и 
рискове за банковата система на страната, като в обхвата на 
нейните правомощия попадат: – изготвяне на периодични и 
целеви анализи на тенденциите и основните рискове в бан-
ковата система; – разработване и актуализиране на методоло-
гията за текущо провеждане на стрес-тестове; – проследяване 
и оценка на ефективността на прилаганите в ЕС и други стра-
ни макропруденциални инструменти и макропруденциална 
политика; – идентифициране и анализ на рисковете и дисба-
лансите в средата, в която оперират кредитните институции; 
проследяване и анализ на процесите в международната сре-
да; – осъществяване на информационното обслужване на над-
зорния процес; – администриране на ЕХД – „Отчети за банков 
надзор“; – разработване на електронни формати на надзорни-
те и финансовите отчети“ и други.

Друга дирекция в БНБ, която осъществява важни функ-
ции във връзка с надзора над банковата система, е дирекция 
„Надзорна политика“. Нейните правомощия са фокусирани 
преди всичко върху изработване на правната база, върху коя-
то се основава дейността на кредитните институции. В тази 
връзка дирекцията има правомощия в следните насоки: – 
подготвя проекти за нови и/или изменения на действащите 
наредби по банков надзор, финансовата и надзорна отчет-
ност; – изготвя писма и методически указания за приложение 
на наредбите за банков надзор и международните стандарти 
за финансово отчитане; – изготвя становища по проекти на 
нови и/или изменения на действащи законови и подзаконови 
нормативни актове, съобразно компетенциите на БНБ; – из-
готвя правила и издава указания за управление на рисковете 
в кредитните институции на основата на действащите най-
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добри европейски и международни практики; – оказва мето-
дологична помощ на другите дирекции в управление „Банков 
надзор“ и на кредитните институции по надзорни въпроси; – 
сътрудничи с международни банкови и финансови надзорни 
органи, с Комитета на европейските банкови надзорници, с 
местни надзорни и държавни институции, с агенциите за кре-
дитен рейтинг и др.

Дирекция „Специален надзор“ има правомощия, свързани 
с: – поддържане регистър за акционерното участие в капитала 
на кредитните институции; – извършване на проверки относ-
но произхода на средствата за набиране на капитал и свърза-
ността между акционерите на кредитните институции; – из-
вършване на анализира и оценка на финансовото състояние 
на акционерите; – извършване на оценка на надеждността и 
пригодността на акционерите в кредитните институции; – 
извършване на проверки в кредитните институции относно 
спазването на разпоредбите на Закона за мерките срещу из-
пирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането 
на тероризма; – извършване на преглед и оценка за адекват-
ното прилагане на практиките за корпоративно управление в 
банките и банковите групи; – осъществяване на проверки на 
място в кредитните институции по спазване разпоредбите на 
Валутния закон и други нормативни актове; – извършване на 
съвместни проверки на дейността на кредитните институции 
и Централния депозитар с Комисията за финансов надзор, 
Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Министерство-
то на финансите и др.

Дирекция „Правно обслужване и административна дей-
ност“ осъществява цялостното правно обслужване на управле-
ние „Банков надзор“, като изготвя надзорни мерки по отноше-
ние на кредитните институции, наказателни постановления и 
други актове по административнонаказателни преписки, дава 
становища по правни въпроси на банковия надзор по адми-
нистративнонаказателни преписки, – изисква становища от 
банките по постъпили в управление „Банков надзор“ жалби на 
лица; – поддържа регистър на жалбите, получени в управле-
ние „Банков надзор“; – поддържа регистър на приложените 
надзорни мерки по отношение на кредитните институции; – 
администрира процедурата по издаване на лицензи за банко-
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ва дейност; – води регистър на издадените лицензи за банкова 
дейност, съхранява лицензионните досиета на банките и от-
разява в тях настъпилите промени, за които управление „Бан-
ков надзор“ е уведомено; – извършва оценка на надеждността 
и пригодността на членовете на надзорните и управителните 
съвети (или съвети на директорите) на кредитните институ-
ции и др.

От представената обобщена информация за специфични-
те функции на основните структурни звена в БНБ се изяснява, 
че важни функции по издаването на лиценз за дейност на кре-
дитните институции, упражняването на надзор за съответ-
ствие на банковата дейност и издадения лиценз, администри-
рането на процедурите и съхраняването на информация, имат 
дирекциите „Специален надзор“, „Надзорно наблюдение на 
кредитните институции“ и „Правно обслужване и админи-
стративна дейност“.

2.1. Ефективно осъществяване на институционален 
надзор – издаване на лицензи, разрешения и одобрения

Въпреки че издаването на лицензи, разрешения и одобре-
ния не попада в центъра на публичното внимание, тази функ-
ция е важна поради няколко съществени причини. На първо 
място, с издаването на лиценз за осъществяване на конкретно 
определени дейности стартира реалната дейност на кредит-
ните институции – т.е. наличието на лиценз за осъществяване 
на конкретно определени дейности или на всички посочени в 
чл. 2 от ЗКИ е първата по време дейност, извършвана от БНБ. 
На второ място, от адекватното осъществяване на тази регула-
торна функция (най-вече от стриктното прилагане на всички 
законово установени критерии към потенциалните доставчи-
ци на банкови услуги) зависи какъв тип участници на пазара 
на банкови услуги се допускат и каква среда за осъществяване 
на банковата дейност в страната създава централната бан-
ка. На трето място, ефективното осъществяване на институ-
ционалния надзор чрез издаване на разрешения и одобрения 
във връзка с конституиране на органите за управление и кон-
трол (Управителен съвет и Надзорен съвет), придобиване и 
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разпореждане с акции от капитала на банката и други е пред-
поставка за компетентно и благоразумно управление на кре-
дитните институции.

За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, 
издаден от БНБ. Издаването на лиценз за дейност на кредит-
ните институции е изключително правомощие на БНБ, което 
е регламентирано в чл. 13, ал. 1 от ЗКИ. Банките могат да из-
вършват някои или всички изчерпателно изброени дейности 
в чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗКИ само ако същите са включени в техния 
лиценз. В тази връзка е необходимо да се подчертае, че БНБ 
има правомощия да издава лиценз на банките и за осъщест-
вяване на дейност като инвестиционен посредник (предоста-
вяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 
3 от Закона за пазарите на финансови инструменти), което по 
общо правило е в правомощията на КФН. БНБ е институция-
та, която има изключителното правомощие да отнема лиценз. 
Това уточнение е важно не само при извършване на оценка на 
надзорната дейност на БНБ, но и на други институции (като 
КФН например), които имат функции по осъществяване на 
контрол, но единственото им правомощие в този случай е да 
дават предложение.125

Въз основа на извършения анализ на нормативната уред-
ба може да бъде направена оценка, че ЗБНБ, ЗКИ, подзаконова-
та нормативна уредба и вътрешната ѝ нормативна уредба съз-
дават необходимите предпоставки за адекватно изпълнение 
на функциите по издаване и отнемане на лиценз за дейността 
на кредитните институции. 

При извършването на оценка на практическото изпълне-
ние на функцията по издаване и отнемане на лицензи за дей-
ността на кредитните институции в рамките на анализирания 
период е необходимо да се отбележи, че тя се основава, както 
на общи публично достъпни данни за издадените лицензи, 
одобрения и разрешения, свързани с банковата система на 
страната, така и на данни относно конкретния обект, станал 
повод на настоящото изследване – Корпоративна търговска 
банка.

 125 Чл. 118а от ЗПФИ.



162

 Сайтът на Българската народна банка126 предоставя ин-
формация относно регистрираните банки в страната, като 
също така съдържа информация относно взети решения, 
свързани с издаване на лицензи за дейността на кредитни 
институции, решения за придобиване на акции от капитала 
на други кредитни институции и за издадени сертификати за 
квалификация на членове на управителните съвети на кре-
дитни институции. В рамките на периода 2009 – юни 2014 г. 
са публикувани обявления относно 3 разрешения и одобрения 
за придобиване на акции от капитала на 4 кредитни институ-
ции, 1 решение за издаване на сертификат за квалификация 
на член на Управителния съвет на кредитна институция, как-
то и 2 решения за налагане и частично оттегляне на надзорни 
мерки спрямо кредитна институция. Част от публикуваните 
обявления съдържат по-детайлна информация, включител-
но приложен документ за издаденото решение, в други слу-
чаи информацията е лаконична и не позволява запознаване 
с повече детайли. Особена интензивност на публикуваните 
данни относно предприети надзорни мерки и отнемане на 
лиценза на КТБ се установява в периода между 20.06.2014 г. и 
6.11.2014 г. – т.е. след възникването на проблема с неплатежо-
способността на КТБ. Въз основа на публикуваната информа-
ция може да се направи оценка, че липсва единен стандарт за 
формата на съдържанието им.

Корпоративна търговска банка е лицензирана с Решение 
на УС на БНБ №24/21.01.1994 г. на основание на чл. 9, ал. 1 от 
Закона за банките и кредитното дело. Нейният лиценз е акту-
ализиран през 1999 г. (Заповед №100-00499/18.11.1999), през 
2000 г. (Заповед №РД 22-0584/01.12.2000), през 2007 г. (Запо-
вед №РД22-0859/07.05.2007 г.) и през 2009 г. (Заповед РД22-

 126 Вж. подсекция „Регистри“ в секция „Банков надзор“: http://www.bnb.
bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/BS_CI_REG_
BANKSLIST_BG, където е публикуван списък на лицензираните банки и 
клонове на чуждестранни банки в република България, подсекция „Ли-
цензи и разрешения“ в секция „Прессъобщения“: http://www.bnb.bg/
PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/index.htm?forTheme=Licences, 
както и подсекция „Решения на Управителния съвет“ в секция „Прессъ-
общения“: http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/
index.htm?forTheme=Governing%20Council%20Decisions.
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2265/16.11.2009 г.). При проверка на сайта на БНБ с обявле-
ния за издадени лицензи, разрешения и одобрения не може 
да бъдат установени детайли относно последното решение от 
2009 г., което попада в рамките на изследвания период.127 

На сайта на БНБ може да бъде установена информация от-
носно друго решение, свързано с дейността на КТБ – одобре-
нието за придобиване на 100% от капитала на „Креди Агрикол 
България“ ЕАД.128 Решението е на подуправителя на управле-
ние „Банков надзор“ (Заповед №БНБ-63383/30.04.2014 г.) и е в 
отговор на заявление от КТБ АД, постъпило на 03.04.2014 г. за 
придобиването на 92 090 621 броя безналични акции в право 
на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. В решението на под-
управителя е посочено, че заявителят отговаря на критериите 
в Закона за кредитните институции, лицензирана е като ди-
лър на държавни ценни книжа, предоставя услуги като инвес-
тиционен посредник и осъществява голяма част от дейността 
си във финансовата област. В документа е посочено, че плани-
раното пряко придобиване на акциите ще бъде финансирано 
със собствени средства на заявителя и няма данни това да пре-
дизвика нарушаване на приложимите надзорни регулации. 

Както бе посочено, особена интензивност на публикува-
ните данни относно предприети надзорни мерки и отнемане 
на лиценза на КТБ се установява в периода между 20.06.2014 г. 
и 6.11.2014 г. На 20 юни 2014 г. УС на БНБ информира за по-
стъпило уведомление от ръководството на КТБ за изчерпване 
на ликвидността и преустановяване на всички банкови опе-
рации. В същия ден УС на БНБ взема решение за поставяне 
на КТБ под специален надзор, отнема правата на акционери-
те и назначава квестори. С решение, публикувано на 22 юни 
2016 г., БНБ потвърждава решението за поставяне под специа-
лен надзор на Корпоративна търговска банка и нейното дъ-
щерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (бан-
ковата група КТБ).129

 127 Анализираният период в настоящото изследване обхваща 2009–2014 г.
 128 Вж. http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_

pressrelease/pr_20140507_a1_bg.pdf.
 129 Вж. http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/

PR_20140622_BG, където е публикувано следното съобщение: „УС на 
БНБ след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на 
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На 16 септември 2014 г. УС на БНБ взема решение за удъл-
жаване на срока за мерките за специален надзор над КТБ и ТБ 
„Виктория“ (бивша „Креди Агрикол – България“)130. 

На 6 ноември 2014 г. УС на БНБ взема две решения – с едно-
то отменя издаденото разрешение на Корпоративна търгов-
ска банка АД, съгласно Заповед №БНБ – 43011/28.03.2014 г. на 
подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков над-
зор“. Съгласно тази заповед на подуправителя бе позволено на 
КТБ АД да включи в капитала си от втори ред сумата в размер 
на левовата равностойност на 35 000 000 (тридесет и пет ми-
лиона) евро, привлечена по силата на договор за предоставя-
не на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 
24.03.2014 г. между банката, в качеството ѝ на заемател, и Тех-
нологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ) 
АД, в качеството на заемодател. В мотивите се посочва, че след 
извършена проверка е установено, че банката е финансирала 
непряко заемодателя и цялата вноска от него към КТБ по до-
говора е направена със средства, осигурени от самата банка.131 

ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно 
дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), 
заявява: потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, 
както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество; 
недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от 
цялата банкова система и не е свързан с функционирането на остана-
лата част от банковия сектор; на основание на тези констатации УС на 
БНБ: 1. Постави Креди Агрикол България ЕАД под специален надзор за 
три месеца; 2. Назначи за квестори Станислав Георгиев Лютов и Елена 
Здравкова Костадинчева; 3. Отстрани от длъжност членовете на Управи-
телния и на Надзорния съвет на Креди Агрикол България ЕАД; 4. Лиши 
от право на глас акционерите на банката, притежаващи повече от 10% от 
акциите. Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество 
ще отворят на 21 юли в 9.00 часа.“

 130 Вж. http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/
PR_20140916_BG.

 131 Вж. пълния текст на информацията, публикуван на: http://www.bnb.bg/
PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/PR_20141106_BG. От изложени-
те мотиви става ясно, че увеличението на капитала е взето в нарушение 
на националното и европейското законодателство, като Корпоративна 
търговска банка АД непряко е финансирала плащанията към самата 
нея, извършени от заемодателя ТЦ-ИМЕ АД по договор за предоставяне 
на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. 
между банката и ТЦ-ИМЕ АД.... В чл. 1.3 от договора за подчинен срочен 



165

С другото решение УС на БНБ отнема лиценза на КТБ132, като 
в него се посочва следното: „Днес, 06.11.2014 г., на основание 
чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 25 и чл. 151, ал. 1, 
предл. първо от Закона за кредитните институции и чл. 16, 
т. 15 от Закона за Българската народна банка, Управителният 
съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност 
на Корпоративна търговска банка АД.“

От представените данни става ясно, че сайтът на БНБ пре-
доставя определена информация относно решенията за изда-
ване и отнемане на лицензи на кредитни институции, както и 
на одобрения и разрешения за придобиване на акции от капи-
тала на кредитни институции и издаването на сертификати за 
членове на управителните и надзорните органи на кредитни-
те институции. Предвид характера на документите, в които се 
съдържа банкова, търговска и служебна тайна, въз основа на 
тази информация не може да се направят задълбочени изводи 
относно изпълнението на тази дейност на БНБ. 

Същевременно данните, свързани с издаването на разре-
шение за придобиване на всички акции от капитала на „Креди 
Агрикол България“ от КТБ и за промяна на наименованието 
на ТБ „Виктория“, която става част от банкова група КТБ само 
два месеца и половина преди изпадането в несъстоятелност 
на КТБ, предизвикват въпроси относно качеството на надзор-

дълг от 24.03.2014 г., подписан от КТБ АД и ТЦ-ИМЕ АД, изрично е записано, 
че „Предоставянето на подчинения срочен дълг не се финансира пряко или 
не пряко от КТБ АД. Видно от изложените по-горе факти, установени 
при надзорната инспекция и подкрепени от първични документи, това 
обстоятелство не отговаря на изискванията на нормативната уредба.“

 132 Пълният текст на решението и мотивите вж. на: http://www.bnb.bg/
PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/PR_20141106_1_BG, като в син-
тезиран вид мотивите за взетото решение съдържа следните факти и 
констатации: 1) спиране на плащанията към клиенти, към 19.06.2014 г.; 
2) извършена проверка на активите, в резултат на която е установени, 
че за кредити с общ размер 3,5 млрд. лв. от общ кредитен портфейл в 
размер на 5,4 млрд. лева липсва съществена информация за финансовото 
им състояние и/или целевото усвояване на кредита; 3) остър недостиг 
на ликвидност за възстановяване на банковата си дейност и за изпъл-
нение на задълженията си към депозантите и други кредитори; анализ 
и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции 
от КТБ, като задълженията са в размер общо на 6 227 521 хил. лв. към м. 
септември 2014 г.
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ната дейност на БНБ, достоверността на информацията, с коя-
то борави централната банка и адекватното изпълнение на 
функцията по издаване на лицензи, одобрения и разрешения 
във връзка с дейността на кредитните институции в страната. 

Важен детайл от надзорния процес, който има връзка и 
със случая с незаконно увеличение на собствения капитал на 
КТБ през 2013 година, е фактът, че при постъпване на заяв-
ление за увеличение на капитала от втори ред БНБ извърш-
ва преценка за съответствие на предоставените документи с 
нормативните изисквания, но не и проверка за изясняване на 
достоверността на декларираните данни. Причината за това 
е липсата на „утвърдени процедури и правила, с които да се 
регламентират отговорните структурни звена, срока и обхва-
та на проверките за изпълнение на нормативните изисквания 
относно инструментите на капитала от втори ред... След про-
верка за проследяване на паричните потоци на банката, ин-
спекторите установяват, че подчинен срочен дълг се финанси-
ра от банката. В резултат Управителният съвет (УС) на БНБ е 
отменил дадено преди повече от половин година разрешение 
за включване в капитала от втори ред на средствата по дого-
вор за подчинен срочен дълг.133

По отношение на правомощията по отнемане на лицензи 
на кредитни институции е необходимо да се отбележи и не-
гативното отражение на неефективното сътрудничество и 
недостатъчният обмен на информация с други контролни ин-
ституции като например Комисията за финансов надзор, Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за публи-
чен надзор над регистрираните одитори. В тази връзка е необ-
ходимо да се отбележи и неефективното взаимодействие със 
специализираните одиторски предприятия, които извършват 
одит на кредитните институции. Преодоляването на този де-
фицит би дало основание не само за по-внимателна прецен-
ка при издаването на одобрения за придобиване на акции в 
банки, но и за предприемането на своевременни действия по 
налагане на санкции/отнемане на лиценза на самата КТБ, така 
че да не бъдат увредени драстично интересите на вложители-
те и инвеститорите. 

 133 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 13.
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Въз основа на достъпната информация относно работата 
на БНБ по издаване на лицензи, даване на разрешения и одобрения, 
свързани с дейността на кредитни институции, може да се направи 
оценка, че е налице разминаване между относително адекватната 
нормативна рамка и нейното практическо приложение в рамките на 
изследвания период. Действащото законодателство в достатъчна 
степен дефинира изискванията, условията и процедурите, които 
следва да бъдат спазени, за да бъде издадено съответно разреше-
ние или одобрение. 

Сайтът на БНБ предоставя определена информация относ-
но взети решения за издаване и отнемане на лицензи на кредит-
ни институции, както и на одобрения за придобиване на акции от 
капитала на кредитни институции и издаването на сертификати 
за членове на управителните и надзорните органи на кредитните 
институции. 

Данните, свързани с даване на одобрение за придобиване на 
всички акции от капитала на „Креди Агрикол България“ от КТБ (пре-
именувана на ТБ „Виктория“), която става част от Банкова група 
КТБ само два месеца и половина преди изпадането в несъстоятел-
ност на КТБ, дават основание за тревога относно: 1) качеството на 
надзорната дейност на БНБ; 2) достоверността на информацията, 
с която борави централната банка и 3) адекватното изпълнение 
на функцията по издаване на лицензи, одобрения и разрешения във 
връзка с дейността на кредитните институции; и 4) способнос-
тта на БНБ да прилага подход при предоставянето/лицензирането 
на кредитни институции, така че да бъдат изключени предпостав-
ки за рискове в банковата система на страната.

Допълнителен детайл, който има връзка с издаването на раз-
решения и одобрения за дейността на кредитните институции, и 
който има връзка със случая с незаконно увеличение на капитала на 
КТБ през 2013 година, е фактът, че при постъпване на заявление за 
увеличение на капитала от втори ред БНБ извършва преценка за 
съответствие на предоставените документи с нормативните 
изисквания, но не и проверка за изясняване на достоверността на 
декларираните данни.

Негативно отражение върху изпълнението на правомощията 
по отнемане на лицензи на кредитни институции има също неефек-
тивното сътрудничество и недостатъчният обмен на информа-
ция с други контролни институции, като Комисията за финансов 
надзор, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията 
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за публичен надзор над регистрираните одитори. В тази връзка 
е необходимо да се отбележи и неефективното взаимодействие 
със специализираните одиторски предприятия, които извършват 
одит на кредитните институции. 

2.2. Ефективно осъществяване на надзорните 
функции – дистанционен контрол върху дейността  
на кредитните институции

Най-съществено значение при осъществяването на функ-
ционален надзор върху дейността на кредитните институции 
имат неговите две форми – дистанционен контрол и проверки 
на място. Оценката на показателя за ефективно осъществява-
не на дистанционен контрол върху дейността на кредитните 
институции се базира на проучване на законодателството, 
вътрешнонормативната база на БНБ и практиката на БНБ, 
като в резултат на това е оценено дали институцията осъ-
ществява ефективен надзор върху дейността на кредитните 
институции и дали той е служил като превантивен инстру-
мент срещу лоши практики в дейността на банките. 

При извършването на оценката е проучено и взето пред-
вид доколко адекватно и ефективно е осъществяван на прак-
тика дистанционният надзор: как са работили експертните 
екипи; дали в резултат на тяхната работа са констатирани на 
ранен етап рискове и проблеми в дейността на банките. В тази 
връзка е проучено също дали БНБ разполага с адекватен ана-
литичен софтуер, който съдейства за адекватното и ефектив-
но изпълнение на надзорната дейност. 

Преди навлизането в детайли по този компонент от над-
зорната дейност е необходимо да се отбележи, че в рамките на 
оценявания период „БНБ няма стратегия за осъществяване на 
надзорната дейност с определени цели, приоритети, задачи и 
мерки. Липсва утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на 
годишни планове за надзорни инспекции и отговорностите 
на участващите в процеса длъжностни лица“134. В допълнение 
към това липсва оценка на необходимите експертни ресурси 

 134 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 9. 
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за извършване на проверки на място и за дистанционен над-
зор и като цяло е установен проблем с неефективната орга-
низация на дейността на надзорните екипи (за детайли вж. 
данните в предходния компонент от изследването – оценка на 
административния капацитет). 

В резултат на дефицити в стратегическото планиране на 
надзорната дейност и на неефективното управление на ад-
министративните ресурси са идентифицирани проблеми, из-
разяващи се в няколко насоки: (1) паралелно извършване на 
инспекции на място и дистанционен надзор от едни и същи 
служители; (2) липса на въведен механизъм за регулярна об-
мяна на съществена информация между надзорните екипи и 
в управление „Банков надзор“ като цяло; (3) на практика има 
инспектори, които осъществяват дистанционен надзор на по-
вече от една кредитна институция; (4) дистанционен надзор е 
осъществяван от ръководител на екип.135

Поради извънредната натовареност на проверяващите 
екипи и поради възможност на неупражняване на контрол 
на качеството на първо ниво посочените дефицити създават 
рискове за качественото и ефективното осъществяване на 
надзорната дейност по дистанционен надзор и инспекции на 
място и като последица – създават предпоставки за неустано-
вяване на грешки и отклонения в дейността на банките. 

Най-съществените проблеми при извършване на дистан-
ционния надзор могат да бъдат представени систематизира-
но в три насоки: (1) извършване на проверки на банковите 
отчети; (2) информационно обезпечаване на надзора; и (3) 
функциониране на дистанционния надзор като инструмент за 
ранно предупреждение при проблеми в дейността на кредит-
ните институции.

Във връзка с извършването на проверки на банковите от-
чети одитният доклад на Сметната палата разкрива тревож-
ни данни за неадекватно изпълнение на надзорната дейност, 
изразяващи се в: (1) неизвършване на проверки по същество 
относно достоверността на отчетените данни; (2) забавено ак-
туализиране на системата „Единно хранилище за данни“; (3) 
изключване на автоматични проверки, неследване на предва-

 135 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 10–11.
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рително определените процедури и неприлагане на автома-
тични валидационни правила спрямо отчетите на кредитни 
институции; (4) липса на дистанционен достъп до информа-
ционните системи на кредитните институции, както и липса 
на регулационни изисквания към тези системи (вид и обем 
на съдържащата се информация, възможности за достъп, въз-
можности за изготвяне на справки); (5) използване на нефор-
мално разработени и неутвърдени по правилата полуавтома-
тизирани екселски файлове за анализ на отчетните данни за 
индикации; (6) възможности за модифициране на съхранява-
на информация на сървър във вътрешната мрежа от значи-
телен брой служители; (7) широк привилегирован достъп до 
данни от служители, които нямат потребност от такъв и не-
извършване на периодичен преглед на правата за достъп; (8) 
практическо отсъствие на механизъм за регулярна обмяна на 
важна информация между надзорните екипи.136

От наличните данни може да бъде направен извод, че на 
практика надзорът не е прилагал инструменти за проверка и 
критичен анализ на представените данни, а се е осланял един-
ствено на добросъвестността на служителите в кредитните 
институции и на коректното представяне на данни в отче-
тите. Липсата на изисквания към информационните системи 
на кредитните институции, в т.ч. и за дистанционен достъп 
до данни в тях, не създава основания за прилагането на уни-
фициран подход при извършването на надзорната дейност и 
по същество затруднява осъществяването на ефективен дис-
танционен надзор. Използването на неформални IТ решения 
създава предпоставки за ненадежнно извършване на анализ, 
пропуски при установяването на несъответствия; грешки, 
съзнателно манипулиране и некоректно въвеждане на данни. 

Възможността за модифициране на съхраняваната ин-
формация от значителен брой служители, които имат дос-
тъп до общ сървър във вътрешната мрежа на БНБ, е довела 
до промени в налични тримесечни доклади от дистанцион-
ния надзор, извършени няколко месеца след тяхното докла-
дване. Тази тревожна констатация не само дава основание за 
незадоволителна оценка на ефективността на дистанционния 

 136 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 11, с. 35.
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надзор, но поставя и основателно въпроси за автентичността 
на съхраняваната информация и за нарушения, ангажиращи 
административно-наказателна отговорност за извършените 
действия.

Във връзка с третия проблем – осъществяването на дис-
танционен надзор като механизъм за ранно предупреждение 
относно функционирането на кредитните институции, са 
идентифицирани дефицити при присъждането на рейтинга 
CAEL137 в следните насоки: (1) липсват обективни стойностни 
диапазони за количествена оценка на компонентите на CAEL; 
(2) няма мотиви по отделните или по всички компоненти на 
CAEL; (3) липсва проследима система за контрол на качество-
то; (4) необяснима липса на промени в CAEL за банки, чиито 
показатели са влошени спрямо предходни отчетни периоди; 
(5) липса на съпоставимост между тримесечните аналитични 
доклади поради различния обхват, съдържание и различни 
отчетни периоди за една и съща банка; (6) липса на процеду-
ри за представяне на месечните и тримесечните доклади от 
дистанционния надзор на различните нива на управление в 
БНБ.138 

Въз основа на установените дефицити може да бъде на-
правен извод, че не са създадени условия за прилагане на уни-
фициран подход при осъществяването на дистанционния над-
зор; създадени са предпоставки за съмнение в обективността 
на рейтинга CAEL; съществуват рискове от субективизъм и 
непоследователност при оценката на отделните институции 
и от предоставяне на погрешна информация за състоянието 
на банковата система. В резултат на това възникват сериозни 
съмнения във възможността рейтингът CAEL да служи като 

 137 Рейтингът CAEL се базира на четири показателя: C – капиталова адек-
ватност, А – качество на активите, E – качество и размер на приходите, 
L – ликвидност. На база на резултатите от тези показатели се прави и 
заключение за състоянието на банките, което се изразява в цифрова 
скала от 1 до 5, като за разлика от традиционния начин на оценки 1 е по-
казател за най-добри показатели, а 5 е равносилна на най-нисък рейтинг. 
Окончателното формиране на оценката за дадена банка се получава от 
резултатите от 5-те показателя, но подходът не е средно аритметичен, 
а се преценява значимостта на всеки един от показателите.

 138 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 11.
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отправна точка за обективна оценка, макар и за вътрешни 
цели на БНБ, на състоянието на кредитните институции. 

Наличните данни дават основание за негативна оценка не 
само за прозрачността и проследимостта на надзорния процес 
в този компонент, но и за неговата ефективност като механи-
зъм за ранно предупреждение относно негативни тенденции 
в банковата система.139

Въз основа на извършеното изследване може да бъде направен 
извод за неадекватно и неефективно функциониране на дистан-
ционния надзор от страна на БНБ в рамките на изследвания период. 
Най-съществените проблеми при извършване на дистанционния 
надзор могат да бъдат представени систематизирано в три на-
соки: (1) извършване на проверки на банковите отчети; (2) инфор-
мационно обезпечаване на надзора; и (3) функциониране на дистан-
ционния надзор като инструмент за ранно предупреждение при 
проблеми в дейността на кредитните институции.

Във връзка с извършването на проверки на банковите отчети 
са констатирани тревожни данни за неадекватно изпълнение на 
надзорната дейност, изразяващи се в: (1) неизвършване на проверки 
по същество относно достоверността на отчетените данни; (2) 
забавено актуализиране на системата „Единно хранилище за дан-
ни“; (3) изключване на автоматични проверки, неследване на пред-
варително определените процедури и неприлагане на автоматични 
валидационни правила спрямо отчетите на кредитни институции; 
(4) липса на дистанционен достъп до информационните системи на 
кредитните институции, както и липса на регулационни изисква-
ния към тези системи (вид и обем на съдържащата се информация, 
възможности за достъп, възможности за изготвяне на справки); (5) 
използване на неформално разработени и неутвърдени по правила-
та полуавтоматизирани екселски файлове за анализ на отчетните 

 139 В тази връзка е формулирана следната оценка: „Дистанционният надзор 
като механизъм за ранно предупреждение не е постигнал основната си 
цел за навременна реакция при негативни тенденции и проблеми, и пре-
дприемане на съответни коригиращи действия. Въпреки констатираните 
негативни тенденции и индикации за проблеми при дистанционния 
надзор, не са инициирани инспекции на място и не са предприети съот-
ветни надзорни мерки.“
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данни за индикации; (6) възможности за модифициране на съхраня-
вана информация на сървър във вътрешната мрежа от значите-
лен брой служители; (7) широк привилегирован достъп до данни от 
служители, които нямат потребност от такъв и неизвършване на 
периодичен преглед на правата за достъп; (8) практическо отсъст-
вие на механизъм за регулярна обмяна на важна информация между 
надзорните екипи.

Във връзка с осъществяването на дистанционен надзор като 
механизъм за ранно предупреждение относно функционирането 
на кредитните институции са идентифицирани дефицити при 
присъждането на рейтинга CAEL в следните насоки: (1) липсват 
обективни стойностни диапазони за количествена оценка на ком-
понентите на CAEL; (2) няма мотиви по отделните или по всички 
компоненти на CAEL; (3) липсва проследима система за контрол на 
качеството; (4) необяснима липса на промени в CAEL за банки, чии-
то показатели са влошени спрямо предходни отчетни периоди; (5) 
липса на съпоставимост между тримесечните аналитични доклади 
поради различния обхват, съдържание и различни отчетни периоди 
за една и съща банка; (6) липса на процедури за представяне на ме-
сечните и тримесечните доклади от дистанционния надзор на раз-
личните нива на управление в БНБ.

Въз основа на установените дефицити може да бъде направен 
извод, че не са създадени условия за прилагане на унифициран под-
ход при осъществяването на дистанционния надзор; липсва про-
зрачност и проследимост на процеса по изработване на рейтинга 
CAEL; създадени са предпоставки за съмнение в обективността на 
рейтинга; съществуват рискове от субективизъм и непоследова-
телност при оценката на отделните институции и от предоста-
вяне на погрешна информация за състоянието на банковата сис-
тема. 

2.3. Ефективно осъществяване на  
надзорните функции – проверки на място  
в кредитните институции

Третият показател за оценка на ролята на БНБ е свързан 
с ефективното извършване на проверки на място в банките. В 
тази връзка е изследвано и оценено какви правила и процеду-
ри за извършване на проверки на място са създадени; каква 
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е степента на съответствие между създадените правила и ре-
алното им прилагане; въз основа на какви критерии е правен 
изборът за извършване на планирани и извънредни проверки 
(и правени ли са изобщо извънредни); по какъв начин са фор-
мирани експертните екипи, извършващи проверки на място; 
по какъв начин са документирани констатациите и изводите 
от проверките на място. 

През периода 2012–2014 г. са извършени общо 27 пълни 
инспекции, като се наблюдава тенденция на намаляване, като 
от 68 на сто от банките в страната през 2012 г. той намаля-
ва до 43 на сто от всички банки през 2014 г.140 В рамките на 
този период четири (4) от банките не са били обект на пълна 
инспекция, а в шест (6) банки са извършвани само тематични 
или специализирани проверки. Констатирана е тенденция на 
увеличаване дела на тематичните проверки за сметка на пъл-
ните проверки, като в резултат на този подход са създадени 
рискове от неустановяване на системни пропуски в работата 
на банките.

Таблица №3. Извършени инспекции на място за периода от 
01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.– 2014 г. (по данни от одитния 

доклад на Сметната палата)141

Вид на извършената инспекция: 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Пълни инспекции 13 10 4

Тематични инспекция 9 8 6

Специализирани инспекции – 1 1

Последващи инспекция FIRB и AIRB142 – – 4

По жалби и сигнали 1 1 1

 140 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 12–14.
 141 Пак там, с. 51.
 142 Инспекция при кредитни институции, които прилагат вътрешнорей-

тингов подход.
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Графика №2. Обхват на кредитните институции, в които е 
извършена инспекция на място в периода 2012–2014 г.  
(по данни от одитния доклад на Сметната палата)
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Причините за намаляващия брой инспекции следва да се 
търсят в три насоки: 1) липсата на разработена стратегия за 
осъществяване на надзорната дейност; 2) годишно планиране 
на дейността, което се основава на субективни решения и не 
отразява адекватно съществуващи рискове; 3) недостатъчен 
административен капацитет и начин на организация на рабо-
тата на експертните екипи, които не позволяват ефективно 
съчетаване на всички необходими форми на надзорна дейност.

По отношение на стратегическото и годишното планира-
не на дейността са идентифицирани дефицити, изразяващи 
се в: 1) липсата на разработена стратегия за осъществяване 
на надзорната дейност, поради което не са дефинирани цели, 
приоритети, конкретни задачи и мерки, в т.ч. и по отношение 
на извършването на проверките на място; 2) липса на офици-
ално утвърден ред и отговорни длъжностни лица, които имат 
задължение да планират надзорната дейност; 3) липса на де-
финирани критерии и мотиви за избора на банките, които да 
бъдат включени в проверките на място; 4) липса на дефини-
рани критерии и мотиви за обхвата на инспекциите на място 
(пълни или тематични). 

В резултат на липсата на разработена стратегия и на про-
зрачност при разработването на плановете за годишни про-
верки е създадена възможност за субективно планиране на 
инспекциите на място, без да са създадени гаранции за съот-
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ветствие между планираната надзорна дейност и съществува-
щите рискове пред банките и банковата система.

При оценката на взаимовръзката между качеството на из-
вършваните инспекции на място и наличния администрати-
вен капацитет се открояват дефицити в следните насоки: 1) 
намаляване броя на служителите, изпълняващи дейности по 
инспекции и дистанционен надзор, което води до огранича-
ване броя на проверяваните банки и до намаляване броя на 
пълните проверки; 2) паралелно извършване на инспекции 
на място и дистанционен надзор от едни и същи служители, 
което води до прекъсване на инспекциите на място, нарушава 
ритъма на работа и създава затруднения за своевременното 
им извършване; 3) липсата на въведен механизъм за редов-
на обмяна на важна информация между надзорните екипи и 
в управление „Банков надзор“ като цяло, което не позволява 
идентифицирането на пропуски на системно ниво в банковата 
система, съответно – не създава условия за предприемането 
на корекция в подхода за банков надзор, прилаган от БНБ; 4) 
неосигурен дистанционен достъп до информационни системи 
(като например достъп до служебна електронна поща, Центра-
лен кредитен регистър, правно-нормативна информационна 
система), което води до многократно прекъсване на инспек-
ции на място и препятства тяхното своевременно и качестве-
но провеждане.

Съществен акцент при оценката на инспекциите на място 
е необходимо да се постави върху тяхното документиране. В 
тази връзка процесът по възлагане и извършване на инспек-
циите страда от следните дефицити в две насоки143: 

1) създаване на ясни правила, процедури и на документална 
база за извършване на инспекциите на място, изразяваща 
се в: – липса на изрично дефиниране на вид, обхват, про-
веряван период и срокове за извършване на инспекциите 
в заповедите за проверки, издавани от подуправителя на 
управление „Банков надзор“; – липса на изрично докумен-
тирани мотиви за избор на извадката от кредитни експо-
зиции, които са обект на инспекциите; – липса на утвър-

 143 Пак там, с. 13.
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ден образец на кредитна карта за проверка на кредитните 
експозиции (като такива формуляри са създавани в хода 
на проверките); – липса на ясни правила и процедури за 
документиране и съхраняване на информацията от прове-
дените проверки; – няма изрично определено разпределе-
ние на задачите между членовете на екипите; – във връзка 
с определянето на рейтинга CAEL не винаги е планирана 
и извършвана инспекция на място през текущата година, 
което на практика не дава увереност за коректността на 
поставения комплексен рейтинг;

2) съществени пропуски при попълване на информация в 
документите относно извършените проверки, изразява-
щи се в: попълване на информация в кредитните карти от 
служители на проверяваната банка; поправки на оценката 
на проверяващия инспектор, както и поправки в общите 
текстове в създадените в хода на проверките карти; липса 
на име и подпис на служителя и ръководителя на екипа; 
липса на дата на проверката, име на банката и мотивите за 
оценката от извършената инспекция на място.

Липсата на предварително изрично създадена докумен-
тална база за извършване на инспекциите на място, условия 
за субективизъм, неприлагане на унифициран подход спрямо 
всички кредитни институции освен това не създава гаранции 
за коректно информиране на ръководните структури в БНБ за 
резултатите от извършените инспекции на място. Посочените 
дефицити създават риск за прозрачността и проследимостта 
на извършената надзорна дейност, като, на свой ред не съз-
дават необходимите гаранции за проследимост на цялостния 
процес, на оценките и на (евентуално) издадените предписа-
ния/наложените санкции.

Установените дефицити при съставяне на документите 
относно извършените инспекции създават риск за неустано-
вяване на допуснати нередности в дейността на банките, от 
некоректно документиране на резултатите от надзорната 
дейност и пропуски при информирането на ръководството на 
БНБ. Така констатираните пропуски в извършването на ин-
спекции на място не създават адекватна основа за изпълне-
нието на другата важна функция на БНБ – ефективното нала-
гане на надзорни мерки – т.е. на санкции. 
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Във връзка с конкретния повод за провеждане на насто-
ящото изследване – фалитът на КТБ, е необходимо да се до-
пълни, че при проведена инспекция на място в КТБ в периода 
23.04.2013 – 25.07.2013 г. са констатирани съществени нару-
шения на изискванията за извършване на надзорната дейност, 
които дават основание на Прокуратурата на Република Бълга-
рия да повдигне обвинение срещу длъжностното лице – ръ-
ководител на екип в дирекция „Надзорно наблюдение на кре-
дитните институции“ в управление „Банков надзор“ на БНБ.144 
Мотивите за предявяване на обвинението за престъпление по 
служба по чл. 282, ал. 3 се основават на данни за: – невключва-
не в обхвата на инспекцията на експозициите на КТБ АД към 
икономически свързани лица; – непроследяване в кредитните 
досиета на паричните потоци, свързани с основанието за ус-
вояване на средствата, движенията по сметките и неизвърш-
ване на проверка на източниците за погасяване на отпуснати-
те кредити; – невярно отразяване в доклада от инспекцията 
(№1720 – 0087 / 25.07.2013 г.), че са изпълнени препоръките, 
формулирани в доклад от предходна надзорна инспекция на 
място (№1720 – 0189 / 29.11. 2010 г.).

Случаят е показателен за това, че неизвършването на за-
дълбочено извършване на инспекции на място и недобросъ-
вестното отразяване на констатациите от тях се отразяват не-
гативно на цялостната надзорна дейност над кредитните ин-
ституции и са предпоставка за проява на сериозни проблеми в 
дейността на конкретни банки, които могат да създадат риск 
за финансовата система и икономиката на страната. 

Въз основа на извършеното изследване може да бъде направен 
извод, че процесът по възлагане и извършване на инспекции на мяс-
то в кредитните институции е неефективен и страна от същест-
вени дефицити както по отношение на създаването на правила за 

 144 За конкретни детайли вж. обвинителните актове за привличане към 
отговорност на длъжностните лица във връзка с фалита на КТБ, публи-
кувани на сайта на Прокуратурата на Република България: http://www.
prb.bg/bg/news/aktualno/675885/.
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неговото осъществяване, така и в практическото изпълнение на 
тази надзорна функция на БНБ.

През периода 2012–2014 г. се наблюдава тенденция на намаля-
ване на извършените инспекции (общо те са 27), като от 68 на сто 
от банките в страната през 2012 г. той намалява до 43 на сто от 
всички банки през 2014 г. В рамките на този период четири (4) от 
банките не са били обект на пълна инспекция, а в шест (6) банки са 
извършвани само тематични или специализирани проверки. Тенден-
цията на увеличаване дела на тематичните проверки за сметка на 
пълните проверки е създала опасност от неустановяване на сис-
темни пропуски в работата на банките.

Причините за намаляващия брой инспекции следва да се тър-
сят в три насоки: 1) липсата на разработена стратегия за осъ-
ществяване на надзорната дейност с дефинирани цели, приорите-
ти, конкретни задачи и мерки; 2) годишно планиране на дейността, 
които се основава на субективни решения и не отразява адекватно 
съществуващи рискове; 3) недостатъчен административен капа-
цитет, който не позволява ефективно изпълнение на всички необ-
ходими типове надзорни дейности.

 По отношение на стратегическото и годишното планиране на 
дейността са идентифицирани следните дефицити: 1) липсата на 
разработена стратегия за осъществяване на надзорната дейност, 
поради което не са дефинирани цели, приоритети, конкретни зада-
чи и мерки, в т.ч. и по отношение на извършването на проверките 
на място; 2) липса на официално утвърден ред и отговорни длъж-
ностни лица, които имат задължение да планират надзорната дей-
ност; 3) липса на дефинирани критерии и мотиви за избора на банки-
те, които да бъдат включени в проверките; 4) липса на дефинирани 
критерии и мотиви за обхвата на инспекциите на място (пълни или 
тематични). 

При оценката на взаимовръзката между качеството на из-
вършваните инспекции на място и наличния административен ка-
пацитет се открояват дефицити в следните насоки: 1) намаляване 
броя на служителите, изпълняващи дейности по инспекции и дис-
танционен надзор; 2) паралелно извършване на инспекции на място 
и дистанционен надзор от едни и същи служители; 3) липсата на 
въведен механизъм за редовна обмяна на важна информация между 
надзорните екипи в управление „Банков надзор“ като цяло.

Процесът по възлагане и извършване на инспекциите страда 
от следните дефицити в две насоки: 1) създаване на ясни правила, 
процедури и на документална база за извършване на инспекциите 
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на място, изразяваща се в: – липса на изрично дефиниране на вид, об-
хват, проверяван период и срокове за извършване на инспекциите в 
заповедите за проверки, издавани от подуправителя на управление 
„Банков надзор“; – липса на изрично документирани мотиви за избор 
на извадката от кредитни експозиции, които са обект на инспекци-
ите; – липса на утвърден образец на кредитна карта за проверка на 
кредитните експозиции (като такива формуляри са създавани в хода 
на проверките); – липса на ясни правила и процедури за документира-
не и съхраняване на информацията от проведените проверки; – няма 
изрично определено разпределение на задачите между членовете на 
екипите; – във връзка с определянето на рейтинга CAEL не винаги е 
планирана и извършвана инспекция на място през текущата година, 
което на практика не дава увереност за коректността на поставе-
ния комплексен рейтинг; 2) съществени пропуски при попълване на 
информация в документите относно извършените проверки, изра-
зяващи се в: попълване на информация в кредитните карти от слу-
жители на проверяваната банка; поправки на оценката на проверява-
щия инспектор, както и поправки в общите текстове в създадените 
в хода на проверките карти; липса на име и подпис на служителя и 
ръководителя на екипа; липса на дата на проверката, име на банката 
и мотивите за оценката от извършената инспекция на място.

Дефицитите в надзорната дейност, в частност при из-
вършването на проверки на място, са резултат от липсата на 
ефективни управленски мерки, изразяващи се в: неглижиране 
на необходимостта от разработване и прилагане на страте-
гически подход при планирането на надзорната дейност; лип-
са на прозрачност при съставянето на плановете за годишни 
проверки, липса на мотиви за вида и обхвата на проверките, 
отсъствие на ясни правила и процедури за документиране и 
съхраняване на информацията от проведените проверки; лип-
са на действащи механизми за обмяна на информация между 
екипите. В резултат на това е създадена възможност за су-
бективно планиране на инспекциите на място, без да са създа-
дени гаранции за съответствие между планираната надзорна 
дейност и съществуващите рискове пред банките и банко-
вата система. Прилаганият управленски подход не позволява 
идентифицирането на пропуски на системно ниво в банкова-
та система и съответното коригиране в подхода за осъщест-
вяване на банков надзор от страна БнБ.

Пропуските при осъществяване и документиране на ин-
спекциите на място създават сериозни основания за съмне-
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ние относно прилагането на унифициран подход спрямо всич-
ки банки, основан на предварителни обективно дефинирани 
критерии. Установените дефицити в документалното отра-
зяване на резултатите от инспекциите на място създават 
риск за неустановяване на допуснати нередности в дейност-
та на банките, от некоректно документиране на резултати-
те от надзорната дейност и пропуски при информирането на 
ръководството на БнБ. По този начин извършваната надзор-
на дейност, в частност инспекциите на място, не създават 
адекватна основа за изпълнението на другата важна функция 
на БнБ – ефективното налагане на надзорни мерки. 

2.4. Ефективно прилагане на надзорни мерки 
(предупреждения, разпореждания, налагане на 
ограничителни мерки и санкции)

Пряко свързан с предходните показатели за ролята на БНБ 
при осъществяване на надзор е и показателят, свързан с ефек-
тивно прилагане на надзорни мерки. Съгласно чл. 103 от Зако-
на за кредитните институции съществуват 24 типа надзорни 
мерки, като в обобщен порядък те могат се представят като 
предупреждения, разпореждания, налагане на ограничител-
ни мерки и санкции. В тази връзка основен фокус е поставен 
върху изследване на практическото прилагане на надзорни 
мерки от страна на БНБ спрямо банките, които са нарушили 
законодателството: какви предупреждения, разпореждания, 
ограничителни мерки и санкции са налагани през последните 
5 години; доколко са били адекватни, за да преустановят нару-
шенията и да възпрепятстват извършването на нови; дали са 
били своевременни и адекватни. Проучването относно прила-
ганите надзорни мерки дава основа за оценка дали надзорна-
та дейност на БНБ е изпълнявана по начин, който съдейства за 
ефективно търсене на отговорност в банковия сектор от кре-
дитните институции и дали санкционната дейност е послужи-
ла като инструмент за превенция на кризи в банковия сектор 
през последните 5 години.

Функциите по определяне и налагане на надзорни мерки 
спрямо кредитните институции са съсредоточени във фигу-
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рата на подуправителя на управление „Банков надзор“, като в 
тази дейност административно-техническо участие има и ди-
рекция „Правно обслужване и административна дейност“.

Подуправителят на управление „Банков надзор“ има пра-
вомощия в следните насоки: – дава задължителни указания по 
прилагането на наредбите, регламентиращи банковия надзор, 
в т.ч. издава указания за начина на съставяне и представяне на 
отчетите; утвърждава образци на самите отчети; – издава ин-
дивидуални административни актове по Закона за кредитните 
институции и подзаконовите нормативни актове за неговото 
прилагане (в случаите, които не са от изключителната компе-
тентност на УС на БНБ); – издава наказателни постановления 
за налагане на глоби и имуществени санкции по реда на ЗКИ; – 
прилага надзорни мерки по ЗКИ; – прилага и други неформални 
мерки за въздействие и др.; – представя в УС на БНБ тримесечни 
доклади за състоянието на банковата система и информира за 
прилагането на съответни надзорни стратегии и мерки. 

Дирекция „Правно обслужване и административна дей-
ност“ поддържа регистъра на приложените надзорни мерки 
спрямо кредитните институции. Тя осъществява цялостното 
правно обслужване на управление „Банков надзор“, като из-
готвя надзорни мерки по отношение на кредитните институ-
ции, наказателни постановления и други актове по админи-
стративнонаказателни преписки, дава становища по правни 
въпроси на банковия надзор по административнонаказател-
ни преписки, изисква становища от банките по постъпили в 
управление „Банков надзор“ жалби на лица и информира жал-
боподателите за установеното при проверките; поддържа ре-
гистър на жалбите получени в управление „Банков надзор“; 
поддържа регистър на жалбите, получени в управление „Бан-
ков надзор“.

При изпълнението на функциите по налагане на надзорни 
мерки и препоръки са констатирани редица пропуски, които 
се изразяват в следното145:

1) липса на ясни и еднозначни процедури с конкретни сроко-
ве и отговорни длъжностни лица за иницииране, изготвя-

 145 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 14–15 и с. 63–72.
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не и последващ контрол за изпълнение на неформалните 
и надзорните мерки;

2) възможност за прилагане на надзорни мерки чрез писма, 
съдържащи препоръки, които не следват законоустанове-
ната форма (дефинирана във вътрешните правила);

3) неизградена система от вътрешни правила и процедури 
за прилагане на надзорните мерки, с която да се регули-
рат еднозначно: инициирането и вземането на решение за 
прилагане на надзорната мярка; критериите за прилагане 
на конкретна надзорна мярка; срокове за изготвяне и при-
лагане на мярката; конкретните видове административни 
актове; отговорностите на лицата по йерархията на банко-
вия надзор по прилагане на мярката на различните нива 
(инспектор, ръководител на екип, директор на дирекция и 
подуправител).

Системата за контрол върху изпълнението на надзорните 
мерки и препоръките и санкции по реда на Закона за кредит-
ните институции е оценена като неефективна поради няколко 
причини:

1) липсва утвърдена процедура за контрол върху изпълне-
нието на надзорните мерки и препоръките;

2) въпреки системното нарушаване на регулаторната рамка 
от страна на кредитна институция, не са приложени подхо-
дящи надзорни мерки, а на банката са дадени единствено 
предписания;146

3) доклади, съдържащи по своето естество надзорни мерки, 
са предоставяни на ръководството на банките от ръково-
дителите на екип, което е в противоречие със законоуста-
новените компетентности и ред за прилагане на надзор-
ните мерки, тъй като по своето съдържание препоръките 
попадат в обхвата на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за 
кредитните институции (ЗКИ) и в този случай компетен-
тен за тяхното прилагане е подуправителят на управление 
„Банков надзор“ или оправомощено от него длъжностно 
лице. 

 146 В тази информация е интересно да се проследи развитието на обвине-
нието срещу ръководител на надзорен екип в БНБ, извършил проверка 
в КТБ през 2013 г. http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/675885/.
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4) ненавременно издаване на заповед за прилагане на над-
зорните мерки на подуправителя (констатиран случай на 
закъснение в двумесечен срок);

5) неприлагане на глоби и санкции, изискващи се в ЗКИ, въ-
преки наличието на основания за това.

На база резултатите от извършения одит на Сметната па-
лата е формулиран извод, че „не са предприемани адекватни 
мерки, в т.ч. санкции и глоби, в случай на неизпълнение на на-
ложените надзорни мерки и препоръки. Системното неизпъл-
нение на наложените надзорни мерки показва липса на реа-
лен механизъм за въздействие от страна на банковия надзор, 
поради което няма увереност, че целите на БНБ за стабилна 
банкова система и защита интересите на гражданите могат да 
бъдат постигнати в пълна степен“147.

В резултат на липсата на ясни процедури с конкретни сро-
кове и отговорни длъжностни лица за иницииране, изготвяне 
и последващ контрол за изпълнение на неформалните и над-
зорните мерки е създаден риск от непредприемане на необхо-
димите действия за отстраняване на допуснати от кредитни-
те институции нарушения и като цяло – риск от неефективно 
осъществяване на банков надзор. Дефицитите в системата от 
вътрешни правила и процедури по прилагане на надзорните 
мерки са създали предпоставки за прилагане на разнородни 
практики и субективизъм. 

При проверка на сайта на Българската народна банка148 се 
установява относително кратка информация относно наложе-
ни мерки. В рамките на периода 2009 – 19 юни 2014 г. е пуб-
ликувана информация само за една надзорна мярка, наложена 
през ноември 2011 г. спрямо кредитна институция, както и 
последвало решение за частично оттегляне на мярката.149

Фактът, че БНБ има практика по налагане на надзорни 
мерки, придобива по-голяма публичност след възникване 
на ликвидната криза в КТБ от 19 юни 2014 г., като в пери-

 147 Пак там, с. 15.
 148 Вж. http://bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/index.

htm?forTheme=Licences.
 149 Съобщение от 10.11.2011 г. http://bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/

POPRTheme/PR_20111110_3_BG и съобщение от 20.12.2011 г.
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ода 20.06.2014 г. – 19.11.2014 г. е публикувана информация 
относно: предприети мерки за поставяне под особен надзор 
на КТБ и ТБ „Креди Агрикол България“ (впоследствие ТВ 
„Виктория“);150 взети решения за проверка на активите и па-
сивите на банковата група КТБ; предприети мерки за гаранти-
ране стабилността на банковата система; предложения за про-
мени в нормативната база относно дейността на кредитните 
институции и надзора върху тях; решения относно доклади на 
квесторите за състоянието на банковата група КТБ; решения 
за удължаване срока на специален надзор за Корпоративна 
търговска банка АД и ТБ „Виктория“ ЕАД до 20 и 22 ноември 
2014 г.; отмяна на разрешение за увеличение на капитала от 
втори ред на КТБ; решение за отнемане лиценза за извърш-
ване на банкова дейност на Корпоративна търговска банка-
АД151, предписания за отпадане на надзорни мерки спрямо ТВ 
„Виктория“. В част от случаите информация е по-детайлна и 
съдържа аргументи за взетите решения, в други съобщенията 
са относително кратки и лаконични. 

Въз основа на извършеното изследване може да бъде направен 
извод, че съществуващите дефицити при инициирането, налагане-
то и осъществяването на контрол по изпълнението на предприети 
надзорни мерки и препоръки са довели до непредприемане на адек-
ватни и своевременни действия спрямо конкретна банка, с което 
е изложена на риск и стабилността на банковата система в стра-
ната. 

Дефицитите в системата от вътрешни правила и процедури 
по прилагане на надзорните мерки са създали предпоставки за при-
лагане на разнородни практики, субективизъм и на практика – за 

 150 В тази връзка вж. информацията относно предприетите мерки, изра-
зяващи се в: поставяне на КТБ и „Кредит Агрикол България“ ЕАД под 
специален надзор за три месеца; назначаване на квестори; отстраняване 
от длъжност на членовете на УС и НС на КТБ; 4. Лишаване от право на 
глас на акционерите, притежаващи повече от 10% от акциите: http://
www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/PR_20140622_BG 

 151 За по-детайлна информация вж.: http://www.bnb.bg/PressOffice/
POPressReleases/POPRTheme/PR_20141106_1_BG.
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неефективен контрол. Системното непроследяване дали са изпъл-
нени наложените надзорни мерки, показва липса на реално действа-
щи механизъм за въздействие от страна на банковия надзор. 

Дефицитите в инициирането и налагането на надзорни мерки 
се изразяват в няколко насоки: 1) липса на ясни и еднозначни процеду-
ри с конкретни срокове и отговорни длъжностни лица за иницииране, 
изготвяне и последващ контрол за изпълнение на неформалните и 
надзорните мерки; 2) възможност за прилагане на надзорни мерки 
чрез писма, съдържащи препоръки, които не следват законоустано-
вената форма; 3) неизградена система от вътрешни правила и про-
цедури за прилагане на надзорните мерки, с която да се регулират 
еднозначно инициирането и вземането на решение за прилагане на 
надзорната мярка; критериите за прилагане; срокове за изготвяне 
и прилагане на мярката; конкретните видове административни ак-
тове; отговорностите на лицата по йерархията на банковия надзор. 

Системата за контрол върху изпълнението на надзорните 
мерки и препоръките и санкции по реда на Закона за кредитните 
институции е оценена като неефективна поради няколко причини: 
1) липсва утвърдена процедура за контрол върху изпълнението на 
надзорните мерки и препоръките; 2) въпреки системното наруша-
ване на регулаторната рамка от страна на кредитна институция, 
не са приложени подходящи надзорни мерки, а на банката са дадени 
единствено предписания; 3) ненавременно издаване на заповед за 
прилагане на надзорните мерки на подуправителя (констатиран 
случай на закъснение в двумесечен срок); 4) неприлагане на глоби 
и санкции, изискващи се в ЗКИ, въпреки наличието на основания за 
това.

2.5. Ефективно сътрудничество между БНБ и другите 
институции, които осъществяват контрол върху 
дейността на банките

Петият показател от оценката за ролята на централната 
банка в Системата за почтеност в банковия сектор е ефек-
тивно сътрудничество между БНБ и други институции, кои-
то осъществяват надзор върху дейността на банките. Обо-
собяването на тази показател е обосновано не само от фа-
кта, че институциите работят в среда, в която резултатът от 
техните усилия е обусловен и от действията на други звена. 
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Предвид ръководната роля ва БНБ в този процес предмет на 
оценка е доколко тя е активен фактор, формулиращ в детай-
ли специализираните изисквания и стандарти за адекватен 
контрол върху банковия сектор. В тази връзка е важно да се 
оцени в каква степен е създадена адекватна нормативна база 
за сътрудничество и какво е нейното практическо приложе-
ние. В контекста на извършвания анализ е търсена инфор-
мация относно изградените механизми за взаимодействие 
между БНБ и Комисията за финансов надзор, Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори, специализи-
раните одиторски предприятия, Министерство на финанси-
те, ДАНС, Прокуратурата на Република България, Народното 
събрание. 

При формулирането на оценката по този показател е необ-
ходимо да се уточни, че една значителна част от споразумени-
ята имат характер, който не предполага тяхната публичност 
(респективно достъпност чрез сайта на БНБ). Същевременно 
БНБ не е предоставила информация по този кръг от въпро-
си, което създава ограничения пред пълнотата на оценката и 
дава основания за нейното понижаване.152 Поради посочените 
ограничения в настоящата част от анализа оценката се базира 
преди всичко на косвени данни, получени от други институ-
ции.

По отношение на първия съществен елемент от оценка-
та – създаване на правна база за сътрудничество с другите ин-
ституции, може да бъде направен извод, че БНБ е създала не-
обходимите условия за обмен на информация и предприемане 
на съвместни действия с институциите. В тази връзка същест-
вуват данни за подписани документи, установяващи рамка на 
сътрудничество с КФН, ДАНС, КПНРО, ПРБ. 

По отношение на практическите аспекти на сътрудни-
чеството е важно да се отбележи, че освен с посочените инсти-
туции, важна роля за адекватното изпълнение на надзорните 
функции има и обмяната на информация със специализирани-
те одиторски предприятия и взаимодействието с Народното 
събрание. 

 152 В тази връзка вж. първата бележка (№80) от настоящата оценка на ка-
пацитета, ролята и управлението на БНБ. 
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По отношение на конкретния обхват на изследването и 
предвид функциите на КФН съществуват два основни механизма 
за взаимодействие – пряко взаимодействие с БНБ, посредством 
уведомяване за нередности, проблеми и други рискове. Другият 
е чрез участието на председателят на УС на БНБ в Консултатив-
ния съвет за финансова стабилност, в който членуват също пред-
седателят на КФН и министърът на финансите. Основната цел 
на неговата работа е гарантиране стабилността на финансовата 
система и стратегическото планиране на развитието на финан-
совите пазари, като неговата дейност не се основава на изрично 
подписано споразумение за сътрудничество153. В рамките на този 
формат на сътрудничество се дискутират въпроси, попадащи в 
обхвата на надзорната дейност на съответните институции, като 
няма формализирано споразумение за сътрудничество.

Предвид специфичния характер на осъществяваната кон-
тролна дейност, информацията за споразумения с ДАНС е 
ограничена и не позволява да бъде извършена по-детайлна 
оценка дали те установяват адекватна правна рамка, позволя-
ваща ефективно изпълнение на надзорната дейност.

За практическото приложение на споразуменията за съ-
трудничество в рамките на изследвания период (2009 г. – сре-
дата на юни 2014 г.) може да се съди преди всичко по факти, 
станали публично достояние във връзка с несъстоятелност-
та на КТБ и от документи, свързани с работата на временната 
парламентарна комисия по случая154. От анализа на съдържа-
нието на доклада на временната парламентарна комисия155 е 

 153 Вж. информация от официалния сайт на Комисията, секция „Партньори“: 
http://www.fsc.bg/bg/za-komisiyata/partnyori

 154 В по-нататъшната част от изложението не са включени мнения и оценки 
на представители на самата КФН. Причината за това е, че анкетираният 
представител не би могъл да има преки впечатления и оценки относно 
резултатите от взаимодействието с останалите надзорни институции от 
периода 2009–2014 г., тъй като е назначен на работа след този период.

 155 Вж. Доклад на временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 61–62 и с. 82.
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видно, че институциите, с които Българската народна банка 
би следвало да обменя информация – КФН и ДАНС, са разпо-
лагали с относително ограничена информация относно нега-
тивните тенденции в управлението на банката и финансовите 
параметри на нейната дейност. 

От информацията, реферираща към надзорната дейност 
на БНБ (която е в обем от общо 3 страници в рамките на целия 
доклад) не може да бъде направен косвен извод, че БНБ е раз-
полагала с данни по линия на сътрудничеството с КФН. 

Идентичен извод може да се направи и за резултатнос-
тта от сътрудничеството между БНБ и ДАНС в рамките на из-
следвания период. В частта от доклада, в която се отразява 
дейността на ДАНС във връзка с финансовата сигурност на 
страната, и по-конкретно във връзка със случая „КТБ“, се из-
яснява, че институцията е имала няколко конкретни повода 
за събиране на информация и извършване на анализи. Пър-
вият е от 2009 г. – той е във връзка с изпратен сигнал срещу 
собственика на КТБ от парламентарната комисия за борба с 
корупцията, свързан с докладвани нарушения срещу финан-
совата и данъчната системи и за сключени неизгодни сделки. 
Вторият повод също е от 2009 г. – той се отнася до искане на 
информация от БНБ за състоянието на кредитния портфейл 
на банката, структурата, акционерното участие и изплатени 
дивиденти на банката. Третият е отразен в анализ от 2012 г., 
в който е констатиран риск поради изтегляне на значителна 
част от депозити на държавни фирми, прекомерна концен-
трация на влогове и рискове поради структурата на кредит-
ния портфейл на банката, като впоследствие през май 2013 
г. е отчетено, че рискът е ограничен поради предприетите 
действия за набиране на средства – увеличение на капитал 
чрез публично предлагане на акции. Четвъртият повод е от-
разен във вътрешни анализи на средата за сигурност през 
декември 2013 г., като той се отнася до риск от ликвидна кри-
за в банката и потенциална възможност за ново увеличение 
на акционерния капитал. 

Едва след разразяването на кризата с КТБ (след 20 юни 
2014 г.) БНБ взема участие в поредица от срещи с останалите 
надзорни институции и обменя информация с тях по различ-
ни измерения от дейността на проблемната банка, по възник-
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налите и потенциалните рискове за други субекти от финан-
совата система на страната. 

От дискусиите в работата на Временната анкетна коми-
сия за източването на КТБ се изяснява, че част от народните 
представители и парламентарно представените партии не са 
удовлетворени от надзорната дейност на БНБ, в т.ч. и от вза-
имодействието на централната банка с другите институции, 
което води до решение на парламента да възложи на Сметна-
та палата одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност 
на банковия надзор, осъществяван от Българската народна 
банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“. 

Друг факт, разкриващ липсата на проактивен подход при 
отстраняването на дефицити в законодателството относно 
функционирането на банковия сектор и на надзора върху 
банките, е обстоятелството, че в периода 2009 – юни 2014 г. 
БНБ не е активен участник в парламентарни дискусии за по-
добряване на законодателството извън тези, които са нало-
жени от процеса на хармонизиране на националното законо-
дателство с европейското. В потвърждение на тази оценка 
следва да бъде дадено мнението на народен представител, 
който не си спомня случай през последните пет години пре-
ди фалита на КТБ, „при който Комисията по бюджет и фи-
нанси да е предприела законодателни действия въз основа 
на анализ на установени дефицити и извършена оценка на 
въздействието на предложени промени в законодателство-
то, касаещо финансовата сфера, в частност – банковия сек-
тор“.

Формалният подход на Народното събрание по приемане 
и обсъждане на годишните доклади на институциите (в т.ч. 
на БНБ от ресорната Комисия по бюджет и финанси) не води 
до задълбочено обсъждане на проблемите, възпрепятстващи 
работата на контролните институции, и съответно – да бъдат 
търсени законодателни решения за тяхното преодоляване. 
Тук е необходимо да се отбележи, че отговорността би следва-
ло да се търси не само в парламента, а и в БНБ като надзорна 
институция, която е проявявала инертен подход и не е сигна-
лизирала за законови пречки пред нейната работа. Предло-
жения за промени в законодателството са депозирани едва 
в хода на работата на Временната комисия за КТБ в отговор 
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на запитванията на народните представители защо не е осъ-
ществяван ефективен надзор.156

Анализът на данните относно кризата в КТБ през юни 
2014 г. дава основание и за незадоволителна оценка на съ-
трудничеството между БНБ и специализираните одиторски 
предприятия и рейтинговите агенции. В тази връзка дефици-
тите се изразяват в: 1) предоверяване на данните, постъпили 
от специализираните одиторски предприятия и рейтингови-
те агенции; и 2) неприлагането на критичен подход в анали-
за на данните и неизвършването на съпоставка между данни 
от надзорни проверки (дистанционен надзор и инспекции на 
място) и оценки от кредитни институции.

Въз основа на извършеното проучване може да се направи 
извод, че в рамките на изследвания период Българската народ-
на банка е създала база за сътрудничество с други институции 
с правомощия по надзор върху стабилността на финансовата 
система, която обаче не е използвана ефективно като отправ-
на точка за осъществяване на активен обмен на информация 
относно потенциални и изявени рискове за банковата система 
на страната и за предприемане на адекватни надзорни мерки 
спрямо кредитни институции в страната. Предвид специфич-
ния характер на осъществяваната контролна дейност, инфор-
мацията за тези споразумения не е публично достъпна и това 
не позволява извършването на задълбочен анализ дали те уста-

 156 В подкрепа на изложената констатация следва да се приведе мнението 
на народен представител, който споделя: „В процеса на разследването, 
проведено от Временната комисия за КТБ, попитах представителите 
на регулаторните институции (БНБ и ДАНС), които не бяха упражнили 
своите надзорни функции, дали има законодателни дефицити, които са 
им пречили, и дали те са се обърнали към Народното събрание с предло-
жения за необходими законови промени. Нито една от институциите не 
даде информация за отправяни препоръки и предложения за промени в 
законодателството. Питах БНБ има ли доклади в Управителния съвет, в 
които да е посочвано, че има проблем в законодателството, което не му 
позволява да предприемат адекватни мерки спрямо начина, по който е 
функционирала КТБ. Отговорът бе, че няма такива предложения.“
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новяват адекватна правна рамка, способстваща ефективното 
изпълнение на надзорната дейност.

От данните, включени в официалния доклад на парламентарна-
та комисия, разследваща източването на КТБ, не може да бъде ус-
тановена проактивна роля на БНБ по обмен на информация и ефек-
тивно сътрудничество с останалите институции в рамките на 
периода 2009 – 20 юни 2014 г. БНБ (както и другите институции), 
разчитала е на официалните одитни доклади и на оценките на рей-
тингови оценки, като не е проявила адекватен аналитичен подход 
за оценка на състоянието на КТБ и рисковете за банковата система 
на страната. 

Анализът на данните относно кризата в КТБ дава основание 
и за незадоволителна оценка на сътрудничеството между БНБ и 
специализираните одиторски предприятия и рейтинговите аген-
ции. В тази връзка дефицитите се изразяват в: 1) предоверяване на 
данните, постъпили от специализираните одиторски предприятия 
и рейтинговите агенции; и 2) неприлагането на критичен подход в 
анализа на данните и неизвършването на съпоставка между данни 
от надзорни проверки (дистанционен надзор и инспекции на място) 
и оценки от кредитни институции.

Като надзорна институция, която е пряко заинтересувана от 
съществуването на адекватна нормативна база, БНБ е проявила 
инертен подход във взаимодействието с Народното събрание и не 
е сигнализирала за законови пречки пред нейната работа. Предложе-
ния за промени в законодателството са депозирани едва в хода на 
работата на Временната комисия за КТБ в отговор на запитвания-
та на народните представители защо не е осъществяван ефекти-
вен надзор

Подходът на БНБ е променен едва след изявяването на криза-
та (след 20 юни 2014 г.), когато институцията променя реактивния 
подход и участва в поредица от форми на сътрудничество с други 
институции, като обменя информация, участва в работни срещи, 
предоставя справки и формулира предложения за промени в законо-
дателството и в политиката по надзор над банковата система.
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3. УПРАВЛЕНИЕ

Третото измерение от оценката е фокусирано върху управле-
нието на БНБ. То е разгледано през призмата на три базисни прин-
ципа за функционирането на всяка структура, която предприема 
целенасочени действия по превенция на корупция и лоши прак-
тики в управлението – прозрачност, отчетност и почтеност. 

3.1. Прозрачност: публичност на информацията 
относно управлението на БНБ  
и осъществяваната надзорна дейност

Прозрачността в работата на БНБ е оценена през призма-
та на два показателя: публичност на информацията относно 
управлението на БНБ и прозрачност на правилата относно 
осъществяваната надзорна дейност. Във връзка с оценката 
на първия показател предмет на изследване е въпросът дали 
интернет страницата предоставя адекватна публичност на 
информацията относно състава, нормативната база, годиш-
ните доклади относно дейността за последните 3 години. В 
този контекст е включена и информация относно ресурсите, 
използвани за осъществяване на надзорната дейност на БНБ. 

При оценката на прозрачността на осъществяваната над-
зорна дейност е търсена информация относно прозрачността 
и яснотата в правилата за осъществяване на надзорната дей-
ност, наличието на публично достъпни канали за подаване на 
сигнали за нередности, извършвани от служители на БНБ (на 
всички нива), както и за нередности, извършвани от кредит-
ните институции. Наред с това е търсена информация дали 
институцията осигурява адекватно ниво на публичност на ре-
зултатите от извършваната надзорна дейност.

Данните от извършеното проучване на (а) достъпната 
вътрешна нормативна база, (б) информацията, публикувана в 
сайта на БНБ; (в) одитния доклад на Сметната палата и (г) ме-
дийни публикации дават основание за констатации в няколко 
основни насоки:
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1) сайтът на институцията осигурява значителен обем от 
информация, като предоставя значителна информация от-
носно структурата и функциите на основните звена в БНБ, 
националната и европейската правна рамка; регистри, 
статистически данни, изследвания, публикации и т.н., като 
осигурява и визуална информация относно структурата 
на публикуваната информация. Предвид специфични из-
исквания за конфиденциалност на информацията, по оп-
ределени параметри (в т.ч. и относно налагани надзорни 
мерки) не е предоставена възможност за по-конкретна ин-
формация. Това се отнася с особена сила за периода 2009 – 
20 юни 2014 г., като след възникването на ликвидната 
криза и поставянето на банковата група КТБ под особен 
надзор е налице тенденция за осигуряване на по-голяма 
публичност относно действията, предприети от БНБ;

Фигура №1. Сайт на Българската народна банка

2) съществен дефицит, свързан с управлението на БНБ в 
рамките на изследвания период, е политиката по използ-
ване на административните ресурси, в т.ч. по определяне 
на възнагражденията на Управителния съвет на Банката, 
което дава основание за множество критики в публичното 
пространство, особено на фона на съществените дефицити 
в надзорната дейност. В допълнение е необходимо да се от-
бележи липсата на предвидимост и прозрачност на поли-
тиката относно развитието на цялостен административен 
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капацитет на институцията (политики за обучение и кари-
ерно развитие; механизми за вътрешна и външна комуни-
кация; изградени информационни системи и използване 
на информационни ресурси); 

3) недостатъчно ниво на прозрачност относно определянето 
на стратегическите приоритети, планирането на надзор-
ната дейност и създаването на документална база, което 
не създава условия за прилагането на унифициран подход 
спрямо поднадзорните субекти и създава рискове за про-
тиворечиво и субективно тълкуване на правилата и про-
цедурите157 (в тази връзка са идентифицирани липса на 
стратегия за осъществяване на надзорната дейност с оп-
ределени цели, приоритети, задачи и мерки; липса на ут-
върден ред за изготвяне и утвърждаване на годишни пла-
нове за надзорни инспекции; недефинирани отговорности 
на участващите в процеса длъжностни лица; липса на мо-
тиви при определяне на инспекциите и на техния обхват 
(пълни или тематични), съобразно рисковите дейности на 
съответната банка);

4) недостатъчна прозрачност, яснота, непротиворечивост във 
вътрешните правила и документи, свързани с практическо-
то изпълнение на надзорната дейност в нейните два компо-
нента: дистанционен надзор и инспекции на място (в тази 
връзка са идентифицирани пропуски в непоследователно, 
неизчерпателно и недостатъчно ясно дефиниране на ця-
лостната дейност по надзор – отговорни лица, срокове, про-
цедури за одобрение, изпълнение, докладване и вземане на 
решения; непрозрачност на мотивите при определяне на 
инспекциите, на техния обхват и на формирането на екипи; 
съхраняване и архивиране на информацията и др.);

5) липса на прозрачност относно резултатите от осъществя-
ваната надзорна дейност, в т.ч. относно наложените над-
зорни мерки и санкции (в тази връзка е необходимо да се 
постави акцент върху периода от 2009 г. до 19 юни 2014 г., 
като впоследствие са предприети действия за преодолява-
не на този дефицит).

 157 По отношение на т. 3–5 за повече детайли вж. данните и оценките в частта 
от настоящия анализ, разглеждаща ролята на БНБ при извършване на 
надзор върху дейността на банковата система. 
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Въз основа на извършеното изследване може да бъде направен 
извод за съществени дефицити в политиката за управление на ин-
ституцията (във вътрешно институционален аспект) и пропуски 
в политиката за прозрачност и публичност относно надзорната 
дейност (като тук е необходимо да се отчете необходимото спаз-
ване на законовите ограничения при боравене с чувствителна ин-
формация, които не трябва да подлагат на риск стабилността на 
банковата система). В тази връзка е необходимо да бъдат отбеля-
зани следните констатации и оценки: 

1) БНБ се стреми да осигурява публичност на резултатите от 
своята работа, като използва като основен инструмент своя 
официален сайт. Сайтът осигурява значителен обем от ин-
формация, като поради специфични изисквания за конфиден-
циалност на информацията, по определени параметри (в т.ч. и 
относно налагани надзорни мерки) не е предоставена възмож-
ност за по-конкретна информация. Това се отнася с особена 
сила за периода 2009 – 20 юни 2014 г., като след възникването 
на ликвидната криза и поставянето на банковата група КТБ под 
особен надзор е налице тенденция за осигуряване на по-голяма 
публичност относно действията, предприети от БНБ;

2) съществен дефицит, свързан с управлението на БНБ в рам-
ките на изследвания период, е политиката по използване на 
административните ресурси, в т.ч. по определяне на възна-
гражденията на Управителния съвет на Банката, което дава 
основание за множество критики в публичното простран-
ство особено на фона на съществените дефицити в над-
зорната дейност. В допълнение е необходимо да се отбеле-
жи липсата на предвидимост и прозрачност на политиката 
относно развитието на цялостен административен капаци-
тет на институцията (политики за обучение и кариерно раз-
витие; механизми за вътрешна и външна комуникация; изгра-
дени информационни системи и използване на информационни 
ресурси); 

3) недостатъчно ниво на прозрачност относно определянето на 
стратегическите приоритети, планирането на надзорната 
дейност и създаването на документална база, което не създава 
условия за прилагането на унифициран подход спрямо поднад-
зорните субекти и създава рискове за противоречиво и субек-
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тивно тълкуване на правилата и процедурите158 (в тази връзка 
са идентифицирани липса на стратегия за осъществяване на 
надзорната дейност с определени цели, приоритети, задачи и 
мерки; липса на утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на 
годишни планове за надзорни инспекции; недефинирани отго-
ворности на участващите в процеса длъжностни лица; липса 
на мотиви при определяне на инспекциите и на техния обхват 
(пълни или тематични), съобразно рисковите дейности на съот-
ветната банка);

4) недостатъчна прозрачност, яснота, непротиворечивост във 
вътрешните правила и документи, свързани с практическото 
изпълнение на надзорната дейност в нейните два компонента: 
дистанционен надзор и инспекции на място (в тази връзка са 
идентифицирани пропуски в непоследователно, неизчерпател-
но и недостатъчно ясно дефиниране на цялостната дейност по 
надзор – отговорни лица, срокове, процедури за одобрение, из-
пълнение, докладване и вземане на решения; непрозрачност на 
мотивите при определяне на инспекциите, на техния обхват и 
на формирането на екипи; съхраняване и архивиране на инфор-
мацията и др.);

5) липса на прозрачност относно резултатите от осъществя-
ваната надзорна дейност, в т.ч. относно наложените надзорни 
мерки и санкции (в тази връзка е необходимо да се постави ак-
цент върху периода от 2009 г. до 19 юни 2014 г., като впослед-
ствие са предприети действия за преодоляване на този дефи-
цит).

3.2. Отчетност: вътрешна отчетност и отчетност 
пред органа, който избира ръководството на БНБ

Отчетността на БНБ е измерена чрез два показателя. Пър-
вият е фокусиран върху вътрешната отчетност в БНБ, като се 
стреми да оцени съществуващите функционални взаимовръз-
ки в управлението и степента на независимост на управление 

 158 По отношение на т. 3-5 за повече детайлни вж. данните и оценките в 
частта от настоящия анализ, разглеждаща ролята на БНБ при извършване 
на надзор върху дейността на банковата система. 
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„Банков надзор“. Вторият показател е свързан с отчетността 
пред органа, който избира ръководството на БНБ.

По отношение на вътрешната отчетност в рамките на БНБ 
могат да бъдат направени следните констатации и изводи: 

1) законодателната уредба относно структурата и функцио-
налните взаимовръзки в БНБ не съдейства за адекватно 
реализиране на принципа за вътрешна отчетност в БНБ (в 
тази връзка на преден план изпъкват „концентрирането 
на почти всички правомощия и отговорности по банков 
надзор в подуправителя на управление „Банков надзор“ 
и неангажираността на УС и на управителя на БНБ с над-
зорния процес в условия на недостатъчно осигурена ко-
ординация и отчетност“; създадената вътрешна система 
за организация на надзорната дейност в БНБ е довела до 
практики, при които управителният орган на централ-
ната банка приема тримесечните доклади на управление 
„Банков надзор“ само „за сведение“, без да предприема кон-
кретни решения по тях. В допълнение вътрешната система 
на организация на БНБ е основана на разбирането, че упра-
вителният орган не следва да разглежда и индивидуални 
доклади от надзорните инспекции);

2) практически отсъстват механизми за взаимодействие и 
координация между отделните звена и длъжностни лица, 
които да определят ясни и синхронизирани задължения и 
отговорности на длъжностните лица както по вертикала 
(от служителите през директорите, подуправителя, уп-
равителя и УС на БНБ), така и по хоризонтала (между ди-
рекциите в управление „Банков надзор“ и със звена извън 
управлението), като е породило проблеми за прозрачното 
осъществяване на надзорната дейност и до дефицит на ин-
формация за органите, които управляват БНБ. 

Вторият показател е свързан с отчетността пред органа, кой-
то избира ръководството на БНБ. В случая Управителният състав 
на БНБ се конституира въз основа на самостоятелни решения за 
избор, извършен от НС (което избира самостоятелно и без проце-
дури по съгласуване управител на БНБ и тримата подуправите-
ли, включително и подуправителя на „Банков надзор“) и от пре-
зидента на Републиката (който също избира самостоятелно и 
без процедури по съгласуване останалите трима членове на УС). 
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Въз основа на извършеното изследване на капацитета на 
БНБ и на ролята на Народното събрание по осъществяване на 
контрол върху независимите надзорни институции се конста-
тира съществено разминаване между степента на законово 
определената независимост на БНБ и нейното практическо 
измерение. В тази връзка се открояват дефицити в няколко 
насоки: 

1) формално изпълнение на изискванията за отчетност пред 
парламента, което води до вакуум в прилагането на офи-
циалните институционални механизми за контрол и до 
практики, които са несъвместими с функциите на ефек-
тивно функциониращ регулатор. Това от своя страна е съ-
четано с формално изпълнение на дейността по разглеж-
дане и приемане на годишните отчетни доклади за дей-
ността на БНБ, липса на дискусии по съществото на пред-
ставените доклади и неприлагане на системен подход по 
изискване на информация относно текущата надзорна 
дейност на БНБ

2) проблем със способността за отстояване на независимост 
на членове на управителния орган от въздействието на 
икономически и политически фактори (в тази връзка 
следва да бъдат приведени данните относно процедури-
те по избор на ръководство на БНБ, детайлно разгледани 
в частта от настоящия анализ на капацитета на Банката; 
както и данните за установени тесни контакти с предста-
вители на поднадзорни институции, детайлно разгледани 
при анализа на почтеността в управлението на БНБ, както 
и в анализа на почтеността в управлението на Банката).

Въз основа на резултатите на извършеното изследване може 
да бъде направена оценка, че широката степен на независимост, 
гарантирана от закона, е довела до практическо неизпълнение на 
принципа за публична отчетност в рамките на изследвания пери-
од. Наред с това, резултатите от изследването на капацитета 
и ролята на БНБ по осъществяване на надзор дават основания за 
извод, че моделът на структуриране и функциониране на БНБ, как-
то и създадената вътрешна система за организация на надзорната 
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дейност в БНБ, са довели до изпразване от съдържание на принци-
па за вътрешна отчетност и не съдейства за осъществяването 
на ефективен надзор над кредитните институции. В практически 
план това не позволява да се даде задоволителен отговор на въпро-
са „Кой контролира контролиращите?“.

По отношение на вътрешната отчетност в рамките на БНБ 
се констатират следните дефицити: 1) законодателната уредба 
относно структурата и функционалните взаимовръзки в БНБ не 
съдейства за адекватно реализиране на принципа за вътрешна 
отчетност в БНБ (в тази връзка на преден план изпъкват „кон-
центрирането на почти всички правомощия и отговорности по 
банков надзор в подуправителя на управление „Банков надзор“ 
и неангажираността на УС и на управителя на БНБ с надзорния 
процес, в условия на недостатъчно осигурена координация и от-
четност“; създадената вътрешна система за организация на 
надзорната дейност в БНБ е довела до практики, при които упра-
вителният орган на централната банка приема тримесечните 
доклади на управление „Банков надзор“ само „за сведение“, без да 
предприема конкретни решения по тях. В допълнение вътреш-
ната система на организация на БНБ е основана на разбирането, 
че управителният орган не следва да разглежда и индивидуални 
доклади от надзорните инспекции); практически отсъстват ме-
ханизми за взаимодействие и координация между отделните зве-
на и длъжностни лица, които да определят ясни и синхронизира-
ни задължения и отговорности на длъжностните лица както по 
вертикала (от служителите през директорите, подуправителя, 
управителя и УС на БНБ), така и по хоризонтала (между дирекци-
ите в управление „Банков надзор“ и със звена извън управление-
то), която е породила проблеми за прозрачното осъществяване 
на надзорната дейност и до дефицит на информация за органите, 
които управляват БНБ. 

Вторият показател е свързан с отчетността пред органа, кой-
то избира ръководството на БНБ. В случая Управителният състав 
на БНБ се конституира въз основа на самостоятелни решения за 
избор, извършен от НС (което избира самостоятелно и без проце-
дури по съгласуване Управител на БНБ и тримата подуправители, 
включително и подуправителя на „Банков надзор“) и от президента 
на Републиката (който също избира самостоятелно и без процеду-
ри по съгласуване останалите трима членове на УС). 

По отношение на публичната отчетност пред органи по избор 
се открояват дефицити в няколко насоки: 
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1) формално изпълнение на изискванията за отчетност пред пар-
ламента, което води до вакуум в прилагането на официалните 
институционални механизми за контрол и до практики, които са 
несъвместими с функциите на ефективно функциониращ регу-
латор. Това, от своя страна, е съчетано с формално изпълнение 
на дейността по разглеждане и приемане на годишните отчет-
ни доклади за дейността на БНБ, липса на дискусии по същество-
то на представените доклади и неприлагане на системен подход 
по изискване на информация относно текущата надзорна дей-
ност на БНБ;

2) проблем със способността за отстояване на независимост на 
членове на управителния орган от въздействието на икономи-
чески и политически фактори (в тази връзка следва да бъдат 
приведени данните относно процедурите по избор на ръковод-
ство на БНБ, детайлно разгледани в частта от настоящия ана-
лиз на капацитета на Банката; както и данните за установени 
тесни контакти с представители на поднадзорни институции, 
детайлно разгледани при анализа на почтеността в управление-
то на БНБ, както и в анализа на почтеността в управлението на 
Банката).

3.3. Почтеност: етични правила, които създават 
гаранции за независимост и безпристрастност 
на служителите на БНБ при осъществяване на 
надзорните функции

Почтеността при управлението на БНБ е оценена чрез ана-
лиза на етични правила, които създават гаранции за независи-
мост и безпристрастност на служителите на БНБ при осъщест-
вяване на надзорните функции. В тази връзка е изследвано дали 
централната банка е изградила ефективна система от етични 
правила, както и дали ги прилага на практика като инструмент 
за регулиране на етичното поведение на своите служители, в 
т.ч. и на ръководството. В процеса на проучване е проследена и 
анализирана информация относно неетично поведение на слу-
жители на ръководни длъжности, в т.ч. конфликт на интереси 
спрямо поднадзорни кредитни институции, нерегламентирани 
контакти, политика на възнагражденията в институцията и др. 
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Данните от извършеното проучване на (а) достъпната 
вътрешна нормативна база, (б) информацията, публикувана в 
сайта на БНБ; (в) одитния доклад на Сметната палата и (г) ме-
дийни публикации дават основание за констатации в няколко 
основни насоки:

1) БНБ разполага с Етичен кодекс на служителя на БНБ. При 
оценката на неговото съдържание се установяват следни-
те дефицити: ограничен обхват на Етичния кодекс, който 
не включва органите на управление на БНБ; липса на из-
рични забрани за служителите при получаване на по-бла-
гоприятни условия за депозити и заеми от банки; липса 
на механизми за деклариране и на система за проверка 
на конфликт на интереси; липса на изградена система за 
управление на рисковете от нередности и измами в уп-
равление „Банков надзор“; неприлагане на механизъм за 
превенция от създаване на зависимости и тесни контакти 
с поднадзорни лица като например ротация на инспекто-
рите, извършващи проверки;

2) При осъществяване на надзорната дейност е извършвано 
неформално разпределение между надзорните екипи, кое-
то не съответства на официално определеното разпреде-
ление; в допълнение не са предприемани мерки за рота-
ция на част от инспекторите;

3) В рамките на управление „Банков надзор“ не е изградена 
система за проверка на изпълнението на етичната рамка 
(през одитирания период 2012–2014 г.), не са регистрирани 
декларации за частен интерес и не са получавани и сигнали 
за конфликт на интереси. В БНБ не са извършени проверки 
по същество за несъвместимост и за частни интереси, как-
то и за спазване на забраните на Етичния кодекс. Липсата 
на механизъм за проверка, в т.ч. текущо и при ротация на 
надзорните екипи, поражда реални рискове служители на 
БНБ да осъществяват банков надзор на кредитни институ-
ции, с които имат договорни взаимоотношения;159

4) В рамките на изследвания период възникват поредица 
от скандали, отразяващи разминаването между основ-
ни етични стандарти и практическото им изпълнение от 

 159 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 11, с. 37–39.
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страна на ръководството на БНБ. В тази връзка е необходи-
мо да се посочат два случая на публично известни близки 
контакти и лични взаимоотношения между ръководство-
то на регулаторната институция и поднадзорни лица. 

След фалита на КТБ в широк кръг от медийни публикации 
са представени скандални факти за поддържане на системни 
нерегламентирани контакти между представители на ръко-
водството на Българската народна банка и мажоритарния соб-
ственик на КТБ. В тази връзка става ясно, че срещи в работно 
и извънработно време са провеждали управителят на БНБ160 
и отговарящият за надзора над кредитните институции под-
управител161. Разкритията относно действия на друг член на 
Управителния съвет на БНБ, Нели Кордовска162, открояват 

 160 В тази връзка вж. публикацията във в. „Дневник“ от 24.04.2015 г., в която 
пише следното: „Управителят на БНБ Иван Искров и мажоритарният 
собственик на обявената тези дни във фалит Корпоративна търговска 
банка Цветан Василев пеят в заведение широко усмихнати „Назад, назад, 
моме Калино“. Двамата са във видимо добри отношения, прегръщат се и 
се поклащат в такт с музиката, а Искров с жест приканва публиката да се 
включи в изпълнението. Това показва видеоклип, излъчен на 23.04.2015 
г. от предаването „Господари на ефира“ на Нова телевизия. Клипът бе-
ше предоставен на в. „Дневник“ от предаването“. (източници: http://
www.dnevnik.bg/video/2015/04/24/2519519_video_nazad_nazad_mome_
kalino_v_izpulnenie_na_ivan; http://gospodari.com/един-любопитен-дует-
–-цветан-василев-и-иван-искров-video65796.html.

 161 В тази връзка вж. например публикацията на в. „Капитал“ от 15 май 2015 г. 
„На по чашка с надзора...“, от която става ясно, че „и други регулатори, сред 
които и подуправителят, отговарящ за „Банков надзор“, Цветан Гунев,“ 
са посещавали неофициално офиса на мажоритарния собственик на 
фалиралата КТБ. (източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/05/15/2533567_na_po_chashka_s_nadzora/), както и публи-
кацията от 15.05.2015 г. във в. „Дума“, в която е посочено, че в списъка 
на присъстващите се появява името на Цветан Гунев (източник: http://
www.duma.bg/node/100701).

 162 Вж. публикацията в сайт „Биволъ“, в която е публикувано сканирано 
копие на документ за сума от депозита на Нели Кордовска в КТБ, изтег-
лена непосредствено преди поставянето на банката под особен надзор: 
„Изпълняващата длъжността подуправител на БНБ, ръководещ упра-
вление „Банков надзор“, Нели Кордовска, е изтеглила спестяванията си 
от Корпоративна търговска банка ден преди да постави банката под 
специален надзор – пише финансовият журналист Мирослав Иванов в 
блога „Финансови смислици“. Документи от банката показват, че Кордов-
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проблем с използването на служебна информация за лични 
цели и нарушаването на етичните стандарти, от които след-
ва да се ръководят служителите в надзорните институции. В 
допълнение, в светлината на неефективно осъществяваната 
надзорна дейност, следва да се отбележи и етичното измере-
ние на въпроса за размера на възнагражденията на управи-
телния съвет на БНБ163.

Въз основа на извършеното проучване може да бъде напра-
вен извод, че Българската народна банка разполага с правила 
за етично поведение на нейните служители, като е налице съ-
ществено разминаване между разписаните етични норми, ре-
гламентиращи дейността на служителите в БНБ, и тяхното 
приложение. В рамките на изследвания период банката не раз-
полага с изградена и действаща етична инфраструктура, коя-
то да гарантира етичните стандарти в нейната работа и да 
служи като основа за възпиране на неетично поведение при осъ-
ществяване на надзорната дейност.

Данните от извършеното проучване дават основание за кон-
статации в няколко основни насоки:

1) БНБ разполага с Етичен кодекс на служителя на БНБ. При оцен-
ката на неговото съдържание се установяват следните дефи-
цити: ограничен обхват на Етичния кодекс, който не включва 
органите на управление на БНБ; липса на изрични забрани за 
служителите при получаване на по-благоприятни условия за 

ска е изтеглила на каса над 64 хил. евро на 19 юни 2014 г. Това е само ден 
преди БНБ да постави банката под специален надзор.

  По това време Кордовска вече е изпълняваща длъжността подуправител 
на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ тъй като титулярът по 
това време Цветан Гунев е отстранен от длъжност. С други думи, един 
ден преди да реши да спре всички операции в КТБ, Кордовска се е наредила 
на опашка на касата на банката и е изтеглила всичките си спестявания. 
(източник: https://bivol.bg/шефът-на-банков-надзор-нели-кордов.html).

 163 В тази връзка вж. например следните публикации: http://www.investor.
bg/ikonomika-i-politika/332/a/zaplatata-na-ivan-iskrov-e-bila-nad-19-
hil-lv-v-mesecite-predi-falita-na-ktb-211976/; http://www.dnevnik.bg/
biznes/2015/09/18/2613009_bnb_brutnata_zaplata_na_ivan_iskrov_e_
bila_16_546_leva.
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депозити и заеми от банки; липса на механизми за деклариране 
и на система за проверка на конфликт на интереси; липса на из-
градена система за управление на рисковете от нередности и 
измами в управление „Банков надзор“; неприлагане на механизъм 
за превенция от създаване на зависимости и тесни контакти с 
поднадзорни лица като например ротация на инспекторите, из-
вършващи проверки);

2) При осъществяване на надзорната дейност е извършвано не-
формално разпределение между надзорните екипи, което не съ-
ответства на официално определеното разпределение; в допъл-
нение не са предприемани мерки за ротация на част от инспек-
торите;

3) В рамките на управление „Банков надзор“ не е изградена система 
за проверка на изпълнението на етичната рамка (през одитира-
ния период 2012–2014 г.), не са регистрирани декларации за частен 
интерес и не са получавани и сигнали за конфликт на интереси. 
В БНБ не са извършени проверки по същество за несъвмести-
мост и за частни интереси, както и за спазване на забраните на 
Етичния кодекс. Липсата на механизъм за проверка, в т.ч. теку-
ща и при ротация на надзорните екипи, поражда реални рискове 
служители на БНБ да осъществяват банков надзор на кредитни 
институции, с които имат договорни взаимоотношения;164

4) В рамките на изследвания период възникват поредица от скан-
дали, отразяващи разминаването между декларираните етични 
стандарти и практическото им изпълнение от страна на ръко-
водството на БНБ. В тази връзка е необходимо да се посочат два 
случая на публично известни близки контакти и лични взаимо-
отношения между ръководството на регулаторната институ-
ция и поднадзорни лица. 

 164 Вж. цитирания одитен доклад на Сметната палата, с. 11, с. 37–39.
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Комисията за финансов надзор (накратко КФН) е специа-
лизиран държавен орган, който обединява регулиране-
то и надзора на различни сегменти на финансовата сис-

тема – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнител-
ното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здрав-
но осигуряване. Комисията е създадена на 1 март 2003 г. със 
Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е компетентен 
орган в Република България за упражняване на надзор върху 
инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, 
т. 40 от Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изиск-
вания за кредитните институции и инвестиционните посре-
дници и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012 (ОВ, L 
176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) 
№575/2013. КФН осъществява надзор върху кредитните ин-
ституции само по отношение на дейността им като инвести-
ционни посредници в случаите, в които имат лиценз от БНБ 
за тази дейност. Банка може да бъде и поднадзорно лице и в 
качеството си на емитент на ценни книжа, търгувани на регу-
лиран пазар. Чрез общия и финансов надзор върху дейността 
на поднадзорните лица Комисията следи за спазването на за-
коновите изисквания, финансовото състояние на дружествата 
и достоверността на предоставяната от тях информация.
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Целта на осъществяваната от КФН контролна дейност е пре-
дотвратяване и преустановяване на закононарушения с оглед 
осигуряване защита на интересите на инвеститорите, застра-
хованите и осигурените лица. Комисията за финансов надзор, 
нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражня-
ват надзор чрез: 1. издаване на разрешения (лицензии) и одо-
брения, както и отказите за издаване на такива разрешения и 
одобрения; 2. извършване на проверки по документи и на място 
върху дейността на поднадзорните лица; 3. прилагане на при-
нудителни административни мерки и налагане на администра-
тивни наказания. Правомощията на КФН по отношение надзора 
върху инвестиционните посредници, които са и кредитни ин-
ституции, е ограничен, като издаване на разрешения и одобре-
ния се осъществява от БНБ въз основа на писмено становище на 
КФН (чл. 14, ал. 2 от ЗКИ), лиценз може да бъде отнет само от 
БНБ въз основа на предложение на заместник-председателя на 
КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дей-
ност“ (чл. 118а от ЗПФИ). КФН също така няма правомощия да 
налага принудителни административни мерки по отношение на 
инвестиционни посредници, които са и кредитни институции, с 
изключение на една-единствена – да ги задължи да предприе-
мат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстра-
няване на нарушенията, на вредните последици от тях или на 
опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея 
срок. Когато установи, че банка извършва дейността си в нару-
шение на закона и на актовете по прилагането му, заместник-
председателят може да предложи на Българската народна банка 
прилагането на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните 
институции. По отношение надзора върху дейността на инвес-
тицонни посредници, които са и банки КФН, упражнява самосто-
ятелно правомощия, свързани с извършване на проверки по до-
кументи и на място и налагане на административни наказания.

Във връзка с упражняването на правомощията ѝ по Зако-
на за Комисията за финансовия надзор, Комисията може да по-
иска от подуправителя на Българската народна банка, ръко-
водещ управление „Банков надзор“: 1) извършване на целеви 
проверки на банки и представяне на резултатите от тях при 
спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните 
институции; 2) при необходимост извършването на съвмест-
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ни проверки на банки или други финансови институции, кои-
то са поднадзорни лица на КФН и на БНБ.

Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със 
седалище в гр. София. Комисията се състои от петима членове: 
председател; заместник-председател, ръководещ управление 
„Надзор на инвестиционната дейност“; заместник-председа-
тел, ръководещ управление „Застрахователен надзор“; замест-
ник-председател, ръководещ управление „Осигурителен над-
зор“; член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ 
и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенст-
ване на надзорната практика и защита интересите на инвес-
титорите, застрахованите и осигурените лица.

Председателят на комисията се избира от Народното 
събрание. Останалите членове на Комисията също се избират 
от Народното събрание въз основа на предложение на нейния 
председател. В рамките на предоставените им правомощия 
със закон заместник-председателите организират, ръководят 
и отговарят за дейността на съответното управление. Манда-
тът на членовете на комисията е 6 години. 

При осъществяване на своите правомощия Комисията е 
независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността 
си пред Народното събрание. Комисията представя на Народ-
ното събрание годишен отчет за дейността си, годишен фи-
нансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не 
по-късно от 30 май на следващата година. Отчетът за изпъл-
нението на бюджета на комисията и годишният ѝ финансов 
отчет се проверяват от Сметната палата, а докладът на Смет-
ната палата се представя в Народното събрание. 

При формирането на оценката на капацитета, ролята и 
управлението на Комисията за финансов надзор в настоящо-
то изследване са взети предвид данни от: законодателството, 
регламентиращо дейността на Комисията; официални докла-
ди (доклад на парламентарната временна анкетна комисия за 
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действи-
ята на държавни органи и институции, които е следвало да 
упражнят контрол и да противодействат на източването на 
Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.); офи-
циални документи на КФН, публикувани на нейния сайт; пуб-
ликации от специализирани икономически издания и нацио-
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нални медии; оценки и данни от анкетирани представители 
на изследваните институции и експерти, работещи в областта 
на финансите, включително и на анкетиран представител на 
Комисията за финансов надзор. 

1. КАПАцИТЕТ
1.1. Прозрачност при избора на ръководство

При извършване на оценката на капацитета на Комисията 
за финансов надзор са анализирани четири основни показате-
ля, като всеки от тях е оценен през призмата на съществува-
щите законови разпоредби и други правила и на тяхното при-
ложение: прозрачност при избора на председател и членове 
на Комисията; наличие на високи професионално-етични кри-
терии, които да служат като ефективен инструмент за избор 
на ръководството на Комисията; гаранции за независимост; 
изграждане и поддържане на експертен капацитет.

В рамките на изследвания период са извършени поредица 
от процедури, свързани с избор на ново ръководство на КФН 
(през 2010 година) и с частичен избор на членове (през януари 
2014 година). 

Изборът на председател на Комисията за финансов над-
зор през 2010 година е показателен за липсата на достатъчно 
прозрачност в процедурите по избор на ръководства на регу-
латорни органи. В тази връзка е необходимо да се отбележат 
два проблема: 1) начинът, по който е предложена и извършена 
промяна в Закона в частта с критериите за избор на ръковод-
ство и за състав на Комисията; и 2) начинът, по който е извър-
шен избор на ръководител на институцията. 

Дискусията в парламента във връзка с избора на предсе-
дател на Комисията за финансов надзор165 разкрива острите 

 165 Вж. стенограма от дискусията в пленарно заседание на 41-то НС, прове-
дено на 16 юни 2010 г., достъпна на: http://parliament.bg/bg/plenaryst/
ns/7/ID/719.
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противоречия и дебати между народните представители, кои-
то са фокусирани върху няколко детайла: 1) неефективната 
работа на действащата тогава Комисия и невъзможността за 
ефективен контрол върху дейността ѝ от страна на Народното 
събрание; 2) оспорваните промени в изискванията към ръко-
водство на комисията и условията за избор, които на практи-
ка откриват възможност за прекратяване мандата на действа-
щото ръководство на КФН и за избор на ново ръководство; 3) 
липсата на предварителна информация относно потенциал-
ните кандидати и недостатъчната аргументация и обсъждане 
на професионалните качества на кандидатите166. 

От анализа на Закона за изменение и допълнение на Зако-
на за Комисията за финансов надзор и от проведените диску-
сии се изяснява, че Народното събрание променя Закона с цел 
да прекрати мандата на ръководството на неефективно дейст-
ващата Комисия за финансов надзор и да стартира процедура 
за избор на ново ръководство. 

Стенограмата от дискусията в Комисията по бюджет и 
финанси, проведена на 20 май 2010 година, показва, че при 
вземането на решения относно критериите, на които следва 
да отговаря ръководството на КФН, са разгледани две алтер-
нативни предложения (вж. по-подробно в следващия раздел 
детайли относно професионалните критерии за членове на 
КФН). Прието е предложението на народния представител 
Стоян Мавродиев. Същият е избран една седмица по-късно 
за председател на Комисията – този факт на практика озна-
чава, че съответният народен представител е активен участ-
ник при определяне на правила, въз основа на които самият 
той е избран в непосредствено близък период след приема-
нето им.

Въпреки че по закон КФН е колективен орган, в който 
решенията се вземат с мнозинство от трима от общо петте 
члена, стилът на ръководство на новоизбрания председател 
клони към едноличен начин на управление. Много скоро този 

 166 Вж. дискусиите в пленарна зала на НС, проведени на 16 юни 2010 г., 
във връзка с избора на председател на Комисията за финансов надзор 
(точка 2 от дневния ред), които са отразени в стенограмата: http://www.
parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/719.
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стил на управление води до напускане на членове на Комисия-
та – през април 2012 година заместник-председателят и ръко-
водител на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ 
Димана Ранкова подава оставка поради несъгласие с водените 
политики167, а в средата на 2013 година се появяват други раз-
делителни линии, като заместник-председателите Борислав 
Богоев (с ресор „Застрахователен надзор“) и Николай Попов 
(ресор „Надзор над инвестиционната дейност“) и членът Ан-
тония Гинева изразяват несъгласие с решението за придоби-
ване на нова сграда и с разпространеното съобщение, че Коми-
сията е взела „единодушно“ и след анализ своето решение. По-
редицата от натрупани проблеми дава основание на Борислав 
Богоев да направи оценка, че „регулаторът не е в състояние на 
работи в настоящия си състав заради едноличното управле-
ние на Мавродиев“168.

Съгласно действащите разпоредби на Закона мандатът на 
двама от членовете на Комисията (Николай Попов и Антония 
Гинева) изтича през юли 2013 г., а на последния член на ре-
гулаторния орган (на заместник-председателя Ангел Джалъ-
зов) изтича през 2014 г. При така стеклите се обстоятелства се 
оказва, че след средата на 2013 година Комисията не е в със-
тояние да функционира ефективно и е необходимо задейства-
не на процедура по избор на нови членове. Съгласно Закона 
за Комисията за финансов надзор изборът на нови членове се 
прави по предложение на нейния председател. Тук именно се 
разкрива и един от съществените дефицити в Закона, който 
в съчетание с конкретните обстоятелства, произтичащи от 
едноличния стил на управление, компрометира принципа за 
колективното управление на регулаторния орган. Медийни 
публикации в специализирани икономически издания169 по-
сочват, че управляващото мнозинство в 42-то Народно събра-
ние има намерение за промени закона, като отнеме правото на 
председателя на КФН да предлага останалите членове, но до 
промяна така и не се стига. 

 167 https://dariknews.bg/novini/biznes/dimana-rankova-napuska-kfn-891215.
 168 http://economix.bg/razkol-kfn.
 169 Пак там.
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След няколкомесечно закъснение, на 24 януари 2014 го-
дина съставът на Комисията по финансов надзор е попълнен с 
двама нови членове, като по предложение на председателя на 
КФН за заместник-председател на контролния орган е избра-
на Ралица Агайн, а за член – Владимир Савов. Оценките за тази 
процедура се различават, като част от народните представите-
ли изразяват своите резерви и критични коментари относно 
внезапното и непрозрачно включване на въпроса в дневния 
ред на парламента170; председателят на КФН оценява, че про-
цедурата е прозрачна, без задкулисни договорки, а външни 
експерти оценяват, че „в рамките на дълъг период КФН е из-
цяло еднолично управлявана и по същество блокирана, като 
само един действащ ръководител – Ралица Агайн; всички ос-
танали членове на регулаторния орган са по съвместителство 
или с изтекъл мандат“171. 

 170 Вж. например позицията на народния представител Георги Кадиев: „Аз 
изразявам несъгласие с начина, по който се прави предложението днес. 
Вчера имахме извънредна парламентарна група ... и там не беше казана 
нито дума за извънредната точка днес – първо. Второ, отчетът на Комиси-
ята за финансов надзор все още не е приет в парламента... Всъщност, този 
отчет е мястото, където ще направим оценка на дейността на КФН... Факт 
е, че мандатите са изтекли от месец юни миналата година, но е факт също 
така, че от вчера до днес нищо не се е случило и не виждам абсолютно 
никаква причина тази сутрин рано да вкарваме извънредна точка и да 
правим това предложение. Един от хората, които се сменят, е тук от 15 
години... Поне от уважение да ги изслушаме, преди да си тръгнат, а не 
просто да им казваме вечерта, че сутринта в 9 часа ще бъдат сменени“, 
отразена в стенограма от пленарно заседание на 42-то НС от 24 януари 
2014 г.: http://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/50/ID/3971. 

 171 Вж. официалното интервю със Стоян Мавродиев със заглавие „Предло-
жих за членове на КФН две безспорни, непартийни и професионални 
кандидатури“, в което той заявява следното: „,Процедурата при избора 
на новите членове на КФН е пример за прозрачност. Внесох кандидату-
рите си в НС и се обадих лично на председателя Михаил Миков, за да го 
информирам... Кадиев, както и другите народни представители, имаха 
възможност да зададат своите въпроси към кандидатите в пленарната 
зала. Никой от тях, включително Кадиев, не пожела изслушване на кан-
дидатите.“, публикувано на сайта на КФН: http://www.fsc.bg/bg/novini/
stoyan-mavrodiev-predlojih-za-chlenove-na-kfn-dve-bezsporni-nepartiyni-i-
profesionalni-kandidaturi-3635.html.
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Въз основа на проведеното проучване на процедурите по избор 
на председател и членове на ръководството на Комисията за фи-
нансов надзор в рамките на изследвания период може да се напра-
ви извод, че те страдат от съществен дефицит на прозрачност 
и предвидимост. Този дефицит се изразява в две насоки: 1) промяна 
в условията за избор и 2) липса на достатъчно информация относ-
но кандидатурите. С извършената през 2010 г. нарочна промяна в 
Закона за Комисията за финансов надзор е прекратен предсрочно 
мандатът на действащата КФН и са създадени условия за старти-
ране на процедура по избор на ново ръководство. В началото на 2014 
година, след половингодишно забавяне на избора на членове на Коми-
сията с изтекъл мандат, парламентът взема внезапно решение за 
попълване на състава на КФН в началото на 2014 г. 

Не само в рамките на изследвания период, а и впоследствие 
процедурите по избор на ръководство на КФН страдат от същест-
вен дефицит на липса на предварително създадени правила (разчи-
та се на общата законова рамка), забавяне с повече от половин го-
дина (примерите са както от 2013 г., така и от 2016 г.) и внезапно 
приемане на решения за избор на членове на регулаторния орган (в 
началото на 2014 г.). 

Наред с това, характерен белег на процедурите за попълване 
състава на КФН е липсата на предварителна информация за потен-
циалните кандидати, липса на достатъчен срок за разглеждане на 
техните кандидатури, непровеждане на изслушвания и дискусии, 
които позволяват да се получи информация относно техните ка-
чества и предложени концепции.

Фактите, свързани с избора на ръководство на КФН, показват 
дефицит на прозрачност на процедурата, като в тази връзка са не-
глижирани важни характеристики като: достатъчен срок за номи-
ниране на кандидатури, наличие на конкуренция между множество 
кандидатури, депозиране и осигуряване на публичност чрез интер-
нет сайта на парламента на документи относно професионалните 
качества на кандидатите и техните концепции за управление на 
централната банка, изслушване на кандидатите с възможност за 
поставяне на въпроси от експертни общности и граждански орга-
низации. 
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1.2. Високи професионално-етични критерии при 
избора на ръководство

Професионално-етичните критерии, на които следва да 
отговарят членовете на КФН, са дефинирани в чл. 4 на Закона 
за Комисията за финансов надзор – те могат да бъдат „само 
български граждани с висше икономическо или юридическо 
образование, с минимална образователно-квалификационна 
степен „магистър“, да притежават добра професионална репу-
тация, професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по 
специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, 
икономиката или финансите през последните 10 години“.

Тези изисквания са приети след промени в закона, извър-
шени през 2010 г. Документите от работата на водещата Коми-
сия по бюджет и финанси в 41-то Народно събрание разкри-
ват, че при обсъждането на предложенията за законови про-
мени са разгледани две алтернативни предложения172, като е 
прието предложението с по-занижени критерии относно про-
фесионалния опит: изискват се 5 години трудов или служебен 
стаж по специалността в сферата на правото, икономиката 
или финансите от общо 10 години трудов и/или служебен 
стаж, вместо 5 години опит от работа в банки, предприятия от 
нефинансовия сектор или в държавни институции, или други 
публичноправни субекти от общо 15 години професионален 

 172 Вж. стенограмата от дискусията в Комисията по бюджет и финанси, про-
ведена на 20 май 2010 година, достъпна на: http://www.parliament.bg/bg/
archive/7/3/225/reports/ID/1939. Едното предложение в чл. 4, ал. 1 съдър-
жа изискване за професионален опит на кандидатите „през последните 
петнадесет години преди встъпване в длъжност лицето е работило не по-
малко от: 1. пет години в банки или в предприятия на небанковия финансов 
сектор и задълженията му са били непосредствено свързани с основната 
дейност на тези предприятия, или 2. пет години в държавни институции 
или други публичноправни субекти в сферата на икономиката и финанси-
те.“, както и изискване „7. не притежават пряко или чрез свързани лица 
право на глас в общото събрание или участие в капитала на поднадзорно 
лице.“. Другото предложение, направено от народния представител Стоян 
Мавродиев, е за „професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по 
специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката 
или финансите през последните 10 години“, както и да „7. не притежават 
пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото 
събрание или от капитала на поднадзорно лице“.
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опит. Наред с това е допусната възможност член на ръковод-
ството на Комисията да притежава до „5 на сто от правата 
на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно 
лице“. За сравнение – в отхвърления проект изцяло е забра-
нено притежаването на право на глас в общото събрание или 
участие в капитала на поднадзорно лице173. Същевременно в 
новите разпоредби са включени и изисквания за „добра про-
фесионална репутация“ на членовете на регулаторния орган.

Допълнителен детайл, на който е необходимо да бъде 
обърнато внимание, е фактът, че занижените критерии са 
предложени от народния представител Стоян Мавродиев, 
който в този момент е председател на парламентарната Коми-
сия по бюджет и финанси, а непосредствено след приемането 
на законовите промени е избран за председател на Комисията 
за финансов надзор.

При прилагането на процедурите за избор на ново ръковод-
ство и попълване на състава на Комисията, проведени в рамки-
те на 41-то НС и 42-то НС, са спазени формалните изисквания 
на закона относно професионалните качества на кандидатите. 
Стенограмите от проведените обсъждания показват наличието 
на оживена дискусия относно качествата на кандидатите.174 

Въз основа на извършеното проучване може да бъде направен 
извод, че като цяло законодателството съдържа базисни минимал-
ни критерии относно професионално-етичните качества, на които 
да отговарят членовете на Комисията за финансов надзор. От една 
страна, изискванията за 5 години трудов или служебен стаж по спе-

 173 Пак там – вж. т. 7.
 174 Вж. стенограмата от дискусията, в пленарно заседание на 41-то НС, про-

ведена на 16 юни 2010 г., достъпна на: http://parliament.bg/bg/plenaryst/
ns/7/ID/719. В хода на дискусията например народният представител 
Иван Костов заявява: „Стоян Мавродиев е ... човек, който е показал, че може 
да стои и да брани позиции, че може да участва в дискусии, че може да 
налага мнение, че може да защитава мнение и така нататък. В този смисъл 
той е човек, отговарящ на Вашата дефиниция повече, отколкото на моята.  
Иначе той е юрист и има цялата компетентност да се справи със задачата. 
Въпросът е да има решителността, смелостта и, разбира се, куража – ос-
новно смелостта да влезе в тези много тежки проблеми, за които говорим“.
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циалността в сферата на правото, икономиката или финансите от 
общо 10 години опит не представляват ограничителен критерий, 
който би възпрепятствал избора на кандидати с потенциал. Съще-
временно е необходимо да се подчертае, че характерът на работа 
на надзорната институция в този сектор предполага наличието на 
по-високи критерии. В разпоредбите е изрично включено изискване-
то за наличие на добра репутация на членовете на Комисията. Като 
недостатък, който създава потенциал за реализиране на конфликт 
на интереси, може да се определи възможността член на ръковод-
ството на Комисията да притежава до „5 на сто от правата на глас 
в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице“. 

При оценката на критериите за професионално-етичните ка-
чества на членовете на КФН следва да бъде взет предвид и фактът, 
че в хода на законовите промени, извършени през 2010 г., са взети 
по-занижените критерии, предложени от народен представител 
и председател на водещата парламентарна комисия, който впо-
следствие е избран за ръководител на КФН. При прилагането на 
процедурите за избор на ново ръководство и попълване на състава 
на Комисията, проведени в рамките на 41-то НС и 42-то НС, са спа-
зени формалните изисквания на Закона относно професионалните 
качества на кандидатите, а избраните членове на Комисията не са 
оценявани като изтъкнати представители на научната или профе-
сионалната общност от съответните сектори.

1.3. Гаранции за независимост на КфН
Комисията за финансов надзор е юридическо лице на бю-

джетна издръжка със седалище в гр. София. Съгласно чл. 2 
от ЗКФН при осъществяване на своите правомощия тя е не-
зависима от изпълнителната власт и се отчита за дейността 
си пред Народното събрание. КФН представя годишен отчет 
за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълне-
нието на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата 
година. Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията и 
годишният ѝ финансов отчет се проверяват от Сметната пала-
та, а докладът на Сметната палата се представя в Народното 
събрание. 

Така определената регулаторна рамка осигурява относи-
телно висока степен на независимост на Комисията при осъ-
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ществяване на нейните надзорни функции. На практика тя 
подлежи на отчет за своята работа пред органа по избор – На-
родното събрание, и на финансов отчет – пред одитния орган – 
Сметната палата. По оценки на народни представители175 така 
дефинираната правна рамка и практическото приложение от 
страна на Народното събрание гарантират изключително ви-
сока степен на независимост. Нещо повече – по тяхно мнение 
законодателството относно дейността на независимите над-
зорни институции в банковата система не съдейства за осъ-
ществяването на ефективен контрол върху тях: „За ефективен 
контрол върху независимите институции изобщо не можем да 
говорим – БНБ, КФН и другите независими регулаторни коми-
сии са толкова независими по закон, че Народното събрание с 
нищо не може да ги задължи да предприемат действия.“ Осно-
вание за такава оценка дава и практиката на парламента, спо-
ред която регулаторните институции представят годишните 
си доклади пред ресорните комисии, като процедурите не са 
съпътствани от задълбочени дискусии, вземането на конкрет-
ни решения и препоръки, за чието изпълнение впоследствие 
се прилага механизъм за проверка на изпълнението.

Същевременно представителите на регулаторния орган 
считат, че законодателството не създава адекватни гаранции 
за пълната независимост на Комисията и за ефективното из-
пълнение на нейните надзорни функции: „Регулацията в Бъл-
гария страда от много сериозни проблеми в досегашния си ва-
риант и е добре да се премине към широко разпространения 
европейски вариант. В момента ние разчитаме на бюджетно 
финансиране, което чисто практически предполага някаква 
намеса на изпълнителната власт в нашата дейност. Ние трябва 
да се превърнем в независим регулатор – така, както е в почти 
всички държави-членки на Европейския съюз... Неслучайно в 
Европа е разпространен модел на регулаторна независимост, 
при който институцията се издържа от таксите, които събира. 
Защото ние регулираме един пазар, който е с обем от около 

 175 Тук са отразени мненията на народни представители – членове на пар-
ламентарни комисии по бюджет и финанси и парламентарни комисии 
по икономическа политика в 41-то НС, 42-то НС, 43-то НС, които са ин-
тервюирани в периода октомври 2016 – януари 2017 г.
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15–16 милиарда лева. Без финансов ресурс няма как надзорът 
да бъде независим и функциониращ.“176

В подкрепа на изразеното мнение е посочена и практика-
та в предходен период, в който Комисията се е издържала от 
такси, като поради политически турболенции е преминала на 
бюджетна издръжка.

При оценката на степента на независимост на КФН е необ-
ходимо да бъдат взети предвид и други съществени детайли 
в две насоки: 1) възможностите за оказване на политическо 
влияние и 2) възможностите за оказване на икономическо 
влияние. Резултатите от проведеното изследване и в двете 
насоки дават основание за силно критична оценка по отно-
шение на независимостта на Комисията за финансов надзор. 
Проведените процедури за избор на председател на КФН през 
2010 г. и за допълване състава през 2014 г. са пряко доказател-
ство за силното влияние на политическия фактор при избора 
на ръководство на регулаторната институция. За ръководител 
на институцията през 2010 г. е избран народен представител 
от управляващото мнозинство, който е и председател на ре-
сорната парламентарна комисия, организирала процедурата 
по номиниране и изслушване на председател на КНФ. Непро-
зрачните и набързо проведени процедури за избор/попълва-
не състава на Комисията в рамките на изследвания период, 
водят до извода, че договореностите между парламентарни-
те партии са ключови, като наред с политическите мотиви се 
прокрадват и съмнения за икономически интереси, стоящи 
зад решенията за избор.177 Това на свой ред компрометира 
принципа за независимост на регулаторния орган.178 

 176 Тук е отразено мнението на представител на Комисията за финансов 
надзор, интервюиран през януари 2017 г. във връзка с настоящото из-
следване.

 177 В подкрепа на това твърдение вж. и изразеното мнение на външен 
експерт, взел участие в настоящото изследване, разполагащ с богати 
теоретични знания в областта на финансите и с практически опит от 
работа в банковата система: „Попълването на Комисията, освен с полити-
ческо съгласие, е резултат на икономически лоби кръгове и задкулисие, 
което цели приемане на определени промени в законодателството или 
получаване на подкрепа при необходимост.“

 178 Вж. стенограмата от пленарно заседание на 42-то НС, проведено на 24 
януари 2014 г. (http://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/50/ID/3971; както 
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По отношение на втория риск – възможности за устоя-
ване на икономически натиск – резултатите от проведеното 
изследване дават основания за силно критична и негативна 
оценка. След краха на Корпоративна търговска банка стана-
ха известни обстоятелства, които разкриват практическата 
липса на бариери в контактите между ръководители на регу-
латорни органи и поднадзорни лица.179 Поредица от медийни 
публикации разкриват факти относно системно поддържани 
лични контакти в работно и в извънработно време между ръ-
ководителя на КФН и мажоритарния собственик на КТБ, които 
са нагледно доказателство за компрометираното приложение 
на принципа за независимост на регулаторния орган от външ-
но влияние на поднадзорни икономически субекти.180 

и в публикация в сайта на електронното издание „Дневник“: http://
www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/01/24/2226737_nedovolstvo_v_bsp_zaradi_
nalaganeto_na_ralica_again_za.

 179 http://www.duma.bg/node/100701; http://legalworld.bg/43995.ivan-iskrov-
i-cvetan-vasilev-peiat-zaedno-nazad-nazad-mome-kalino.html&orderby=1; 
https://www.youtube.com/watch?v=zOhrUYEHONw; http://www.capital.bg/
politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/05/14/2533007_sreshtite_na_cvetan_
vasilev_s_regulatori_politici/; http://gospodari.com/един-любопитен-дует-
цветан-василев-и-иван-искров-video65796.html.

 180 Вж. откъс от публикацията „Срещите на Цветан Василев: с регулатори, 
политици, издатели. Сред най-честите посетители е шефът на КФН Стоян 
Мавродиев с над 30 визити“: „На гости вместо контрол: ...В периода на 
апогея и до рухването на КТБ Цветан Василев се е срещал с политици, 
регулатори, бизнесмени, журналисти. Това се вижда от сканирани копия 
от тетрадка, в която на ръка са записвани имената на посетителите в 
централата на КТБ на бул. „Цар Борис Трети“ в различни периоди на 
2013 г. и 2014 г. Най-скандалната част от съдържанието на тетрадката 
е, че представители на регулатори, които би трябвало да надзирават 
КТБ и дружествата от групата на Василев, са ходили на крака при него. 
Рекордьор е шефът на КФН Стоян Мавродиев с над 30 визити. Сред посе-
тителите е и Цветан Гунев, който по това време оглавява банковия надзор 
в БНБ. На два пъти присъства и името на председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията Веселин Божков. В списъка се среща и Петко 
Николов, както се казва шефът на КЗК. Присъствието на Мавродиев е 
най-интензивно. Проблемът е, че оглавяваната от него комисия трябва 
да надзирава КТБ, която е и публично дружество, и инвестиционен 
посредник, застрахователното дружество „Виктория“ и куп публични 
компании от орбитата на Цветан Василев – „Булгартабак“ (тогава най-
голямата борсова компания по пазарна капитализация), „Петрол“ и още 
дузина по-малки. Любопитен детайл е, че повечето срещи на Мавродиев 
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Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че законовата рамка създава относително адекватни гаранции 
за независимост на институцията. Комисията разполага с практи-
ческа независимост при осъществяване на своите надзорни функ-
ции от изпълнителната власт, като тя дължи ежегоден отчет за 
своята дейност пред ресорната парламентарна комисия по бюджет 
и финанси. Формалният начин на парламентарен контрол, на който 
е подложена в рамките на изследвания период, показва, че КФН е 
разполагала с практическа независимост при изпълнение на своята 
дейност. Същевременно начинът на финансиране – чрез бюджетна 
субсидия, създава определени ограничения пред нейната ефективна 
дейност. Това ограничение се отразява най-вече върху качеството 
на надзорната дейност, но в контекста на възможностите за неза-
висимо осъществяване на надзорна политика също е фактор, който 
следва да бъде взет предвид. 

В рамките на изследвания период са налице тревожни данни за 
практическата неспособност за устояване на външен натиск. Това 
се отнася както до реализираните възможности за силно полити-
ческо влияние (посредством механизмите за непрозрачен избор на 
ръководства на Комисията – на практика за договорености между 
партиите в парламента), така и за установените тесни контакти 
между най-висшето ръководство на регулаторния орган и поднад-
зорни лица от банковия сектор, които са силно заинтересувани от 
избягването на ефективен надзор върху тяхната дейност като 
инвестиционни посредници. Разкритията за системно поддържани 
контакти в работно и в извънработно време могат да се опреде-
лят като един от най-силните удари по авторитета и независи-
мостта на Комисията.

са вечер, има и през уикенда, а единственото посещение на Гунев също 
е в извънработно време“, достъпна на: http://www.capital.bg/politika_i_
ikonomika/bulgaria/2015/05/14/2533007_sreshtite_na_cvetan_vasilev_s_
regulatori_politici/;https://www.youtube.com/watch?v=zOhrUYEHONw.
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1.4. Изграждане и поддържане на експертен капацитет
При оценката на експертния капацитет на КФН следва да 

се обърне внимание на три ключови фактора: 1) експертния 
капацитет на ръководния екип; 2) политиката за управление 
на човешките ресурси; 3) размера на разполагаемите финан-
сови ресурси и начина на финансиране на институцията.

По отношение на първия фактор е налице съществен 
проблем с начина, по който Народното събрание осъществява 
избор на членове на КФН. Както в рамките на изследвания пе-
риод, така и до момента, парламентът забавя съществено про-
цедурите за избор/попълване състава на Комисията. Показате-
лен е примерът през втората половина на 2013 година, когато 
повече от 6 месеца работата на институцията е блокирана пора-
ди вътрешни конфликти в ръководния екип и поради изтекъл 
мандат на част от членовете. Въпреки законовите разпоредби, 
които определят, че изборът на членове на КФН се извършва не 
по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 месец след изтичане на 
мандата, парламентът системно неглижира този въпрос.

След провеждането на последния избор за нов председа-
тел на КФН на 28 юли 2016 г. (който е извършен в съответствие 
с изискванията на закона) 43-то НС не предприема конкретни 
действия за избор на останалите членове на Комисията. По 
оценки на анкетиран представител на Комисията подходът за 
отлагане на практика възпрепятства пълноценната работа на 
институцията, в т.ч. и изпитите, назначаването и обучението 
на нови експерти.

Вторият фактор, който оказва негативно влияние вър-
ху поддържането на експертния капацитета на Комисията в 
рамките на изследвания период, е свързан с едноличния стил 
на управление, установен от нейния председател. На този 
проблем са посветени редица публикации в медиите, като в 
тази връзка са подчертани негативните последици в две на-
соки: а) предсрочно напускане на членове на КФН, въпреки 
че са избрани от парламента с определен от закона мандат181; 

 181 „Принос“ за това има законовата рамка, според която единствено пред-
седателят на Комисията има право да предложи на парламента свои 
заместници. В тази връзка вж. статията „Убийството на регулатора“, пуб-
ликувана на 2 юли 2016 г. в „Капитал“, в която четем следното: „В момента 
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б)  свобождаване на доказани експерти и назначаване на нови 
експерти, които не разполагат с достатъчно опит в тази сфера. 
В резултат на установения начин на управление Комисията е 
осъществявала неефективна политика на управление на чо-
вешките ресурси, довела до загуба на експертен капацитет и 
липса на континюитет в работата.182

Политиката за развитие на експертния капацитет на Ко-
мисията претърпява съществена позитивна промяна едва от 
средата на 2016 г., като тя е насочена към: а) прекратяване на 
лоши практики; б) преустановяване на трудовите взаимоотно-
шения с лица, които не разполагат с необходимата компетент-
ност; в) обявяване на публични конкурси за назначаване на 
нови експерти; г) реализиране на политика за допълнителна 
квалификация на експертите (в тази връзка е необходимо да 

комисията е в непълен състав. От година и половина тя няма титуляр на 
поста зам.-председател, отговарящ за инвестиционен надзор, след като 
Николай Попов подаде оставка. Освен това от две години е изтекъл и 
мандатът на единствения неизменно лоялен към него заместник Ангел 
Джалъзов, който отговаря за осигурителен надзор. Според внесения от 
самия Мавродиев закон за КФН (в ролята му на депутат) единственият, 
който може да предлага на парламента за одобрения заместник-пред-
седатели, е председателят“. (източник: http://www.capital.bg/biznes/
finansi/2016/07/02/2787998_shtetite_ot_shest_godini_mavrodiev).

 182 В тази връзка вж. изводите от доклада на Сметната палата, както и 
публикацията на в. „Капитал“ от 9 март 2015 г., в която в резюмиран 
вид са представени най-съществените проблеми: „Новият правилник и 
характеристиките за длъжността на главните директори противоречат 
на Закона за КФН. Дирекциите от специализираната администрация са 
на двойна подчиненост – към главните директори (според правилника) 
и към зам.-председателите (според ЗКФН). Двете главни дирекции – „Ре-
гулаторна политика“ и „Надзорна дейност“, както и „Финансова стабил-
ност“, на практика нямат свои служители – последните са назначени в 
администрациите по инвестиционен, осигурителен и застрахователен 
надзор. В противоречие със Закона за администрацията главните ди-
рекции трябва да имат териториални структурни звена, което в КФН 
го няма. Според правилника директорите на „Регулаторна политика“ и 
„Надзорна дейност“ са подчинени пряко на главния секретар (в случая 
Андон Георгиев), а контролът е на председателя на КФН (Стоян Мавро-
диев). Задълженията на главните директори не са ясно определени, а 
дирекциите от специализираната администрация са двойно подчинени – 
на директорите си и на зам.-председателите.“ (http://www.capital.bg/
politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/03/09/2487877_okonchatelno_kfn_e_
narushavala_zakona_za_obshtestveni).
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се отбележи негативното въздействие на ограничените собст-
вени финансови ресурси и компенсирането на този дефицит 
с възможностите за обучения, организирано по линия на съ-
трудничеството с европейските регулатори); д) осигуряване 
на информационна свързаност с ЕSМА – европейският регу-
латор, който следи капиталовите пазари и позволява получа-
ване на информация в реално време за транзакции, извърш-
вани в чужбина (България е последната държава от ЕС, която 
се свързва с общата информационна система на европейските 
регулатори, като по този начин получава не само възможност 
за непосредствен обмен на информация, но и за допълнител-
но обучение на свои експерти. 

Третият фактор, който оказва негативно въздействие за 
поддържането на експертен капацитет, е свързан с размера на 
разполагаемите финансови ресурси и начина на финансира-
не на институцията. Ограничените финансови ресурси пред-
ставляват сериозно предизвикателство за КФН при ангажира-
нето на експерти с високи професионални качества и серти-
фикати. Финансирането чрез бюджетна издръжка предполага 
и прилагането на ограничителни правила за определяне на 
работната заплата в съответствие със Закона за държавния 
служител. В съчетание с изискванията за най-висока степен 
на квалификация, владеене на чужди езици и наличие на сер-
тификати това условие представлява сериозна пречка пред 
ангажирането на необходимите експерти. Същевременно по 
оценки на представители на Комисията „това ограничава екс-
пертния капацитет. В момента влизат в сила още по-сериозни 
изисквания по отношение на застраховането, които ни задъл-
жават като регулатор да разполагаме с актюери с определени 
сертификати. За да работим като регулатор, трябва да разпо-
лагаме с такива експерти, но как да ги привлечем с неконку-
рентни заплати?“183. 

В допълнение към посочения проблем възниква проблем 
и с капиталовите разходи. Ограничените финансови ресурси 
не позволяват извършването на инвестиции в три насоки: 1) в 

 183 Тук е отразено мнението на представител на Комисията за финансов 
надзор, интервюиран през януари 2017 г. във връзка с настоящото из-
следване.



227

информационните технологии, които са крайно наложителни, 
за да се прилагат новите изисквания за дистанционен надзор 
в реално време с цел проследяване и по-бърза реакция при 
пазарни манипулации; 2) извършване на проверки на място в 
страната, с оглед на новите изисквания за извършване на по-
вече проверки; 3) осигуряване на функционални помещения, 
в които да се съхранява документацията относно актуалната 
дейност и архивът на институцията.

Въз основа на извършеното проучване следва да бъде напра-
вен извод, че в рамките на изследвания период не е осъществявана 
адекватна политика по изграждане и развитие на експертния ка-
пацитет на Комисията. Причините за това следва да се търсят в 
няколко насоки: а) стилът на управление, наложен от председателя 
на Комисията, изразяващ се в неадекватна политика за управление 
на човешките ресурси и водещ до напускане на експерти от ръко-
водния и експертния състав; б) забавяне в процедурите по избор 
на членове на Комисията, което възпрепятства ефективното ръ-
ководство на институцията в специфичните ресори; в) начина на 
финансиране на институцията и бюджетните ограничения, които 
не позволяват ангажирането на експерти с необходимата най-ви-
сока квалификация и извършването на капиталови разходи, които 
обуславят ефективното осъществяване на надзорната дейност. 
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2. РОЛЯ

2.1. Ефективно осъществяване на надзорните 
функции и установяване на нарушения в дейността 
на кредитните институции в качеството им на 
инвестиционни посредници

Оценката на начина, по който КФН е осъществявала свои-
те надзорни функции върху кредитните институции в качест-
вото им на инвестиционни посредници, се основава както на 
правилата и процедурите, установени в закона и във вътреш-
ните правилници, така и на тяхното практическото приложе-
ние и на резултатите от тази дейност. Въз основа на това е оце-
нено дали КНФ е съдействала за осъществяване на ефективен 
контрол върху кредитните институции, вкл. за установяване 
и възпрепятстване на нарушения в тяхната дейност като ин-
вестиционни посредници.

Законодателството определя непротиворечива рамка от 
правомощия по осъществяване на контрол, като разгранича-
ва ясно контролната роля на БНБ и на КФН. Ролята на КФН 
по осъществяване на контрол е свързана само с дейността 
на банките в качеството им на инвестиционни посредници. В 
тази връзка е необходимо да се отбележи, че българското за-
конодателство, също както и европейското, разграничава два 
типа инвестиционни посредници: 1) субекти, чиято инвести-
ционна дейност е основна дейност, 2) субекти, чиято дейност в 
качеството им на инвестиционни посредници е съпътстваща – 
такива са например банките. Спрямо първия тип инвести-
ционни посредници КФН има правомощия да налага 22 вида 
принудителни административни мерки (чл. 118, ал.1, ЗПФИ). 

По отношение на банките, които осъществяват дейност като 
инвестиционни посредници, Комисията, която по своя характер 
е съпътстваща на основната им дейност, има по-ограничени пра-
вомощия. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че КФН 
няма самостоятелни правомощия по издаване на лицензи на бан-
ките в качеството им на инвестиционен посредник. БНБ взема 
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решение въз основа на писмено становище на КФН (чл. 14, ал. 2 
от ЗКИ): „Когато банката получава лиценз за своята дейност, тя 
автоматично получава от БНБ лиценз за инвестиционен посред-
ник по силата на Закона за кредитните институции – т.е. КФН не 
го издава и не може по никакъв начин да влияе на решението.“184

Аналогични са правомощията на институциите и в случа-
ите на отнемане на лиценз – той може да бъде отнет само от 
БНБ въз основа на предложение на заместник-председателя на 
КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дей-
ност“ (чл. 118а ЗПФИ). КФН също така няма самостоятелни пра-
вомощия да налага принудителни административни мерки по 
отношение на инвестиционни посредници, които са и кредитни 
институции, с изключение на една-единствена – да ги задължи 
да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратя-
ване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици 
от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в оп-
ределен от нея срок. Когато установи, че банка извършва дей-
ността си в нарушение на закона и на актовете по прилагане-
то му, заместник-председателят на КФН може да предложи на 
Българската народна банка прилагането на мерките по чл. 103, 
ал. 2 от Закона за кредитните институции. По отношение над-
зора върху дейността на инвестицонни посредници, които са и 
банки, КФН упражнява самостоятелно правомощия, свързани с 
извършване на проверки по документи и на място.

Въз основа на данни от работата на Комисията за финан-
сов надзор в периода 2009–2014 г. може да се направи извод, 
че Комисията не се сблъсква със сериозни проблеми с дей-
ността на банките в качеството им на инвестиционни посре-
дници. По-същественият проблем е дейността на субекти, 
които работят в сивия и в черния сектор и които са склонни да 
извършват измами или да работят, като не предоставят пълна 
информация на клиентите относно рисковете при осъществя-
ване на инвестиции на капиталовия пазар.185 Това е обяснимо 

 184 Мнение на представител на Комисията за финансов надзор, интервюиран 
през януари 2017 г. в рамките на настоящото изследване.

 185 В рамките на проведеното интервю експертът от КФН споделя следното: 
„Нямаме сериозни проблем с банките. Големият ни проблем е с тези, 
които са в сивия и черния сектор. Например – ако някой се е опитал да 
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и предвид факта, че в сравнение с мащабите на другите типо-
ве банкови дейности, тази не е основна, носи значително по-
ограничен приход и по принцип не е рационално една банка 
да застрашава своя основен бизнес с незаконни действия в ка-
чеството си на инвестиционен посредник. 

Като цяло в рамките на изследвания период докладвани-
те нередности при банките нямат такъв характер, че да бъде 
поставена под съмнение дейността им на инвестиционни по-
средници. Най-честите нередности са свързани със забавяне 
при подаването на информация. Тъй като банките са длъжни 
да подават информация всеки месец, има случаи на забавяне 
при подаването на информация поради излизане на служите-
ли в отпуск например или деклариране на смяна на служите-
ли, които са напуснали. 

По оценки на експерти „тази забава е симптоматична за 
всички поднадзорни лица, включително и публичните ком-
пании. Когато не се налагат съответните описани санкции за 
забава, това може да се интерпретира като дефицит в надзор-
ната политика и създава риск от по-нататъшни злоупотреби. 
Отделно трябва да се знае, че дори един ден забава в разкрива-
нето на важна, голяма сделка съгласно ЗППЦК може да доведе 
до значително повишаване или спадане на борсовата цена и 
увреждане на интересите на миноритарните акционери. Съ-
щото е валидно и за останалите отчети, които се изпращат пе-
риодично към КФН от поднадзорните лица“186.

При оценката на изпълнението на функцията за осъщест-
вяване на надзор е необходимо да се обърне внимание и на 
съществен детайл, който има връзка с ефективността на над-
зорната дейност на КФН спрямо лица, които осъществяват 
сделки на капиталови пазари извън страната. В рамките на 
изследвания период Комисията няма информационна свърза-
ност със системата на ЕSМА187, която позволява проследяване 
в реално време на сделките на капиталовите пазари в други-

измами клиентите, не им е обяснил добре правата. За една банка не е 
интерес да отмъкне например 500 лева за закупуване на акции.“

 186 Мнение на външен експерт, взел участие в настоящото изследване.
 187 ESMA – European Securities and Market Authorities – за повече информация 

вж. официалния сайт: https://www.esma.europa.eu/.
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те европейски държави. Основната причина за това е липсата 
на финансови ресурси, като едва в края на декември 2016 г. 
КФН е инвестирала 300 хиляди евро за закупуване на инфор-
мационния продукт, който ѝ осигурява достъп до информация 
в реално време и е предпоставка за своевременна реакция при 
съмнителни операции в чужбина.

Във връзка с този аспект на надзорната дейност на КТБ, и 
по-специално – в контекста на разглеждания казус от дейност-
та на КТБ, възниква въпрос дали Комисията е изпълнявала 
ефективно своите функции спрямо емитирането на облигации 
на борсата на Ирландия, в които са инвестирали пенсионни и 
взаимни фондове. Този случай дава основание за критични 
оценки в публикации на специализирани икономически из-
дания, в които се отправя критика към изпълнението на над-
зорните функции на КФН: „КТБ е публично дружество. Акци-
ите ѝ се търгуват на Българската фондова борса, а освен това 
банката имаше и емисия облигации, листвани в Ирландия, в 
които бяха инвестирали пенсионни и взаимни фондове. Това 
прави КТБ поднадзорна на КФН като емитент, а това автома-
тично би трябвало да вмени на регулатора задължението да 
следи за разкриваната от нея информация. Затова и отчетите, 
макар и заверени от одитори и приети от БНБ, са обект на про-
верка и от КФН. А няма никакви данни те да са били разгледа-
ни критично. Още през март 2013 г. разследване на „Капитал“ 
поставя основателни съмнения за качеството на активите на 
банката, но КФН, както и останалите, тогава не реагира. Освен 
това КТБ е и лицензиран инвестиционен посредник и КФН би 
трябвало да я надзирава и по тази линия.“188

Силно критични оценки за ефективността на надзорната 
дейност както на КФН, така и на БНБ имат експерти с прак-
тически опит от работа в банковата система, които подчер-
тават, че „има достатъчно данни от докладите на КТБ, за да 
бъде обърнато по-сериозно внимание на дейността на банка-
та. Първо, в подкрепа на това мнение може да се приведат и 
данните от доклада на временната парламентарна комисия, 

 188 Вж. публикацията в „Капитал“ със заглавие „Защо КФН е сред виновниците 
за КТБ“ от 6 февруари 2015 г.: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/02/06/2467549_zashto_kfn_e_sred_vinovnicite_za_ktb/.
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от който става ясно, че при КТБ съществуват „най-много кон-
центрации по групи, по отделни кредити и по група на при-
знаците, които се третират от Закона за кредитните институ-
ции – признак за съвместно управление, съвместно, взаимен 
контрол и директно участие в акционерна или дялова струк-
тура на съответното дружество. С по-значим концентрацио-
нен риск спрямо останалите банки. На второ място, според 
докладваните от КТБ данни към първо тримесечие на 2014 г. 
наред с концентрацията на кредитите, продължава и практи-
ката да се предоставят кредити на голяма стойност. Така на-
пример 20 броя от предоставените кредити са с общ размер 
1488,9 млн. лв. и представляват 29% от кредитния портфейл 
на банката и 193% от собствения ѝ капитал – в това число 9 
кредита с обща балансова стойност 870 млн. лв., определе-
ни към групи свързани лица по линия на „собственост“ или 
„контрол“ или „управление“ и 11 кредита към индивидуални 
клиенти.“189

Във връзка с осъществяването на надзорната дейност 
възникват и въпроси доколко КФН прилага равнопоставен 
подход спрямо поднадзорните лица. В тази връзка интерес 
представляват две публикации. Първата разкрива проблем с 
редактирането на документи със задна дата, с което се про-
меня информация относно негативните ефекти от фалита на 
КТБ за небанковия сектор190. Като потенциална последица не-

 189 Мнение на външен експерт, взел участие в настоящото изследване.
 190 В тази връзка вж. публикацията в „Капитал“ със заглавие „КФН редактира 

със задна дата анализите си за КТБ. Регулаторът изтри своя оценка от 
октомври за поне 100 млн. лв. щети от фалит на банката върху небан-
ковия сектор“, от 26 май 2015 г., в която се казва следното: „Комисията 
за финансов надзор (КФН) прибягна до странни прийоми в защита на 
тезите си, че не носи никаква отговорност за фалиралата Корпоративна 
търговска банка (КТБ). По всичко личи, че в опит да избегне въпроси от-
носно надзираваните от него сектори, регулаторът е предпочел със задна 
дата да промени свой доклад от октомври 2014 г., в който констатира 
възможните загуби от фалит на банката за инвестиционни посредници, 
управляващи дружества, взаимни фондове, застрахователи и пенсион-
ни фондове. Става въпрос за регулярния „Обзор на небанковия сектор 
в България“, в чието издание от 3 октомври 2014 г. имаше специална 
част „Фокус тема: Влияние на проблемите в банковата система върху 
небанковия финансов сектор у нас“. Към вчера, 25 май, на сайта на КФН 
фигурираше версия на документа, в която липсваха трите последни 
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пълното информиране на клиенти на взаимни фондове съз-
дава допълнителен риск за техните инвестиции и ограничава 
възможностите за защита на техните интереси. 

Втората публикация191 поставя въпроса за избирателния 
подход при отправянето на предупреждения към инвестито-
ри относно рискови активи на банки и фондове. В тази връзка 
на преден план изниква констатацията, че за разлика от други 
случаи, Комисията не е предприела действия за своевременно 
предупреждение за рискови активи на КТБ, които могат да ув-
редят интересите на инвеститорите. Такъв подход е констати-
ран едва след датата на затваряне на банката. 

Въпроси, свързани с цялостния начин на осъществяване 
на надзорната дейност на КФН спрямо КТБ, поставят и чле-
нове на Временната анкетна комисия за източването на КТБ. 
В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на чети-

абзаца – именно където се изследват потенциалните загуби за небанко-
вия сектор. След изпратените от „Капитал“ въпроси на какво се дължи 
промяната в съдържанието на страницата на регулатора беше върната 
оригиналната версия на документа. ... В орязания анализ липсва частта, 
в която се изследва влиянието на евентуалната (към тогавашна дата) 
несъстоятелност на КТБ. Там за пръв път официално беше оповестено, че 
блокираните средства на инвестиционните посредници, управляващите 
дружества и договорните фондове възлизат на 42.9 млн. лв., а директните 
загуби за застрахователния сегмент се оценят на 41.1 млн. лв“. (http://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/05/26/2540789_kfn_
redaktira_sus_zadna_data_analizite_si_za_ktb/).

 191 В цитираната публикация на в. „Капитал“ от 6 февруари 2015 г. е отпра-
вена следната критика: „За разлика от други случаи, в които КФН имаше 
противоречивата практика да предупреждава институционални инвес-
титори да се отървават от рискови според нея активи, при КТБ такава 
инициатива няма. Има само констатацията далеч след като банката е 
затворена, че фалитът ѝ може да донесе загуби за десетки милиони 
левове на нейни поднадзорни лица. Нещо повече – в продължение на 
месеци след затварянето на банката взаимни фондове и застрахователи 
не оповестяваха експозицията си към КТБ. КФН не го е изисквала от тях, 
а според информация на „Капитал“ дори е отправяла устни предупреж-
дения да не се разкрива такава информация. Така със съдействието на 
регулатора и клиентите на взаимни фондове индиректно са били изло-
жени на риск, без дори да го осъзнават. Според доклад на самата КФН от 
есента на 2014 г. загубите сред поднадзорните ѝ лица от фалита на КТБ 
ще са минимум 100 млн. лв.“ (http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/02/06/2467549_zashto_kfn_e_sred_vinovnicite_za_ktb/).
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ри кръга от проблеми, които са посочени по отношение на 
доклада, в частта относно действията на КФН: „1. КФН, като 
надзорник на КТБ в качеството му на публично дружество, 
не е използвала правомощията си да установи големия обем 
лоши кредити и неоправдано завишения лихвен процент по 
депозитите в банката, като сигнализира БНБ, мениджмън-
та на банката и потенциалните инвеститори за рисковете, 
свързани с дейността на банката. 2. КФН е допуснала нео-
правдано бездействие по повод операцията по финансиране 
на КТБ чрез свързаното дружество Northern Lights Bulgaria 
BV. Taзи операция представлява типичен пример на заоби-
каляне на закона. На второ място, тя следва да предизвика 
реакция по пътя на информационния обмен между българ-
ския и чуждестранния регулатор. Пропуските при междуна-
родния обмен, както и допускането на заобикаляне на зако-
на чрез създаване на SPV192 с единствена цел финансиране на 
КТБ, са довели до увреждане на инвеститорите и до опасно 
задлъжняване на самата банка.193 3. КФН е следвало да пре-
дотврати емитирането на нови акции от КТБ през 2013 го-
дина – реалното състояние на КТБ към този момент, което 
е било лесно установимо с правомощията на КФН, проти-
воречи на представения проспект и не допуска издаване на 
разрешение за увеличение на капитала на банката. 4. Няма 
данни КФН да е упражнила дължимия цялостен надзор вър-
ху свързаните публични дружества от „групата КТБ“. Особено 
тежък пропуск е случаят с ТЦ-ИМЕ АД и допуснатото предос-
тавяне на фактически заем от ДЦК на изключително висока 
стойност.“194

 В допълнение към отбелязаното е необходимо да се отбе-
лежи и системното поддържане на лични контакти между ръ-

 192 SPV – предприятие със специална цел, т.нар. проектна компания (от англ. 
ез. – special purpose vehicle).

 193 В тази връзка оценките на външни експерти са недвусмислени: „тази 
техника е отдавна известна – още от времето на „Енрон“, обслужвана от 
„Артър Андерсен“, и не би трябвало да се прилага в днешно време. Тя е 
свидетелство за недопустим пропуск от страна на КФН и БНБ“.

 194 Вж. Особеното мнение по доклада на Временна анкетна комисия от Радан 
Кънев, народен представител от ПГ Реформаторски блок, публикувано 
и на официалния сайт на партията: http://dsb.bg/bg/blogs/article/4224.
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ководството на надзорната институция и поднадзорни лица, 
което поставя под въпрос характера и ефективността на осъ-
ществяваната надзорна дейност. След фалита на банката този 
проблем е предмет на поредица от медийни публикации195, 
които поставят в особена светлина не само етичните аспекти 
от дейността на ръководството на Комисията, но и като цяло – 
възможността за извършване на надзор на институцията 
спрямо конкретното поднадзорно лице. 

Законодателството определя непротиворечива рамка от пра-
вомощия по осъществяване на контрол, като разграничава ясно 
контролната роля на БНБ и на КФН. Ролята на КФН по осъществя-
ване на контрол е свързана само с дейността на банките в качест-
вото им на инвестиционни посредници и емитенти на ценни книжа, 
търгувани на регулиран пазар. Важен детайл от законодателната 
уредба е фактът, че КФН не разполага с пълен набор от надзорни 
правомощия спрямо банките, като тя има единствено функцията 
да информира, изразява становища и предлага на централната бан-
ка, но не и самостоятелно да прилага принудителни администра-
тивни мерки, в т.ч. и отнемане на лиценза на инвестиционен по-
средник. Този начин на законодателно уреждане не предопределя 

 195 В тази връзка вж. например статията на в. „Капитал“, от 15 май 2015 г.: 
„Срещите на Цветан Василев с регулатори, политици, издатели. Сред най-
честите посетители е шефът на КФН Стоян Мавродиев с над 30 визити“ 
от 15 май 2015 г., в която четем следното: „На гости вместо контрол: Най-
скандалната част от съдържанието на тетрадката е, че представители 
на регулатори, които би трябвало да надзирават КТБ и дружествата от 
групата на Василев, са ходили на крака при него. Рекордьор е шефът на 
КФН Стоян Мавродиев с над 30 визити. Сред посетителите е и Цветан 
Гунев, който по това време оглавява банковия надзор в БНБ. На два пъти 
присъства и името на председателя на Комисията за регулиране на съ-
общенията Веселин Божков. В списъка се среща и Петко Николов, както 
се казва шефът на КЗК. Присъствието на Мавродиев е най-интензивно. 
Проблемът е, че оглавяваната от него комисия трябва да надзирава КТБ, 
която е и публично дружество, и инвестиционен посредник, застрахова-
телното дружество „Виктория“ и куп публични компании от орбитата на 
Цветан Василев – „Булгартабак“ (тогава най-голямата борсова компания 
по пазарна капитализация), „Петрол“ и още дузина по-малки“. (http://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/05/14/2533007_
sreshtite_na_cvetan_vasilev_s_regulatori_politici/ – 14 май 2015). 
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автоматично невъзможност за упражняване на ефективен надзор, 
но изисква пълноценно сътрудничество между КФН и БНБ, каквото 
не е осъществявано, съдейки по резултата.

Практиката от надзорната дейност на КФН през последните 
години показва, че по-голяма част от сигналите за значителни на-
рушения са по отношение на субекти от сивия и черния сектор. В 
тази насока КФН е реагирала по адекватен начин и е изпълнявала 
своите надзорни функции съобразно закона. По отношение на дей-
ността на банките в качеството им на инвестиционни посредници 
като цяло в рамките на изследвания период КФН не е срещала осо-
бени предизвикателства. 

Данните относно осъществявания надзор на Комисията за фи-
нансов надзор спрямо КТБ открояват съществени дефицити, изра-
зяващи се в: 1) липса на критичен аналитичен подход към доклади и 
данни относно качеството на активите на банката, начини на фи-
нансиране във връзка с увеличение на капитала; генериране на кухи 
и изкуствено завишени печалби на банката; 2) пропуски при меж-
дународния обмен на данни с чуждестранни регулатори, които са 
позволили заобикаляне на правилата за надзор; 3) формален подход 
към анализа на данни за дейността на компании, свързани с банката, 
които са търгували акции и облигации на капиталовия пазар; 4) не-
дооценяване на пазарни данни, сочещи, че цените на акциите на КТБ 
са манипулирани и поддържани на определени нива с конкретна цел, 
обслужваща мажоритарните собственици и оценката на предприя-
тието и акциите му; 5) пасивност при публикуване на информация 
относно рискови активи на банката, което е създало възможност 
за непълноценно информиране на други икономически субекти; 6) па-
сивност при изпълнение на вмененото от закона задължение – ин-
формиране на БНБ за проблеми и рискове, свързани с дейността на 
банката и отражението върху финансовата система на страната; 
7) нарушаване на етичните норми за взаимоотношения между ръко-
водството на надзорната институция и поднадзорни лица, изразя-
ващи се в системно поддържане на лични контакти, което поставя 
под въпрос характера и ефективността на осъществяваната над-
зорна дейност.
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2.2. Ефективно търсене на отговорност  
и налагане на адекватни санкции

В пряка връзка с осъществяването на надзорна дейност е 
и вторият показател от ролята на КФН – ефективно търсене 
на отговорност и налагане на адекватни санкции. Както бе из-
яснено, законодателната уредба по отношение на търсенето 
на отговорност за дейността на банките в качеството им на 
инвестиционни посредници определя по-ограничен обхват. В 
случай че дадена банка нарушава правилата, Комисията има 
право да налага административни наказания, но няма право 
да приложи принудителните административни мерки, пред-
видени в ЗПФИ. Когато установи, че банка извършва дейност-
та си в нарушение на закона и на актовете по прилагането му, 
заместник-председателят може да предложи на Българската 
народна банка прилагането на мерките по чл. 103, ал. 2 от За-
кона за кредитните институции.

В тази връзка е необходимо да се отбележи, че КФН няма 
правомощия по издаване и отнемане на лицензи на банките в 
качеството им на инвестиционен посредник. Така дефинира-
ната правна уредба на практика изисква пълноценно сътруд-
ничество между БНБ и КФН с оглед осъществяване на адеква-
тен надзор върху дейността на банките.

Данните относно извършената надзорна дейност на КФН 
спрямо КТБ в качеството ѝ на инвестиционен посредник и 
публично дружество показват, че Комисията не е осъществи-
ла ефективен надзор, който на свой ред не е дал основание за 
предприемане на действия, свързани с търсене на отговор-
ност (в тази връзка вж. карето с изводи и оценки в края на 
предходния показател).

Същевременно в рамките на изследвания период същест-
вуват редица публикации в икономически издания, насочва-
щи вниманието към проблем с прилагането на равнопоставен 
и безпристрастен подход. В тази връзка се откроява съществе-
на разлика в проактивния подход, отчасти даващ основание и 
за лични мотиви в действията на ръководителя на Комисията, 
при които се разследват операциите на публични компании и 
инвестиционни посредници. В тези случаи има активни дейст-
вия от страна на Комисията, предприети мерки за съвместно 
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сътрудничество с други институции, както и „пространни 
изявления в пресата от страна на ръководството на КФН. В 
случая с КТБ такива действия не се забелязват.“196

По отношение на санкционната дейност спрямо други 
поднадзорни лица е необходимо да се допълни, че Комисията 
има установена практика в рамките на изследвания период197. 
В доминиращата част от случаите санкциите са наложени по-
ради предоставяне на подвеждаща информация, превеждане 
на пари на инвеститори без тяхно съгласие, нарушаване пра-
вата на потребители. Основно констатираните пропуски при 
банките са с административен характер.

Така например през 2012 г. са постановени 23 акта за ад-
министративни нарушения, с които са санкционирани инвес-
тиционни посредници и 22 акта за налагане на санкции спря-
мо физически лица (глобите за физическите лица обикновено 
се налагат поради изискванията на законодателството, което 
определя и понасянето на персонална отговорност от съот-
ветни длъжностни лица в инвестиционния посредник). През 
2012 г. няма констатирано нарушение от банки. През 2013 г. 
са постановени общо 134 акта за административни наруше-
ния, като са наложени санкции на 37 физически лица и 96 – 
на инвестиционни посредници. Една от санкциите е наложена 
спрямо банка – инвестиционен посредник, поради неуведомя-
ване в срок за напускане на брокер. През 2014 г. са наложени 
41 акта за установяване на административни нарушения, като 
са наложени санкции на 4 лица, а 37 – на инвестиционни по-
средници. Няма констатирани нарушения от банки.

През 2015 г. са постановени общо 24 акта за установяване 
на административни нарушения, като са наложени санкции на 
22 инвестиционни посредници и 2 – на банки (за несвоевре-
менно уведомление за прекратени правомощия на лице, което 
е било в управата на инвестиционен посредник). 

 196 По мнението на външен експерт, участвал в настоящото изследване, 
такива примери могат да се дадат спрямо компании, принадлежащи на 
Иво Прокопиев („Алфа Финанс Холдинг“) или пък операции, свързани с 
продажба на пакети акции на „Софарма“ от Огнян Донев и други негови 
публични компании.

 197 Цитираните данни са предоставени от експерти на Комисията, анкети-
рани през януари 2017 г. в рамките на настоящото изследване.
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Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод за това, че санкционната дейност на КФН е отчасти ефектив-
на. За да бъде приложена ефективно в практиката, правната уредба 
относно санкционните правомощия на КФН изисква пълноценно съ-
трудничество между БНБ и КФН с оглед осъществяване на адеква-
тен надзор върху дейността на банките. 

Статистическите данни показват, че Комисията има устано-
вена практика за налагане на санкции при констатирани наруше-
ния. В рамките на изследвания период има данни за налагани санкции 
спрямо нарушители, като по отношение на банките доминират 
формални нарушения на законови разпоредби – неуведомяване или 
неуведомяване в срок. 

Данните относно извършената надзорна дейност на КФН спря-
мо КТБ в качеството ѝ на емитент и на инвестиционен посредник 
показват, че Комисията не е осъществила ефективен надзор, който 
на свой ред не е дал основание за предприемане на действия, свърза-
ни с търсене на отговорност (в тази връзка, вж. карето с изводи и 
оценки в края на предходния показател).

Същевременно, в рамките на изследвания период в публичното 
пространство са анонсирани редица данни за извършвани проверки 
спрямо други поднадзорни лица. Експертната оценка за мотивите в 
този значително по-активен подход обаче не е еднозначна и не дава 
основание за прилагане на равнопоставен и безпристрастен подход.

2.3. Ефективно сътрудничество с институции, 
осъществяващи надзор над банковата система

Третият показател от оценката за ролята на Комисията в 
Системата за почтеност в банковия сектор е ефективно сътруд-
ничество между Комисията и другите институции, които осъ-
ществяват надзор върху дейността на кредитните институции. 
Включването на показателя за сътрудничеството между КФН 
и другите институции, които осъществяват надзор върху дей-
ността на кредитните институции, е обосновано от факта, че 
институциите работят в среда, в която резултатът от техните 
усилия е обусловен и от действията на други структури. Особен 
фокус на внимание е поставен върху оценка на сътрудничество-
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то между Комисията и БНБ (и други институции), дали то е поз-
волило своевременно предприемане на мерки за санкционира-
не на кредитни институции, чиято инвестиционна дейност се 
отклонява от законовите изисквания. В тази връзка е търсен 
отговор на въпроса доколко ефективна комуникация е поддър-
жана между КФН и БНБ във връзка с функционирането на КТБ.

Във връзка с изпълнението на своите надзорни функции 
Комисията за финансов надзор обменя информация с Централ-
ния депозитар (ЦД), Агенцията за приватизация (АП), Българ-
ската народна банка (БНБ), Министерство на вътрешните рабо-
ти (МВР) и съдилищата. KФН има подписани две споразумения 
за сътрудничество с МВР – от 14.09.2004 г. и от 3.07.2014 г. Пър-
вото споразумение определя общата рамка за сътрудничество 
и взаимодействие между двете институции, като в тази връзка 
те установяват механизъм за координация, за извършване на 
съвместни действия и за обмен на информация в областите на 
тяхната компетентност, в т.ч. и за събиране и анализиране на 
информация за финансовото състояние на поднадзорни на Ко-
мисията за финансов надзор лица.198 Второто споразумение оп-
ределя рамката на сътрудничество в една конкретна област, на-
мираща се под надзора на КФН – сферата на застраховането.199 В 
споразумението са дефинирани конкретни приоритети за взаи-
модействие – борбата и противодействието срещу извършване 
на застрахователни измами и други престъпления; съвместна 
работа за усъвършенстване на нормативната уредба и облек-
чен режим на обмен на информация между институциите.

По отношение на конкретния обхват на изследването и 
предвид функциите на КФН (надзор върху дейността на бан-
ките в качеството им на инвестиционни посредници) същест-
вуват два основни механизма за взаимодействие – пряко вза-
имодействие с БНБ, посредством уведомяване за нередности, 
проблеми и други рискове. Другият е чрез участието на пред-
седателя на КФН в Консултативния съвет за финансова ста-

 198 Вж. информация от сайта на Комисията, публикувана на 14.09.2004 г: 
http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-podpisa-sporazumenie-za-satrudnichestvo-
i-vzaimodeystvie-s-mvr-883.html.

 199 Вж. информация от сайта на Комисията, публикувана на 03.07.2014 г: 
http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-i-mvr-podpisaha-sporazumenie-za-
satrudnichestvo-s-organizaciite-v-sferata-na-zastrahovaneto-3710.html.
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билност, в който членуват също председателят на УС на БНБ и 
министърът на финансите. Основната цел на неговата работа 
е гарантиране стабилността на финансовата система и страте-
гическото планиране на развитието на финансовите пазари, 
като неговата дейност не се основава на изрично подписано 
споразумение за сътрудничество.200 В рамките на този формат 
на сътрудничество се дискутират въпроси, попадащи в обхва-
та на надзорната дейност на съответните институции, като 
няма формализирано споразумение за сътрудничество. По 
оценки на представител на КФН, това е утвърдена европейска 
практика, която произтича от факта, че „има два независими 
един от друг контролни органа, които не трябва са си смес-
ват правомощията. Има един общ субект – инвестиционният 
пазар – по отношение на който е изключително ясно разпи-
сано кой какви правомощия има. БНБ издава лиценза, а ние 
осъществяваме контрол на това ниво.“201

Във връзка с конкретната тема, предмет на настоящото 
изследване, е необходимо да се отбележи, че КФН е установи-
ла рамка на сътрудничество с други институции, които имат 
функции по надзор за стабилността и сигурността на финан-
совата система на страната – това са БНБ и ДАНС. Предвид спе-
цифичния характер на осъществяваната контролна дейност 
информацията за тези споразумения е ограничена и се изразя-
ва в кратки информационни материали относно подписаните 
документи. Това не позволява да бъде извършен по-задълбо-
чен анализ на съдържанието на споразуменията за сътрудни-
чество и съответно – да бъде извършена по-детайлна оценка 
дали те установяват адекватна правна рамка, позволяваща 
ефективно изпълнение на надзорната дейност.

За практическото приложение на споразуменията за съ-
трудничество в рамките на изследвания период (2009 г. – сре-
дата на юни 2014 г.) може да се съди преди всичко по факти, 
станали публично достояние във връзка с несъстоятелността 
на КТБ и от документи, свързани с работата на временната пар-

 200 Вж. информация от официалния сайт на Комисията, секция „Партньори“: 
http://www.fsc.bg/bg/za-komisiyata/partnyori/. 

 201 Мнението е на представител на Комисията за финансов надзор, интер-
вюиран през януари 2017 г. в рамките на настоящото изследване.
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ламентарна комисия по случая202. От анализа на съдържанието 
на доклада на комисията203 е видно, че институциите, с които 
Комисията за финансов надзор би следвало да обменя инфор-
мация – БНБ и ДАНС, са разполагали с относително ограничена 
информация относно негативните тенденции в управлението 
на банката и финансовите параметри на нейната дейност. 

От информацията, реферираща към надзорната дейност 
на БНБ (която е в обем от общо 3 страници в рамките на целия 
доклад) не може да бъде направен косвен извод, че БНБ е раз-
полагала с данни по линия на сътрудничеството с КФН. 

Идентичен извод може да се направи и за резултатността 
от сътрудничеството с ДАНС в рамките на изследвания пе-
риод. В частта от доклада, в която се отразява дейността на 
ДАНС във връзка с финансовата сигурност на страната, и по-
конкретно във връзка със случая „КТБ“, се изяснява, че инсти-
туцията е имала няколко конкретни повода за събиране на 
информация и извършване на анализи. Първият е от 2009 г. – 
той е във връзка с изпратен сигнал срещу собственика на КТБ 
от парламентарната Комисия за борба с корупцията, свързан 
с докладвани нарушения срещу финансовата и данъчната сис-
теми и за сключени неизгодни сделки. Вторият повод също е 
от 2009 г. – във връзка с искане на информация от БНБ за със-
тоянието на кредитния портфейл на банката, структурата, ак-
ционерното участие и изплатени дивиденти на банката. Тре-
тият е отразен в анализ от 2012 г., в който е констатиран риск 
поради изтегляне на значителна част от депозити на държав-
ни фирми, прекомерна концентрация на влогове и рискове 
поради структурата на кредитния портфейл на банката, като 

 202 В по-нататъшната част от изложението не са включени мнения и оценки 
на представители на самата КФН. Причината за това е, че анкетираният 

представител не би могъл да има преки впечатления и оценки относно 
резултатите от взаимодействието с останалите надзорни институции от 
периода 2009–2014 г., тъй като е назначен на работа след този период.

 203 Вж. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 73–97.
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впоследствие през май 2013 г. е отчетено, че рискът е ограни-
чен поради предприетите действия за набиране на средства – 
увеличение на капитал чрез публично предлагане на акции. 
Четвъртият повод е отразен във вътрешни анализи на средата 
за сигурност през декември 2013 г., като той се отнася до риск 
от ликвидна криза в банката и потенциална възможност за 
ново увеличение на акционерния капитал. 

По случаите от 2009 г. и декември 2013 г. ДАНС не би могла 
да разчита на обмен на данни с КФН поради това, че дейността 
на КФН няма пряко отношение към тях. Не така стоят обаче 
нещата със случая с анализа от 2012 година и последвалото 
увеличение на основния капитал на КТБ през май 2013 г. От 
изложението в доклада става ясно, че ДАНС не е получавала 
данни от КФН за проблем с емитирането на акции за увеличе-
нието на капитала и е оценила, че предприетите действия за 
набиране на средства са минимизирали потенциалния риск, 
констатиран в края на 2012 г.

От дискусиите в работата на Временната анкетна коми-
сия за източването на КТБ се изяснява, че част от народните 
представители и парламентарно представените партии204 не 
са удовлетворени и от взаимодействието на КФН с чуждес-
транни регулаторни институции, и от липсата на проверка 
по повод операцията за финансиране на КТБ чрез свързано-
то дружество Northern Lights Bulgaria BV. Изразеното мнение 
дава основание за оценка, че взаимодействието на Комисията 
с чуждестранни регулаторни институции не било на необхо-
димото ниво, като във връзка с конкретния казус това е дове-
ло до липса на действия за информиране на други национални 

 204 Вж. Особеното мнение по доклада на Временна анкетна комисия от Радан 
Кънев, народен представител от ПГ Реформаторски блок, в което е посо-
чено следното: „2. КФН е допуснала неоправдано бездействие по повод 
операцията по финансиране на КТБ чрез свързаното дружество Northern 
Lights Bulgaria BV. Тази операция представлява типичен пример на за-
обикаляне на закона. На второ място, тя следва да предизвика реакция 
по пътя на информационния обмен между българския и чуждестранния 
регулатор. Пропуските при международния обмен, както и допускането 
на заобикаляне на закона чрез създаване на SPV с единствена цел фи-
нансиране на КТБ, са довели до увреждане на инвеститорите и до опасно 
задлъжняване на самата банка.“, публикувано и на официалния сайт на 
партията: http://dsb.bg/bg/blogs/article/4224.
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институции и за предприемане на адекватни действия срещу 
увреждане интересите на инвеститори и срещу задлъжняване 
на банката. 

Едва след разразяването на кризата с КТБ (след 20 юни 
2014 г.) КФН взема участие в поредица от срещи с останалите 
надзорни институции и обменя информация с тях по различ-
ни измерения от дейността на проблемната банка, по възник-
налите и потенциалните рискове за други субекти от финан-
совата система на страната. В тази връзка КФН е предоставила 
важна информация на Централния депозитар (във връзка с 
риска от прехвърляне на подсметки), с Фонда за гарантиране 
на влоговете в банките, Българската народна банка, както и с 
институциите с разследващи функции. 

Въпреки това, по-значителната част от предоставената 
информация (например в доклада на временната парламен-
тарна комисия в 43-то Народно събрание) е нерелевантна 
на целите и предмета на проучването и поставя основателни 
въпроси дали по този начин не се отклонява вниманието от 
неефективната дейност на КФН по осъществяване на надзор 
спрямо конкретната банка. Основания за такава оценка дава 
и силно критичното мнение на експерт с теоретични знания 
и практически опит в банковата система, който казва: „Прави 
впечатление, че дейността на КФН, отразена в доклада на вре-
менната комисия към НС, е сведена до пространни и нищо не-
означаващи технически обяснения за трети лица спрямо КТБ, 
за наличности по сметки, за извършени цесии и т. н. с цел да се 
отклони вниманието към търгуване на финансова информа-
ция за клиенти на банката... По този начин КФН изцяло е изве-
дена от отговорност като надзорен орган на КТБ в качеството 
ѝ на инвестиционен посредник и на публично дружество. Дей-
ностите на КФН по случая са описани изцяло с цел да откло-
нят вниманието на неспециалистите – членове на временната 
комисия от нейна пряка и косвена вина и от нейните преки 
задължения, които трябва да опазват правата на миноритар-
ните акционери и честността на капиталовия пазар, който е 
основополагащ за честността на цялата банково-финансова 
система в коя да е държава по света. В допълнение, предиз-
виква недоумение фактът, че по време на провеждане на за-
седанията на временната парламентарна комисия не участват 
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представители (в т.ч. служители) на Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките и на КФН, т.е. липсват основни отговор-
ници за регулиране и надзор на банковата институция.“ 

Въз основа на извършеното проучване може да се направи извод, 
че в рамките на изследвания период Комисията за финансов надзор е 
създала база за сътрудничество с други институции с правомощия 
по надзор върху стабилността на финансовата система, която оба-
че не е използвана като отправна точка за осъществяване на акти-
вен обмен на информация относно потенциални и изявени рискове за 
банковата система на страната. Предвид специфичния характер на 
осъществяваната контролна дейност, информацията за тези спора-
зумения не е публично достъпна и това не позволява извършването 
на задълбочен анализ дали те установяват адекватна правна рамка, 
способстваща ефективното изпълнение на надзорната дейност. 

От данните, включени в официалния доклад на парламентарна-
та комисия, разследваща източването на КТБ, не може да бъде ус-
тановена проактивна роля на КФН по обмен на информация и ефек-
тивно сътрудничество с останалите институции в рамките на 
периода 2009 – 20 юни 2014 г. КФН (както и другите институции) 
е разчитала на официалните одитни доклади и на оценките на рей-
тингови оценки, като не е проявила адекватен аналитичен подход 
за оценка на инвестиционната дейност на КТБ, отражението вър-
ху състоянието на банката и рисковете за банковата система на 
страната. Липсата на проактивен подход личи и от пропуските по 
линия на международно сътрудничество – по-конкретно при обмена 
на информация с чуждестранни регулаторни институции във връз-
ка с увеличение на капитала на Банката, извършено през май 2013 г. 

Подходът на КФН се променя едва след изявяването на криза-
та (след 20 юни 2014 г.), когато институцията променя реактивния 
подход и участва в поредица от форми на сътрудничество с оста-
налите регулаторни институции, като започва да обменя информа-
ция, участва в работни срещи, предоставя справки. Въпреки това, 
по-значителната част от предоставената информация (например 
в доклада на временната парламентарна комисия в 43-то Народно 
събрание) е нерелевантна на целите и предмета на проучването и 
поставя основателни въпроси дали по този начин не се отклонява 
вниманието от неефективната дейност на КФН по осъществяване 
на надзор спрямо конкретната банка. 



246

 
3. УПРАВЛЕНИЕ

Третото измерение от оценката е фокусирано върху упра-
влението на Комисията. То е разгледано през призмата на три 
базисни принципа за функционирането на всяка структура, 
която предприема целенасочени действия по превенция на 
корупция и лоши практики в управлението – прозрачност, от-
четност и почтеност. 

3.1. Прозрачност
Прозрачността в работата на Комисията е оценена през 

призмата на това дали законодателството съдържа изисквания 
за публичност и дали в своята практическа дейност Комисията 
е развила основни информационни канали, осигуряващи пуб-
личност. В тази връзка предмет на изследване е дали интернет 
страницата предоставя публичност на информацията за дей-
ността на Комисията. Въз основа на извършеното проучване е 
оценено дали Комисията използва широк кръг от инструменти 
и информационни канали, за да даде публичност на резулта-
тите от своята дейност и информация относно своето управле-
ние. Наред с това е оценено дали подходът за предоставяне на 
информация относно работата на Комисията отговаря на изис-
кванията и съответства на принципите за равнопоставеност, 
широк достъп до информация и пълнота на информацията. 

В рамките на изследвания период са положени усилия за 
осигуряване на публичност относно дейността на Комисията 
преди всичко чрез нейния сайт. Анализът на съдържанието205 
показва, че официалната интернет страница предоставя пуб-
личност на информацията относно мисията и целите на КФН, 
структурата, ръководния състав на институцията, годишните 
отчети за дейността от 2003 година насам, официалните по-

 205 Проверката на сайта е извършена в периода 11–15 юли 2016 г., както и 
в периода 10–20 април 2017 г., когато е констатирано значително уве-
личение на обема на публикуваната информация.
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зиции, бюлетини и анализи. Предвид специфичния характер 
в дейността е публикувана детайлна информация относно 
функциите, свързани с регулаторната дейност, прилагането 
на лицензионните режими, осъществяването на надзор и на-
лагането на санкции. Предоставена е детайлна информация 
относно нормативната уредба, административните докумен-
ти, регистрите, електронните пазари и друга информация, 
полезна за потребителите. Наред с указанията за начина на 
подаване на документи и данни за контакт е създадена въз-
можност и за подаване на сигнали за корупция.

Фигура №2. Структура и съдържание на сайта на Комисията 
за финансов надзор (към март 2017 г.)

Същевременно следва да се подчертае, че в рамките на пе-
риода 2012–2016 г. предоставянето на информация чрез този 
информационен канал не е придружено от други инструменти 
като например осигурен широк достъп на журналисти, свик-
ването на редовни пресконференции, брифинги, прилагане-
то на правила, улесняващи достъпа до информация.206 В тази 
връзка е необходимо да се отбележи, че през 2012 г. е пред-
приета промяна в Наредбата относно реда и условията за дос-

 206 „През последните месеци предприехме политика на отворени врати и 
поканихме журналисти. Когато дойдоха журналистите, те казаха, че от 
години не са идвали в Комисията“ – мнение на представител на Коми-
сията за финансов надзор, интервюиран през януари 2017 г. във връзка 
с настоящото изследване.
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тъп до информация. Проектът за промени в Наредба №45 от 
2012 г., обсъждан през август 2012 г., е оценен негативно от 
специалисти по право за достъп до информация207, които оце-
няват, че по този начин се въвеждат затруднения за достъп до 
публична информация. Същевременно ръководството на КФН 
представя аргументи в подкрепа на предложените промени, 
като декларира, че „КФН предоставя свободен достъп на граж-
даните до съхраняваните от нея документи, по реда на Наред-

 207 „Едно от ключовите изменения в него е, че навсякъде в досегашния 
текст на наредбата, където се говори за „достъп до информация“, фор-
мулировката се променя на „достъп до документи“. Вече в заявлението, 
което трябва да подаде интересуващ се гражданин, трябва да се посочи 
документът, до който желае достъп, а отпада възможността да предос-
тави описание на исканата информация. „Проблемът тук е, че на граж-
даните се възлага задължението да посочат в заявлението си за достъп 
точен документ, който искат да получат. По този начин съществено се 
стеснява обемът на правото им на достъп до информация, защото в 
редица случаи те не знаят предварително в кой документ се съдържа 
информацията, която ги интересува“, обяснява адв. Кашъмов. „Точно 
по тази причина новото поколение закони за достъп до информация, 
които вече са над 100 в света, боравят с терминологията „достъп до 
информация“, а не „достъп до документи“. И българската Конституция 
(чл. 41), и Законът за достъп до обществена информация гарантират 
правото на гражданите на достъп до информация, а не само до докумен-
ти. Когато се удовлетворява това право, е правилно да се дава достъп до 
документи, но не може да се изисква от заявителите да конкретизират 
в исканията си за достъп документи, които не знаят кои са“ (в. „Капи-
тал“ от 30 август 2012 г.: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/08/30/2600354_kak_kfn_reshi_poveche_da_ne_dava_dostup_
do_informaciia). „Същевременно отпада текстът, вменяващ задължение 
на председателя на КФН да предложи на комисията да прецени дали при 
поисканата информация има надделяващ обществен интерес. Логиката 
и разпоредбите на ЗДОИ предполагат, че ако се установи такъв, институ-
цията трябва да предостави информация, независимо че по този начин 
може да се накърнява нечий частен интерес (разкриване на търговска 
тайна и т.н.). „Предоставянето на правомощия за отказ, без да бъде от-
четен общественият интерес, е в пряко нарушение на Закона за достъп 
до обществена информация. Ако се приемат измененията в наредбата, 
КФН ще стане единствената институция, която не извършва баланс на 
интереси, като ще получи предимството да бъде по-непрозрачна дори 
в сравнение със службите за сигурност“, е мнението на адв. Кашъмов“ 
(„Правен свят“, 31 август 2012 г.: http://legalworld.bg/46950.kak-kfn-reshi-
poveche-da-ne-dava-dostyp-do-informaciia.html). 
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ба №45 от 2.03.2012 г. в допълнение към предоставянето на 
достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ“208.

Въз основа на извършеното проучване може да се направи 
извод, че в рамките на изследвания период са положени уси-
лия за осигуряване на публичност относно дейността на Ко-
мисията, като те са насочени преди всичко към осигуряване 
на публичност чрез официалния сайт. Интернет страницата 
на институцията предоставя публичност на информацията 
относно мисията и целите на КФН, структурата, ръководния 
състав на институцията, годишните отчети за дейността от 
2003 година насам, официалните позиции, бюлетини и анали-
зи. Предвид специфичния характер в дейността е публикува-
на детайлна информация относно функциите, свързани с ре-
гулаторната дейност, прилагането на лицензионните режими, 
осъществяването на надзор и налагането на санкции; норма-
тивната уредба, административните документи, регистрите, 
електронните пазари; друга информация, полезна за потреби-
телите; указания за начина на подаване на документи; данни 
за контакт и за подаване на сигнали за корупция. 

Същевременно, в рамките на изследвания период същест-
вуват дефицити в осигуряването на публичност чрез други 
инструменти като например осигуряване на широк достъп на 
журналисти, свикване на редовни пресконференции и бри-
финги, промяна в правилата за достъп до информация в по-
рестриктивна насока. 

3.2. Отчетност
Във връзка с оценката на отчетността е изследвано дали 

законодателството и практиката на Комисията се основават на 
ясни нормативни изисквания за отчетност пред органа, който 
я е конституирал – Народното събрание (респективно – пред 
ресорната парламентарна комисия по бюджет и финанси). На-
ред с това е оценено дали КФН ефективно изпълнява изисква-
нията за отчетност: на каква периодична база е предоставяла 

 208 Вж. позицията, публикувана на сайта на КФН на 1 септември 2012 г.: 
http://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-do-mediite-7748.html.
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отчети и друга информация за осъществявания надзор; дали е 
предоставяла отчет/информация във връзка с конкретни ка-
зуси от практиката, в т.ч. и относно управлението ѝ, които са 
привлекли вниманието на обществото и медиите. За извърш-
ване на пълноценна оценка по показателя отчетност е изслед-
вано дали Народното събрание е провеждало съдържателни 
дискусии по предоставени годишни отчети относно нейната 
дейност. Вътрешната нормативна уредба на КФН изисква тя 
да представя и отчет пред Сметната палата относно изпълне-
нието на бюджета на Комисията и годишен финансов отчет. 
Важен детайл в тази връзка е изпълнението на изискванията 
за отчетност пред Сметната палата и оценките на одитния ор-
ган относно законосъобразното и целесъобразно изразходва-
не на бюджета на КФН.

При оценката на адекватността на законовата рамка от-
носно изискванията за отчетност е необходимо да се отбележи, 
че дефинираните най-общи изисквания за ежегодно отчитане 
не създават достатъчно гаранции за пълноценно, периодич-
но и своевременно информиране на парламента. Във връзка с 
конкретно възникнал проблем с начина, по който се управля-
ва Комисията през 2013 г., е установено, че законовата рамка 
не предвижда възможност членове на Комисията (въпреки че 
са избрани от парламента) да говорят пред ресорната парла-
ментарна комисия поради факта, че нямат правомощията да 
представляват институцията.

Справка относно изпълнението на изискването на ЗКФН 
за представяне на годишен отчет за дейността показва, че ре-
гулаторният орган е изпълнявал своите задължения – на сайта 
на ресорната парламентарна Комисия по бюджет и финанси209 
могат да бъдат открити публикувани годишни отчети, а също 
така да се установи, че темата е включвана в дневния ред на 
планирани заседания. Същевременно по оценки на народни 
представители отчитането – съответно осъществяваният кон-
трол, са формални, като в рамките на продължителен период 
от време парламентът не разполага с конкретна информация 
относно проблемите, с които се сблъсква секторът, регулатор-

 209 Вж. секция „Документи“ на страницата на 41-то НС: http://parliament.
bg/bg/archive/7/3/225/documents.
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ният орган или поднадзорни субекти. Представянето на от-
чет пред ресорната парламентарна комисия е извършвано в 
съответствие с изискванията на закона, но няма практика за 
провеждане на задълбочени дискусии, като причината за това 
следва да бъде търсена преди всичко в липсата на инициа-
тивност на самия парламент.210 Основната причина за това не 
може да бъде търсена в КФН, а в самия парламент. Извършва-
нето на по-конкретно проучване на взаимодействието между 
Народното събрание и Комисията за финансов надзор показ-
ва, че в случаите, в които парламентът изисква информация 
по конкретно възникнал въпрос или проблем, регулаторният 
орган е предоставял такава.211 

КФН е предоставяла отчети за финансовото управление 
пред Сметната палата, които съответно са подлагани на одит 
от страна на националния одитен орган. В рамките на изслед-
вания период са констатирани пропуски в доклада за периода 
януари 2010 – септември 2011 г., които се изразяват в пропус-
ки при планирането на средствата за обществени поръчки, 
идентифицирането на рискове във връзка със специфичната 
дейност на Комисията, сключените договори за наем на сгра-
да, несъответствие на правилника за устройството и дейност-
та на КФН и нейната администрация, функционалните харак-
теристики на дирекциите от специализираната администра-
ция и длъжностните характеристики на главните директори 
със ЗКФН; неефективно използване на функциониращите 

 210 Като цяло липсата на дискусии по същество е един от съществените 
дефицити в процеса по разглеждане и приемане на докладите на регула-
торните институции от страна на парламента. В тази връзка вж. частта 
от настоящия доклад, анализираща ролята на Народното събрание в 
Системата за почтеност в банковия сектор, където анкетираните на-
родни представители заявяват следното: „Институции като БНБ, КФН, 
ДАНС и други регулаторни институции идват в НС, прочитат си доклада 
и толкова – няма дебати по докладите – нито в ресорните комисии, нито 
в пленарна зала“ и „Само с приемане на годишни доклади не може да 
стане работата. Трябва система, при която контролът да е постоянен и 
да е достатъчно ритмичен.“

 211 http://www.dnevnik.bg/intervju/2013/07/16/2104629_plamen_
dimitrov_knsb_pritesnenieto_ni_za_neiasniia/www.dnevnik.bg/
bulgaria/2013/07/17/2104825_deputatite_izvikaha_petur_chobanov_i_
shefa_na_kfn_za.
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информационни системи за анализ на дейността и за вземане 
на управленски решения на база на генерираната в тях разно-
образна информация.212 От анализа на последвалия Доклад за 
резултатите от проверката за изпълнението на препоръките, 
както и от следващите одитни доклади за следващите години 
става ясно, че КФН е предприела последващи действия за из-
пълнение на изискванията за отчетност.

Във връзка с конкретното проучване на фактите и обсто-
ятелствата, свързани с източването на КТБ е необходимо да 
се отбележи, че Временната комисия е изисквала информация 
относно надзорната дейност на КФН, осъществявана спрямо 
КТБ. От изразените мнения на народни представители, а и от 
анализа на съдържанието на доклада на Временната коми-
сия213 се изяснява, че представената информация е значителна 
по обем, но същевременно страда от съществен дефицит – тя 
отразява широк кръг от данни относно общата надзорна дей-
ност на Комисията по типове поднадзорни субекти, но не пре-
доставя конкретен отговор на въпросите, свързани с контро-
ла, осъществяван върху дейността на КТБ в качеството ѝ на 
инвестиционен посредник.

Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че КФН е изпълнявала сравнително адекватно изискванията за 
отчетност, като се е придържала към законово определените изи-
сквания за представяне на годишен отчет за дейността пред ор-

 212 Вж. Одитен доклад №0200108911 за извършен одит за съответствие при 
финансовото управление на Комисията за финансов надзор за периода 
от 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г., публикуван на сайта на Сметната палата: 
http://www.bulnao.government.bg/bg/search?q=Комисия+за+финансов+н
адзор&article_id=&child_article_id=&file_category_id=14&file_type_id=&date_
from=&date_to.

 213 Вж. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 15–62.
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гана по избор на нейното ръководство – Народното събрание, а във 
връзка с изпълнението на нейния бюджет – пред Сметната палата. 
Съществуват примери от периода 2009–2014 г., в които Комисия-
та е прилагала различен подход при представянето на информация 
по конкретни казуси, изисквана от парламента: както по-детайл-
но представяне на данни (във връзка с надзора върху дейността на 
пенсионните фондове, във връзка с въпроси от медиите, отправе-
ни чрез ресорната парламентарна комисия), така и представяне на 
обща информация, която не дава адекватен отговор на поставени-
те въпроси (във връзка с работата на Временната комисия за раз-
следване източването на КТБ). 

Въз основа на наличните данни може да се направи оценка, че 
в рамките на изследвания период Комисията се е придържала към 
общо установените изисквания за отчетност относно своята 
дейност, като същевременно липсва проактивен подход при пре-
доставянето на информация за констатирани конкретни проблеми, 
установени и потенциални рискове в сектора. 

В контекста на оценката относно случая с КТБ е необходимо 
да се подчертае, че информацията относно надзорната дейност 
на КФН, представена пред временната парламентарна комисия, е 
значителна по обем, но същевременно страда от съществен де-
фицит – отразява широк кръг от данни относно общата надзорна 
дейност на Комисията по типове поднадзорни субекти, но не пре-
доставя конкретни отговори на въпросите, свързани с контрола, 
осъществяван върху дейността на КТБ в качеството ѝ на инвести-
ционен посредник. 

3.3. Почтеност
Почтеността при управлението на Комисията е оценена 

чрез анализа на етични правила, които създават гаранции за 
независимост и безпристрастност на членовете на Комисията 
при осъществяване на надзорните функции. В тази връзка е 
проучено дали съществуващият етичен кодекс е съдържате-
лен, дали създава възможност за ефективно санкциониране 
на служители и представители на ръководството, които са 
се отклонили от законовите и етичните норми, както и да се 
оцени дали той поставя солидна основа на надзорната дей-
ност. Наред с това е изследвано и оценено дали Комисията е 
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изградила ефективна система за приложение на създадените 
етични правила като инструмент за регулиране на етичното 
поведение на ръководството и на служителите си. 

Комисията за финансов надзор разполага с разработен ко-
декс за професионална етика на служителите, който е публи-
куван на сайта на институцията214. Документът урежда отно-
сително детайлно правилата за работа на служителите, като 
един от мотивите за прилагането на такъв подход е специфи-
ката в тяхната дейност – а именно изискванията за работа с 
поднадзорни лица. Кодексът регламентира взаимоотношени-
ята с поднадзорни лица, правила за докладване на възникнал 
конфликт на интереси и за отвод, принципи за професионал-
но поведение, взаимоотношения с колегите, лично поведение, 
вкл. забрани за приемане на подаръци при изпълнение на 
служебните задължения, определяне на това кое поведение 
е неприемливо при извършване на трудовите задължения и 
т.н. При постъпване на работа в комисията всеки служител е 
длъжен да се запознае с етичните норми, като подписва де-
кларация, че приема вътрешните правила, заедно с Кодекса за 
професионално поведение.

Въпреки че регламентира важни детайли от етичните 
аспекти в дейността на служителите в институцията, доку-
ментът има непълноти, които не поставят солидна основа на 
надзорната дейност и не позволяват ефективно санкционира-
не на служители и представители на ръководството, които са 
се отклонили от етичните норми. Анализът на съдържанието 
на кодекса откроява дефицити в две насоки: 1) общите разпо-
редби относно механизмите за осъществяване на контрол по 
прилагане на разпоредбите; 2) строго йерархичния подход за 
докладване на нередности, според който всеки служител се 
обръща към прекия си ръководител, като на върха на тази пи-
рамида остава въпросът кой следи за спазването на професио-
нално-етичните стандарти от ръководителя на институцията. 
Във връзка с последния дефицит е необходимо да се отбележи, 
че категориите лица, задължени по този кодекс, са членове-

 214 Кодексът за професионално поведение на служителите е приет на 
19.09.2012 г., като в анализираната версия е достъпен на сайта (по данни 
от проверка, извършена на 20 юли 2016 г). 
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те на комисията и служителите, а в контекста на последвали 
медийни публикации за нерегламентирани срещи между ръ-
ководителя на институцията и поднадзорни лица от банко-
вия сектор, така дефинираните разпоредби поставят открит 
въпроса дали разпоредбите на кодекса се отнасят и до пред-
седателя на комисията или тук възниква проблем относно из-
пълнението на разпоредбите. 

Вторият, значително по-съществен кръг от проблеми, е 
свързан с приложението на етичните норми в работата на Ко-
мисията. В рамките на изследвания период възникват пореди-
ца от скандали, изразили се в две основни насоки: 1) проблеми, 
свързани с работната атмосфера в институцията (разгледани 
по-детайлно в раздела, посветен на изграждане на експертен 
капацитет) и 2) разминаване с основни принципи и етични 
стандарти за взаимоотношенията между ръководството на 
регулаторната институция и поднадзорни лица. 

След фалита на КТБ в широк кръг от медийни публикации 
са представени факти за поддържане на системни нерегламен-
тирани контакти между представители на ръководството на 
Комисията за финансов надзор и мажоритарния собственик на 
КТБ. В тази връзка става ясно, че срещи в работно и извънработ-
но време са провеждали председателят на Комисията, замест-
ник-председателят, отговарящ за надзора върху инвестицион-
ната дейност, главният секретар на Комисията, както и един от 
кандидатите за заместник-председател на Комисията215. 

 215 В тази връзка вж. публикацията на в. „Капитал“ от 15 май 2015 г. „На по чаш-
ка с надзора. Защо посещенията на председателя на КФН Стоян Мавродиев 
и други регулатори при банкера Цветан Василев са недопустими“, в която 
четем следното: „Освен председателя на надзора с посещения в кабинета на 
банкера са записани и други представители на финансовия регулатор. На 
3 февруари 2014 г. е отразена визита на Николай Попов, като два дни след 
това и Мавродиев е ходил при Василев според дневника. Попов е ходил при 
банкера и на 1 август 2013 г... Регистрирана е и среща между Ралица Агайн-
Гури и Цветан Василев от 13 септември 2013 г. През януари 2014 г. Ралица 
Агайн бе назначена в КФН за заместник-председател след няколкогодишно 
отсъствие от регулатора. Има записано посещение и на Андон Георгиев, 
главен секретар на комисията – длъжност, създадена по времето на Мав-
родиев, на която той назначава своя бивш партньор в бизнеса с регистри-
ране на офшорни компании“ (http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/05/15/2533567_na_po_chashka_s_nadzora/).
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Нарушенията на етичните норми придобиват още по-го-
ляма тежест, като се отчете фактът, че в обхвата на надзорната 
дейност на КФН попада не само надзорът над инвестиционна-
та дейност на банките, но и надзор върху дейността на застра-
хователни дружества и на публични компании, чиито акции се 
търгуват на борсата.216

При така описания модел на управление наличието на 
етични норми и дори на конкретни звена/служители, отго-
ворни за надзора по приложението на етичната рамка217, не 
създава гаранции за правилното функциониране на етичната 
инфраструктура на Комисията. 

 216 В тази връзка вж. публикацията на в. „Капитал“ „Срещите на Цветан Ва-
силев: с регулатори, политици, издатели. Сред най-честите посетители 
е шефът на КФН Стоян Мавродиев с над 30 визити“ от 15 май 2015 г., в 
която четем следното: „В периода на апогея и до рухването на КТБ Цветан 
Василев се е срещал с политици, регулатори, бизнесмени, журналисти. 
Това се вижда от сканирани копия от тетрадка, в която на ръка са запис-
вани имената на посетителите в централата на КТБ на бул. „Цар Борис 
Трети“ в различни периоди на 2013 и 2014 г. Макар Василев да обяви, че 
не той е изпратил файловете, той не отрече тяхната достоверност. Пред 
„Дневник“ работещ в сградата на бул. „Цар Борис Трети“ потвърди, че 
посетителите наистина са се записвали по този начин. Няколко човека 
в списъка потвърдиха пред „Капитал“, че действително са били при 
Василев на датата, спомената в тефтерите... Най-скандалната част от 
съдържанието на тетрадката е, че представители на регулатори, които 
би трябвало да надзирават КТБ и дружествата от групата на Василев, са 
ходили на крака при него. Рекордьор е шефът на КФН Стоян Мавродиев 
с над 30 визити. Сред посетителите е и Цветан Гунев, който по това 
време оглавява банковия надзор в БНБ. На два пъти присъства и името 
на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин 
Божков. В списъка се среща и Петко Николов, както се казва шефът 
на КЗК. Присъствието на Мавродиев е най-интензивно. Проблемът е, 
че оглавяваната от него комисия трябва да надзирава КТБ, която е и 
публично дружество, и инвестиционен посредник, застрахователното 
дружество „Виктория“ и куп публични компании от орбитата на Цветан 
Василев – „Булгартабак“ (тогава най-голямата борсова компания по па-
зарна капитализация), „Петрол“ и още дузина по-малки.“ (http://www.
capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/05/14/2533007_sreshtite_
na_cvetan_vasilev_s_regulatori_politici/ – 14 май 2015).

 217 В тази връзка е показателна оценката на вече цитирания външен екс-
перт, участвал в настоящото изследване, който оценява: „Дори да има 
такъв служител, той няма как да изпълнява добре функциите си, ако не 
е институционално независим от ръководството на КФН.“ 
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Въз основа на извършеното проучване се констатира, че Коми-
сията за финансов надзор разполага с правила за етично поведение 
на нейните членове и служители. През 2012 г. е приет Кодекс за про-
фесионална етика, който е публично достъпен на сайта и регламен-
тира правила, свързани с взаимоотношенията с поднадзорни лица, 
дължимо поведение при конфликт на интереси, принципи за профе-
сионално поведение, взаимоотношения с колегите и т.н. 

Съществен дефицит на документа е липсата на структурно 
обособено звено/служител, пряко ангажирано с надзор по прилага-
нето на етичния кодекс, както и категориите лица, включени в об-
хвата на неговото действие (членове и служители), което поставя 
въпрос дали най-висшият ръководител на институцията е вклю-
чен в обхвата на приложно действие на кодекса. Поредицата от 
медийни публикации, последвали фалита на КТБ, разкриват данни 
за системно нарушение на етичните стандарти при взаимоотно-
шенията между ръководството на Комисията и поднадзорни лица. 
Системното нарушение на утвърдени етични правила и принципи, 
които следва да са присъщи за независим регулатор, е един от най-
съществените удари по авторитета на институцията.

Въз основа на извършеното проучване може да бъде направена 
оценка за съществено разминаване между формално разписаните 
етични норми и тяхното приложение в работата на Комисията. Въ-
преки че разполага с етичен кодекс от 2012 г. насам, в рамките на из-
следвания период КФН не разполага с изградена и действаща етична 
инфраструктура, която да гарантира за неговото прилагане. 
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В рамките на системата за почтеност в банковия сектор 
външният ОДИТОР играе важна роля, като тя се определя 
от следния факт: одиторът е първият външен субект, кой-

то извършва периодично задължителен одит на дейността на 
кредитните институции (банките) във връзка с представяне на 
имуществото и финансовото състояние. Съгласно законодател-
ството одиторът извършва проверка на дейността на банките, 
като разполага със законово определени възможности за дос-
тъп до необходимата финансова и друга документация, която да 
му позволи да установи дали се спазват изискванията на реле-
вантното законодателство и да си състави достоверно, надежд-
но, пълно, обективно и безпристрастно мнение относно финан-
совите аспекти от дейността на одитираното юридическо лице. 

ОДИТОРъТ е първият външен субект, който има задача 
да извършва проверка за правилното и законосъобразно из-
пълнение на функциите на банките въз основа на преглед на 
документи. В този смисъл неговата роля може да се сравни с 
функциите на първа система за предупреждение, която следва 
да сигнализира за нередности и за потенциални рискове.218

 218 Първият по време субект де факто е БНБ по линия на дистанционния 
надзор, на който банките изпращат текущи справки. Одиторът е първият 
субект от гледна точка на физическия преглед на документи в кредитната 
институция.
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Одитната дейност се осъществява от регистрирани одито-
ри, чиято дейност е регламентирана в Закона за независимия 
финансов одит. Съгласно неговите разпоредби регистриран 
одитор е физическо лице, което има право да подписва оди-
торски доклади с мнение върху финансови отчети. Изключи-
телните права за упражняване на професията на регистриран 
одитор се упражняват (1) пряко или чрез предприятие на ре-
гистриран одитор, както и (2) чрез участие в специализирано 
одиторско предприятие. Кредитните институции най-често 
сключват договори за одит със специализирани одиторски 
предприятия, в които участват повече от един регистриран 
одитор.

При извършване на оценката на системата за почтеност 
в банковия сектор основен обект на внимание следва да бъ-
дат специализираните одиторски предприятия. Този подход 
се обуславя от утвърдената практика, при която кредитни-
те институции сключват договор за извършване на одит на 
своята дейност със специализирани одиторски предприя-
тия – най-често това са авторитетни одиторски фирми, кои-
то разполагат със значителен експертен ресурс и са част от 
международни консултантски компании, опериращи в глоба-
лен мащаб.

Оценката на ОДИТОРА се основава на показатели, измер-
ващи три ключови измерения – капацитет, роля и управление. 
При извършване на оценката на всяко едно от тях са анали-
зирани набор от основни показатели, като всеки от тях е ана-
лизиран и оценен през призмата на (А) съществуващата нор-
мативна база (закони, вътрешни правила, етични кодекси и 
други вътрешни правила и документи, определящи правилата 
за дейност на одитора) и на (Б) практическото приложение на 
установените правила (конкретни действия, установени под-
ходи за работа, предприемани мерки, начин на функционира-
не на структури и т.н.). 

При формирането на оценката на капацитета, ролята и 
управлението на сектора „ОДИТОР“ е взет предвид фактът, 
че за разлика от другите обекти на изследване, където се 
оценява една-единствена структура, тук обектът на изслед-
ването е множествен – съществуват самостоятелни и неза-
висими едно от друго специализирани одиторски предпри-
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ятия, които имат различен капацитет, управление и начин 
на функциониране. Тази особеност на сектора не позволява 
извършването на оценка на всички одиторски предприятия, 
извършващи одит на кредитни институции в страната. Из-
тъкнатата особеност насочва към практически избор от два 
подхода: оценка на извадка от водещите специализирани 
одиторски предприятия219 или на един конкретен одитор. 
Отчитайки базисното ограничение (наличие на различни 
специализирани одиторски предприятия, които имат разли-
чен капацитет, управление и начин на функциониране), по-
добна обобщена оценка на изследваната група би страдала 
от съществен дефицит – да отразява констатации, които са 
валидни за всички (това на практика създава предпоставка 
за твърде общи констатации). 

Посочените ограничения, както и една от водещите цели 
на изследването – да се установи какви са причините за обя-
вяването в несъстоятелност през 2014 г. на четвъртата по го-
лемина банка в страната, предопределиха избора на подход, 
при който обект на изследване е специализираното одиторско 
предприятие, извършвало одит на фалиралата кредитна ин-
ституция220. 

 При формирането на оценката на капацитета, ролята и 
управлението на одитора в настоящото изследване са взети 
предвид данни от официални доклади (доклад на парламен-
тарната временна анкетна комисия за проверка на фактите 
и обстоятелствата, свързани с действията на държавни ор-
гани и институции, които е следвало да упражнят контрол и 
да противодействат на източването на Корпоративна търгов-
ска банка в периода 2009–2014 г.; доклади за прозрачност на 
КПМГ „България“ ООД за 2010 г., 2013 г. и 2014 г.; обвинителни 
актове на прокуратурата; окончателен доклад за синдиците 
на КТБ, изготвен от „Alix Partners“; публикации от специали-

 219 В тази връзка при стартирането на настоящото изследване бе извършена 
селекция на т.нар. големите четири одиторски компании в България. По 
този начин в обхвата на изследването бяха включени „Прайсуотърхауску-
пърс ОДИТ“ ООД (PricewaterhouseCoopers); „Делойт одит“ ООД (Deloitte); 
„ърнст и Янг одит“ ООД (Ernst & Young) и КПМГ „България“ ООД (KPMG).

 220 В случая това е специализираното одиторско предприятие КПМГ „Бълга-
рия“ ООД (наричано накратко одиторът или одиторското предприятие).
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зирани икономически издания и национални медии, оценки и 
данни от анкетирани представители на изследваните инсти-
туции и експерти, работещи в областта на финансите. Пред-
ставители на одитора не са взели участие в изследването221 
поради практически отказ от отговор на поканите за провеж-
дане на експертно интервю.

1. КАПАцИТЕТ
1.1. Високи професионално-етични  
критерии в работата на одиторите

Първият показател е свързан с наличието на високи про-
фесионално-етични критерии, които да служат като ефек-
тивен инструмент за рекрутиране на експерти в сферата на 
одитната дейност. В тази връзка са оценени законовите изи-
сквания за придобиване на правоспособност на регистриран 
одитор и дали те включват съществени професионално-етич-
ни критерии.

Законът за независимия финансов одит (ЗНФО) включва 
базисни изисквания за дейността на регистрираните одито-
ри, които са дефинирани в глава четвърта на закона222. В тази 
връзка са включени изисквания лицата да не са осъждани, ли-

 221 Методологията за извършване на изследването включва използването 
на два основни метода: анализ на документи и експертно интервю с 
представители на изследваните институции и други експерти в областта 
на финансите. В периода септември 2016 г. – май 2017 г. изследовател-
ският екип отправи трикратно покани до одиторското предприятие за 
провеждане на интервю с представител на одиторското предприятие, 
по които не последва реакция. Практическият „мълчалив отказ“ от пре-
доставяне на информация не съдейства за формирането на извод, че 
одиторът функционира прозрачно и отчетно, като това дава негативно 
отражение при формирането на крайните оценки по показателите, по 
които е необходима информация относно вътрешни правила, документи 
и практическа дейност.

 222 Вж. Закон за независимия финансов одит (в сила от 01.01.2002 г.. Обн. ДВ. 
бр. 101 от 23 ноември 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 95 от 8 декември 2015 г., отм. 
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шени от право да упражняват дейност в областта на финанси-
те и счетоводството; да отговарят на определени изисквания 
за задължителна степен на завършено висше образование и 
задължителен професионален стаж; да са положили необхо-
дими изпити, включително и да са запознати с международ-
ните стандарти за професионална етика. 

Право да подписват одиторски доклади с мнение върху 
финансови отчети имат физически лица (регистрирани оди-
тори), които успешно са издържали изпити за дипломиран 
експерт-счетоводител и са вписани в регистъра на дипломи-
раните експерт-счетоводители, воден от Института на дипло-
мираните експерт – счетоводители и след вписването в регис-
търа имат една година професионален стаж в специализирано 
одиторско предприятие или в предприятие на регистриран 
одитор.

Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придо-
бива след успешно полагане на писмени изпити пред Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители по счетовод-
ство, включително Международните стандарти за финансово 
отчитане; търговско право; независим финансов одит, вклю-
чително Международните одиторски стандарти; данъчно и 
осигурително право. Преди полагането на изпита по незави-
сим финансов одит кандидатите за дипломирани експерт-сче-
товодители трябва да имат най-малко две години професио-
нален стаж в специализирано одиторско предприятие или в 
предприятие на регистриран одитор. Преди да придобие пра-
во да се яви на посочените изпити, кандидатът за дипломиран 
експерт-счетоводител трябва да е положил изпити в следните 
области: 1. основи на счетоводството (теория на счетоводство-
то); 2. финансово счетоводство (счетоводство на предприяти-
ето); 3. управленско счетоводство; 4. анализ на финансовите 
отчети; 5. финансов контрол и одиторски стандарти, вклю-
чително Международните одиторски стандарти; 6. търговско 
право; 7. трудово и осигурително право; 8. финанси на пред-
приятието; 9. математика и статистика; 10. микроикономика; 

ДВ. бр. 95 от 29 ноември 2016 г.), глава четвърта „Придобиване на правос-
пособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор“.
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11. информационни системи и технологии; 12. управление на 
риска и вътрешен контрол.

Дипломираните експерт-счетоводители следва да отгова-
рят на изискванията посочени в чл. 15 и чл. 16 от ЗНФО, както 
следва: лицето да не е осъждано за престъпление от общ харак-
тер; да не е лишено от право да упражнява одиторска профе-
сия или дейност или други подобни професии, или дейности 
в областта на финансите и счетоводството и не е лишено от 
право да заема материалноотговорна длъжност; отговаря на 
изискванията за задължителна степен на завършено висше 
образование и задължителен професионален стаж в областта 
на счетоводството, вътрешния, външния одит и финансовата 
инспекция.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители 
(ИДЕС) регистрира успешно издържалите изпитите за екс-
перт-счетоводител в отделен регистър. В регистъра се впис-
ват както одиторите, така и специализираните одиторски 
предприятия. В допълнение е необходимо да се отбележи, че 
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители орга-
низира и обучения за придобиване на квалификация за из-
вършване на този тип дейност.

Особено внимание е необходимо да се отдели на чл. 7 от 
закона. В него е постановено, че при осъществяване на не-
зависим финансов одит регистрираните одитори следва да 
спазват Етичния кодекс на професионалните счетоводите-
ли, приет от Международната федерация на счетоводители-
те, като в своето професионално поведение и отговорност 
те трябва да се придържат към осем базисни етични прин-
ципа: „1. независимост – необвързаност на регистрираните 
одитори, включително чрез своите съдружници и персонал, 
с проверяваното предприятие, неговите ръководители или 
свързани с тях лица в материален, личностен или друг ас-
пект; 2. обективност, безпристрастност и недопускане на 
предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, 
което да попречи на реалната преценка на одитора; 3. про-
фесионална компетентност – притежаването на достатъчно 
необходими професионални познания в областта на дейст-
ващото търговско, счетоводно и данъчно законодателство, 
Международните счетоводни стандарти и Международните 



267

одиторски стандарти; 4. конфиденциалност – запазване в 
тайна на информацията за дейността на предприятието кли-
ент, получена в резултат на извършения независим одит; 5. 
професионално поведение – одиторът действа в своята про-
фесионална работа по начин, който е в съответствие с добро-
то име на одиторската професия и се въздържа от действия, 
които биха довели до уронване престижа на професията; 6. 
почтеност – одиторът е честен, последователен и обективен 
при изпълнението на одита; 7. познаване и прилагане на про-
фесионалните стандарти – одиторът извършва независим 
одит в съответствие с приетите професионални стандарти и 
националното законодателство; 8. отговорност – регистри-
раният одитор е лично отговорен за изразеното от него мне-
ние; специализираното одиторско предприятие носи отго-
ворност за изразеното от негово име одиторско мнение.“223

Дипломираните експерт-счетоводители придобиват пра-
во да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови 
отчети след една година професионален стаж в специализира-
но одиторско предприятие или в предприятие на регистриран 
одитор и след вписването им в регистъра на регистрираните 
одитори. Важно е да се отбележи, че регистрираният одитор 
полага клетва и подписва клетвен лист.224

В заключение може да бъде посочено, че нормативната 
уредба е предвидила сериозни изисквания за придобиване 
правоспособност на регистриран одитор, които гарантират 
висока степен на професионална подготовка, както и базови 

 223 Чл. 7 от ЗНФО.
 224 Съгласно чл. 27в. от ЗНФО (отм., ДВ, бр.95/2016 г.) регистрираният оди-

тор полага клетва и подписва клетвен лист със следното съдържание: 
„Заклевам се в силата на познанието и законността, че ще изпълнявам 
добросъвестно, независимо, отговорно, безпристрастно и с професио-
нална компетентност задълженията си като регистриран одитор. Ще се 
ръководя от законите на Република България, приетите професионални 
одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, ут-
върдени от Института на дипломираните експерт-счетоводители. При 
нарушаване на тази клетва да бъда санкциониран с нормите на закона 
и професионално-етичните норми на Института на дипломираните 
експерт-счетоводители.“
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изисквания, които да гарантират висока степен на интегритет 
на кандидатите за одитори.225

При оценката на практиката на конкретно анализира-
ното одиторско предприятие е необходимо да бъдат отбеля-
зани три съществени детайла: 1) в своите официални доку-
менти226 одиторът е включил информация, че ангажираните 
одитори и експерти следва да се ръководят от определените 
професионално-етични изисквания, предвидени в законо-
дателството и в практиката на международната мрежа от 
компании, към която се числи. В тази връзка е необходимо 
да се отбележи, че включените ангажименти са общи, звучат 
бланкетно, като имат по-скоро декларативен характер и не 
позволяват формулирането на оценка относно съществото 
на декларативните текстове; 2) чрез мълчалив отказ от учас-
тие в изследването не е съдействал за получаването на ин-
формация по практическите аспекти от своята политика; 3) 
пропуските в одиторската дейност спрямо КТБ, които са кон-
статирани в доклада на временната парламентарна комисия, 
както и фактите, изложени в обвинителните актове на Про-
куратурата на Република България227. Тези факти дават осно-
вание за съществено намаляване на оценката за практическо 
приложение по този параметър. 

 225 Въпреки това по оценки на експерти съществуват недостатъци. Напри-
мер един от недостатъците при провеждане на изпитите от Института 
на дипломираните експерт-счетоводители е твърде стандартизираният 
подход за изпит чрез тестове, който се основава на тестове със затворен 
отговор и не включва възможност за разсъждения по казуси, особено по 
казуси, свързани с етични дилеми в работата.

 226 Вж. Доклад за прозрачност за 2010 г. на КПМГ „България“ ООД, достъпен 
на: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/bg-2010-
KPMG-Bulgaria-Transparency-Report-BG.pdf; Доклад за прозрачност за 2013 
година на КПМГ „България“ ООД, достъпен на: https://home.kpmg.com/
content/dam/kpmg/pdf/2016/05/bg-2013-KPMG-Bulgaria-Transparency-
Report-BG.pdf; Доклад за прозрачност за 2014 г. на КПМГ „България“ ООД, 
достъпен на: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/
bg-2014-KPMG-Bulgaria-Transparency-Report-BG.pdf.

 227 Вж. пълния текст на обвинителните актови спрямо одиторите, публи-
кувани на сайта на Прокуратурата на Република България: http://www.
prb.bg/bg/news/aktualno/675885/.
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Въз основа на извършеното изследване може да се направи 
извод, че законодателството, регламентиращо професионално-
етичните критерии за придобиване на правоспособност на ре-
гистриран одитор , включва необходимите условия за избор на 
експерти, които имат познания в съответната професионална 
област и са запознати с основните етични принципи в тази об-
ласт. 

Като определен недостатък в практическото изпълнение на 
дейността по сертифициране може да се определи стандартизи-
раният подход за изпит чрез тестове, прилаган от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители. Този подход не създава не-
обходимите гаранции, че до извършване на одиторска дейност няма 
да бъдат допуснати лица, които нямат разбиране и нагласа за спаз-
ване на етичните стандарти и принципи в професията. 

При оценката на практиката на конкретно анализираното 
одиторско предприятие е необходимо да бъдат отбелязани три 
съществени детайла: 1) в своите официални документи одито-
рът е включил информация, че ангажираните одитори и експерти 
следва да се ръководят от определените професионално-етични 
изисквания, предвидени в законодателството и в практиката на 
международната мрежа от компании, към която се числи. Включе-
ните ангажименти са общи, звучат бланкетно, като имат по-скоро 
декларативен характер и не позволяват формулирането на оценка 
относно съществото на декларативните текстове; 2) пропуските 
в одиторската дейност спрямо КТБ са констатирани в доклада на 
временната парламентарна комисия, както и фактите, изложени в 
обвинителните актове на Прокуратурата на Република България) 
не дават основание за оценка, че е налице висок професионализъм; 3) 
чрез своя мълчалив отказ от участие в изследването не е съдейст-
вал за получаването на информация по практическите аспекти от 
прилагането на своята политика.

Въз основа на наличната информация не може да се направи 
извод за целенасочена политика на одиторското предприятие за 
ангажиране на одитори и експерти, чиято дейност съответства 
на най-високите професионално-етичните критерии. Фактите, ус-
тановени от институциите, дават основание за извод, че може да 
бъде открито разминаване между формално дефинирани критерии 
и принципи, от една страна, и практическо приложение в политика-
та на одитора в рамките на изследвания период, от друга страна.
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1.2. Независимост при изпълнение  
на одиторската дейност

Вторият ключов показател е свързан с наличието на га-
ранции за независимост при изпълнение на одиторската дей-
ност. Неговото включване е обосновано от факта, че независи-
мостта на одиторите е съществена предпоставка за обективно 
и безпристрастно мнение и оценка на одитираното юридиче-
ско лице. 

Законът за независимия финансов одит създава същест-
вени гаранции за независимостта на одиторите и специализи-
раните одиторски предприятия при изпълнение на одитната 
дейност, в това число и по отношение на одита на кредитни-
те институции, извършващи дейност в обществен интерес. В 
чл. 7 са дефинирани водещите принципи, по които следва да 
се осъществява одиторската дейност. На първо място в раз-
поредбите на чл. 7 е включен принципът „независимост“, де-
финиран като „необвързаност на регистрираните одитори, 
включително чрез своите съдружници и персонал, с проверя-
ваното предприятие, неговите ръководители или свързани с 
тях лица в материален, личностен или друг аспект“. На второ 
място, но не и по значение, са посочени принципите за „обек-
тивност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, 
конфликт на интереси или друго влияние, което може да по-
пречи на реалната оценка на одитора“. 

В тази връзка е важно да се посочи разпоредбата на чл. 28 
от ЗФНО (отм. ДВ, бр. 95/2016 г.), която дава практическото 
изражение на принципа за независимост. Съгласно законовия 
текст при извършване на независим финансов одит регистри-
раните одитори са независими от одитираното дружество и не 
участват във вземането на решения в одитираното дружество. 
Регистрираните одитори не извършват независим финансов 
одит, ако е налице пряка или косвена финансова връзка, биз-
нес връзка, трудово правоотношение или друга връзка/право-
отношение, включително предоставянето на допълнителни 
услуги, несвързани с одита, между регистрираните одитори 
или мрежата и одитираното дружество, от които обективна, 
разумна и информирана трета страна би могла да направи за-
ключение, че независимостта на регистрираните одитори е 
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компрометирана. Когато независимостта на регистрирания 
одитор е повлияна от заплахи и независимостта е компроме-
тирана, законът задължава регистрираният одитор да не из-
вършва независимия финансов одит.

Така цитираните разпоредби дават основание за оцен-
ка, че законодателството съдържа онези принципи, които са 
присъщи за одитната дейност и интегрират в националното 
законодателство принципите за независимост, прогласени в 
международните стандарти за одиторската дейност (това са 
принципите и стандартите, произтичащи от Етичния кодекс 
на професионалните счетоводители, приет от Международна-
та федерация на счетоводителите).

Международните стандарти за независимост, безпри-
страстност и обективност са задължителен компонент от нор-
мативната база на всяко одиторско предприятие, в това число 
и на конкретното одиторско предприятие, което е обект на на-
стоящия анализ. В Доклада за прозрачност (основен документ, 
изразяващ политиката на управление и функциониране) е 
включен раздел „Независимост, почтеност, професионална 
етика и обективност“228. В разглеждания документ е посочено, 
че „всички служители, предоставящи професионални услуги, 
са задължени да спазват стандарти за независимост, залегна-
ли в Етичния кодекс на Съвета за международни стандарти по 
етика на счетоводители и на други регулаторни органи. По-
литиките се допълват и от процедури, които гарантират спаз-
ването на изискванията на ИДЕС. Тези политики и процедури 
обхващат сфери като лична независимост, финансова незави-
симост, взаимоотношения при напускане, ротация на съдруж-
ници и поемане на одиторски ангажименти“.

Доколкото тези принципи са отразени в документ, отра-
зяващ политиката на одиторската практика, те имат един по-

 228 Вж. например Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 12–14. От съдържа-
телна гледна точка е необходимо да се подчертае, че не съществуват 
значителни разлики в текстовете на докладите от различните години, 
в т.ч. по отношение на оценявания въпрос. В тази връзка е необходимо 
да се уточни, че т.нар. Доклад за прозрачност е задължителен компонент 
от изискванията за отчетност и публичност на дейността на всяко оди-
торско предприятие, който дава информация относно общата политика 
и годишна дейност.
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скоро общ декларативен и пожелателен характер. За да бъде 
оценено тяхното реално съдържание и практическо прило-
жение обаче следва да се установи доколко в практиката си 
одиторското предприятие/одиторът се е ръководило от тези 
стандарти и доколко са създадени необходимите гаранции за 
независимост на одиторите и на експертните екипи.

За съжаление оценката на независимостта на одитора не 
може да бъде цялостна поради липсата на конкретни данни 
относно вътрешната нормативна уредба (непубликувана на 
сайта) и относно политиката, относно практическото прило-
жение на политиката, промотираща принципа на независи-
мост. Така например липсва информация относно: 1) вътрешни 
правила за работата в одиторските фирми; 2) съдържателния 
аспект на тези правила – дали те надграждат общите законови 
изисквания или са бланкетни и формално възпроизвеждат за-
коновите формулировки; 3) какви мерки/механизми за защи-
та от въздействие върху одиторите и експертните екипи, под-
помагащи дейността им, се прилагат (както от външно, така 
и от вътрешно въздействие); 4) дали са изградени вътрешни 
системи за контрол и как функционират.

При оценката относно практическите аспекти на полити-
ката на одиторското предприятие за гарантиране на незави-
симост на одиторската дейност следва да се вземат предвид 
факти и обстоятелства в няколко насоки: 1) резултатите от 
проучването на временната анкетна парламентарна комисия 
относно източването на КТБ; 2) оценките и резултатите от 
последвалата проверка на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори; 3) данните, посочени в обвинител-
ните актове на прокуратурата спрямо одиторите, извършвали 
одит на КТБ в рамките на изследвания период; 4) мълчаливи-
ят отказ на одиторското предприятие за предоставяне на кон-
кретна информация по изследвания показател.

В тази връзка следва да бъдат посочени пропуски в одит-
ната дейност спрямо КТБ, констатирани в докладите, провер-
ките и обвинителните актове на институциите, изразяващи се 
в следните няколко насоки: 1) неотразяване/неточности/про-
пуски при установяване и отразяване на поредица от факти, 
че липсват документи или че има непълни документи, свърза-
ни с различните типове банкови дейности; 2) несъответствие 
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между изводите от извършения одит и фактическите данни, 
констатирани при одита; 2) неизпълнени допълнителни оди-
торски процедури в случаите, когато са установени отклоне-
ния и пропуски в дейността на банката; 3) липса на действия 
за информиране на БНБ при установени съществени неред-
ности и системни нарушения в дейността на банката; 4) липса 
на адекватна оценка на рисковете от установените отклоне-
ния в дейността на банката, които да послужат за промяна в 
одиторска стратегия229. 

В обвинителните актове на Прокуратурата230 е посочено, 
че одиторите не са изпълнили задълженията да докладват 
за установените нарушения в дейността на банката пред съ-
ответния надзорен орган – БНБ, като по този начин е възпре-
пятствано осъществяването на банков надзор и налагането на 
необходимите принудителни мерки231. 

 229 Обобщението е въз основа на конкретните данни за нарушения в дей-
ността на банката и пропуски в одиторската дейност, представени в 
доклада на временната парламентарна комисия, с. 63–71.

 230 Обвинителните актове срещу двамата ключови одитори, които са и 
съдружници в одиторското предприятие, се отнасят до предполагаемо 
извършени 70 престъпления от Наказателния кодекс, като обвинителни-
ят акт срещу Маргарита Голева (съдружник в одиторското предприятие 
и ключов одитор) е с обем от 610 страници за общо 70 престъпления 
(по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК, четиридесет и 
пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 
от НК, двадесет и четири престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. 
чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК), а обвинителният акт срещу 
Красимир Хаджидинев (съдружник в одиторското предприятие и клю-
чов одитор) е 636 страници за общо 70 престъпления (по чл. 321, ал. 3, 
предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; четиридесет и пет престъпления 
по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК; двадесет и три 
престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, 
вр. ал. 1 от НК). Обвинителните актове на Прокуратурата на Република 
България са публикувани на 24 февруари 2017 г. на нейния сайт: http://
www.prb.bg/bg/news/aktualno/675885.

 231 В обвинителния акт е посочено, че одиторът не е изпълнил задълже-
нието си „да докладва за установеното пред БНБ – управление „Банков 
надзор“ /съгласно чл. 76, ал. 8, от ЗКИ обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 
1.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г. и чл. 4, ал. 2 
от Наредба №14 на БНБ обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 г./ и да информира 
незабавно БНБ – управление „Банков надзор“ за всякакви обстоятелства, 
касаещи незаконосъобразността в дейността на банката и на нейни 
администратори, както и такива създаващи опасност за нейното оби-
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Допълнително утежняващо обстоятелство е фактът, че 
пропуските в одитната дейност са извършени в рамките на 
продължителен период от време232 от одитори, които заемат 
висока позиция в структурата на специализираното одитор-
ско предприятие.233

Съществените пропуски в одитната дейност, констатира-
ни в доклада на временната парламентарна комисия, в докла-
да от проверката на Комисията за надзор над регистрираните 
одитори, извършена след възникване на кризата в КТБ през 
юни 2014 г., както и фактите, съдържащи се в обвинителните 
актове на прокуратурата, дават основание за извод, че одито-
рите не са се придържали стриктно към принципите за неза-
висимост, безпристрастност и не са притежавали способност 
за устояване на външно влияние. Те са косвено доказателство 
за това, че специализираното одиторско предприятие не е 
създало достатъчно гаранции за контрол относно независи-
мото, добросъвестно и безпристрастно изпълнение на одит-
ната дейност спрямо тази кредитна институция. Продължи-
телността на периода на констатираните нередности е косвен 
индикатор, че дефицитите в политиката на одиторското пред-
приятие за гарантиране на независимост и безпристрастност 
при одитната дейност спрямо конкретната институция са 
имали системен характер. Предвид структурата, правилата за 
функциониране и за управление на одиторското предприятие, 
отговорността за прилагането на политика за гарантиране на 

чайно функциониране и изпълнение на парични задължения (съгласно 
чл. 77, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от ЗКИ ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 
1.01.2007 г.), като по този начин да възпрепятства осъществяването на 
законово уредения пруденциален банков надзор върху КТБ АД от БНБ – 
управление „Банков надзор“, тоест да възпрепятства установяването на 
нарушения от БНБ – управление „Банков надзор“ (по чл. 103, ал. 1 от ЗКИ 
обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) и прилагането на 
принудителни административни мерки (по чл. 103, ал. 2 от ЗКИ обн., ДВ, 
бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) за въздействие от страна на 
БНБ – управление „Банков надзор“ за прекратяване на незаконосъобраз-
ните и нефункционални дейности осъществявани в КТБ АД.

 232 Според обвинителните актове на прокуратурата: от януари 2008 г. до 
юни 2014 г.

 233 В обвинителните актове е посочено, че и двамата одитори са ключови 
одитори и са съдружници в одиторското предприятие. 
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независимост следва да бъде отнесена към най-високото уп-
равленско ниво в одиторската практика.

Въз основа на извършеното изследване може да се напра-
ви извод за сериозно несъответствие между формално разпи-
саните правила за независимост при извършване на одитор-
ската дейност и тяхното практическо приложение в работата 
на одитора/одиторското предприятие в рамките на изследва-
ния период спрямо фалиралата кредитна институция. 

Законът за независимия финансов одит създава базисни гаран-
ции за независимостта на одиторите и специализираните одитор-
ски предприятия при изпълнение на одитната дейност, в това число 
и по отношение на одита на кредитните институции, извършващи 
дейност в обществен интерес. Международните стандарти за не-
зависимост, безпристрастност и обективност са задължителен 
компонент от нормативната база на всяко одиторско предприя-
тие, в това число и на конкретното одиторско предприятие, което 
е обект на настоящия анализ. 

В съответствие със законовите изисквания в официалните 
документи на изследваното одиторско предприятие също е вклю-
чен ангажимент за осигуряване на независимост в работата на 
одиторите и експертите, подпомагащи тяхната работа. Доку-
ментите, отразяващи политиката на одиторското предприятие, 
включват раздел „Независимост, почтеност, професионална етика 
и обективност“. Поради непредоставяне на конкретни данни относ-
но вътрешната нормативна уредба така посочените текстове не 
позволяват да се направи извод за съдържателния аспект на пра-
вилата – дали те надграждат общите законови изисквания, или са 
бланкетни и формално възпроизвеждат законовите формулировки.

Пропуските в одитната дейност спрямо КТБ, констатирани в 
докладите, проверките и обвинителните актове на институции-
те се изразяват в няколко основни насоки: 1) неотразяване/неточ-
ности/пропуски при установяване и отразяване на поредица от фа-
кти, че липсват документи или че има непълни документи, свързани 
с различните типове банкови дейности; 2) несъответствие между 
изводите от извършения одит и фактическите данни, констати-
рани при одита; 2) неизпълнени допълнителни одиторски процеду-
ри в случаите, когато са установени отклонения и пропуски в дей-
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ността на банката; 3) липса на действия за информиране на БНБ 
при установени съществени нередности и системни нарушения в 
дейността на банката; 4) липса на адекватна оценка на рисковете 
от установените отклонения в дейността на банката, които да 
послужат за промяна в одиторска стратегия.

Съществените пропуски в одитната дейност на одиторите/
одиторското предприятие, констатирани в официалните докумен-
ти на институциите, дават основание за извод, че одиторите не 
са се придържали стриктно към принципите за независимост, без-
пристрастност и не са притежавали способност за устояване на 
външно влияние. Те са косвено доказателство за това, че специали-
зираното одиторско предприятие не е създало достатъчно гаран-
ции за контрол относно независимото, добросъвестно и безпри-
страстно изпълнение на одитната дейност спрямо тази кредитна 
институция. 

Продължителността на периода на констатираните не-
редности е косвен индикатор, че дефицитите в политиката на 
одиторското предприятие за гарантиране на независимост и 
безпристрастност при одитната дейност спрямо конкретната 
институция имат системен характер. Проведеното изследване 
дава основание за незадоволителна оценка на политиката за га-
рантиране на независимост на одиторската дейност. Докладите 
на институциите дават основания за оценка, че мениджмънтът 
на одиторското предприятие не е създал достатъчно гаранции за 
независимост, които да послужат като база за независимо, корект-
но и безпристрастно изпълнение на одиторската дейност спрямо 
фалиралата банка. 

Въз основа на извършеното изследване може да бъде направен 
извод за съществено разминаване между формално дефинираните 
разпоредби, определящи принципа за независимост, обективност, 
безпристрастност, недопускане на конфликт на интереси и външ-
но въздействие, от една страна, и практическото приложение на 
тези принципи, изразяващи се в съществени компромиси в работа-
та на одиторите при извършване на одита на фалиралата банка в 
рамките на изследвания период. Налице е драстично несъответ-
ствие между формално разписаните правила и тяхното практиче-
ско приложение в работата на одитора/одиторското предприятие 
в рамките на изследвания период спрямо фалиралата кредитна ин-
ституция. 
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1.3. Повишаване на квалификацията  
на одиторите и експертите, работещи  
в специализираните одиторски предприятия

Третият компонент от оценката е свързан с базисен еле-
мент от изграждането на капацитета на всяка съвременна 
структура – целенасочените и системно организирани дейст-
вия по повишаване на квалификацията на одиторите и екс-
пертите, работещи в специализираните одиторски фирми. 

Законът за независимия финансов одит предвижда за-
дължително участие на регистрираните одитори в обучител-
ни програми и курсове за повишаване на квалификацията. В 
чл. 22 от ЗНФО234 са определени минимални задължителни 
изисквания за участие в непрекъснато обучение, които се 
провеждат на основата на правила и обучения, разработени 
от Института на дипломираните експерт-счетоводители и 
утвърдени от Комисията за публичен надзор над регистри-
раните одитори. Интензивното развитие на финансовия 
сектор и процесите на глобализация предопределят необхо-
димостта от непрекъснато повишаване на квалификацията 
на експертите, работещи в тази сфера, и този законодателен 
подход е напълно обоснован. 

Така дефинираните изрични изисквания са дали свое-
то логично отражение в правилата за работа и политиките 
на специализираните одиторски предприятия. Политиката 
за управление и функциониране на конкретно изследваното 
одиторско предприятие също включва ангажимент за непре-
къснато обучение и повишаване квалификацията на своите 

 234 Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Институтът на дипломираните 
експерт-счетоводители изготвя правила за непрекъснато обучение на 
дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори. 
Правилата за организиране и провеждане на непрекъснатото обучение 
се приемат от управителния съвет на института, утвърждават се от Коми-
сията за публичен надзор над регистрираните одитори и се оповестяват 
ежегодно по подходящ начин. (2) Обучението по ал. 1 за всяка календарна 
година не може да бъде по-малко от 40 часа. (3) За регистрирани одитори, 
които не са извършвали независим финансов одит в продължение на три 
последователни години, обучението по ал. 1 не може да бъде по-малко 
от 80 часа.
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служители и на одиторите, ангажирани в изпълнение на одит-
на дейност по договори на предприятието. 

В годишния доклад за прозрачност на одиторското пред-
приятие са обособени раздели относно политика за подбор и 
развитие на персонала, включваща приоритети за личностно 
развитие и техническо обучение. В контекста на подраздел 
„Личностно развитие“ са посочени възможности за „непрекъс-
нато професионално развитие на уменията, компетенциите и 
личностните качества. Осигурени са курсове, които целят да 
повишат ефективността и да развият техническите и бизнес 
уменията на служителите, както и техните лидерски способ-
ности. Освен това Дружеството подпомага своя персонал в не-
говото развитие чрез съвети и менторство, свързани с работ-
ните задачи, отговорности и задължения“235. 

В подраздела „Техническо обучение“ е записано, че „поли-
тиките на фирмата изискват всички служители да поддържат 
техническата си компетентност и да спазват приложимите ре-
гулаторни изисквания и изискванията, свързани с професио-
налното развитие“... Също така е посочено, че регистрираните 
одитори, които са членове на ИДЕС, участват в ежегодни обу-
чения и спазват изискванията на чл. 22 от ЗНФО за минимал-
ните часове непрекъснато обучение, отговарящи на изисква-
нията, поставени от ИДЕС. 

По отношение на практическите аспекти от приложението 
на дефинираните законови изисквания обаче не е възможно 
да бъде направена цялостна оценка в каква степен декларира-
ните ангажименти и политики за развитие на административ-
ния капацитет се прилагат на практика236. Поради мълчалив 
отказ от участие в изследването не е получена информация 
относно: 1) конкретните обучителни програми и курсове, ор-
ганизирани от одиторското предприятие; 2) продължител-
ността и съдържанието на обученията; 3) дали са включени 
актуални теми относно одиторската дейност, в това число 

 235 Вж. например Доклад за прозрачност за 2013 година, с. 15 и с. 17.
 236 Както бе отбелязано многократно, съгласно методологията на изследва-

нето мълчаливият отказ от участие в изследването и непредоставянето 
на информация дава основание за поставяне на занижена оценка по този 
показател.
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въпроси относно етичните аспекти от работата на одиторите 
и експертите, включени в одиторските екипи.

Предвидените законови изисквания създават необходимите 
предпоставки за прилагане на системен подход за повишаване на 
квалификацията на експертите, работещи в областта на финансо-
вия одит. Законът за независимия финансов одит предвижда задъл-
жително обучение на регистрираните одитори в обучителни про-
грами и курсове за повишаване на квалификацията (минимум 40 часа 
годишно и съответно 80 часа за одитори, които не са извършвали 
финансов одит в продължение на три последователни години), кои-
то се осъществяват от Института на дипломираните експерт-
счетоводители въз основа на одобрение от Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори.

В съответствие със законовите изисквания в официалните 
документи на изследваното одиторско предприятие също е вклю-
чен ангажимент за професионално развитие на уменията, компе-
тенциите и личностните качества на неговите служители. 

Липсата на конкретна информация относно изпълнението на 
така декларираната политика (мълчалив отказ от предоставяне 
на информация от страна на одиторското предприятие) не позво-
лява да бъде направена по-задълбочена и съдържателна оценка на 
вътрешната нормативна база, политиката и практическото при-
ложение на този показател. 
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2. РОЛЯ
2.1. Ефективно изпълнение на одитната дейност, 
водещо до установяване на нарушения в дейността 
на одитираните лица

Законът за независимия финансов одит дефинира детайл-
но какви са задълженията на одиторите при извършване на 
одит. В чл. 6237 е определен обхватът от процедури, които след-
ва да бъдат предмет на проверка като например дали са спазе-
ни законовите изисквания и принципите за осъществяване на 
счетоводната дейност, каква е ефективността на вътрешния 
контрол238, дали е достоверна информацията, отразена във 
финансовите отчети, налице ли е съответствие между инфор-
мацията във финансовите отчети и друга информация, свър-
зана с дейността на одитираното дружество. 

Следва да се посочи, че чл. 76 от ЗКИ вменява допълните-
лен ангажимент на специализирано одиторско предприятие, 
което следва да провери и завери както годишнитe финансови 
отчети на кредитната институция, така и надзорните отчети, 
определени от БНБ. 

Тук е мястото да се посочи, че при извършване на одит на 
кредитни институции одиторът следва да разработи одитор-

 237 Чл. 6. Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне 
на разумна сигурност чрез проверка на: 1. спазването принципите на 
счетоводството; 2. последователността на прилагането на оповестената 
счетоводна политика; 3. методологическата обоснованост на текущото 
отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите 
и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на оди-
та; 4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане 
целите на одита; 5. процеса на счетоводното приключване; 6. достовер-
ността и необходимата за потребителите обхватност на представената 
във финансовия отчет информация; 7. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) съот-
ветствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за 
дейността и всяка друга информация, която органите на управление на 
предприятието предоставят заедно с одитирания отчет.

 238 В това число и ефективността при функционирането на специализи-
раната служба за вътрешен одит, която е задължителен компонент от 
структурата на кредитните институции.



281

ска стратегия и план на проверките, който да включва кон-
кретните дейности и процедури (одитните ангажименти). В 
случаите, в които е оценено, че съществува повишен риск от 
нередности, измами и т.н., планът за осъществяване на одит-
ната дейност следва да бъде така адаптиран, че да включва 
допълнителни процедури, които да позволят на одитора да 
достигне до коректни констатации, изводи и заключения от-
носно дейността на одитираното лице239. 

В чл. 33 от ЗНФО240 са дефинирани задълженията на одито-
ра при извършване на неговата дейност, като сред тях следва да 

 239 Уточнението е необходимо предвид един от съществените рискове в 
одиторската дейност – да се направят изводи и оценки въз основа на 
неистински документи или на документи с невярно съдържание. В този 
случай е логично, че отговорността за документите носи одитираното 
лице, но същевременно трябва да се има предвид, че отговорността на 
одитора е да използва подходящите методи и средства за проверка, така 
че да установи реалното фактическо състояние на одитираното лице.

 240 Чл. 33. (1) Регистрираният одитор е длъжен: 1. да спазва принципите: 
независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почте-
ност и обективност; 2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен 
ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват; 
3. да информира ръководството на предприятието клиент за всички 
обстоятелства, които биха накърнили неговата независимост при из-
пълнение на одиторското задължение; 4. да защити по подходящ начин 
конфиденциалността и професионалната тайна на цялата информация 
и документите, до които има достъп при изпълнение на одиторския си 
ангажимент; това изискване не се прилага по отношение на функцио-
нирането на системата за публичен надзор; 5. когато е заменен с друг 
регистриран одитор, да предостави на новия регистриран одитор достъп 
до цялата съотносима информация относно одитираното дружество; 
6. да продължи да спазва изискването за конфиденциалност, когато е 
прекратил или приключил работа по дадено одиторско задължение. 7. 
да информира ръководството на предприятието клиент за съществени 
нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредител-
ни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга 
информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение 
на независимия одит; 8. да предупреждава предприятието клиент в об-
ластта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да 
му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на 
независимия одит; 9. да разяснява на предприятието клиент значението 
на дадена информация, получена при изпълнението на одиторското 
задължение; 10. да представи документи, доказващи изпълнението на 
одиторското задължение и изразеното мнение; 11. да спазва Междуна-
родните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет 
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се посочи: ал. 1, т. 2 „да изпълни поетото одиторско задължение, 
освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го въз-
препятстват“; т. 5 , която го задължава при смяна на одитор на 
предостави „достъп до цялата съотносима информация относно 
одитираното дружество“. В чл. 28 са предвидени забрани за из-
вършване на одитна дейност или за вземане на решения в слу-
чаите, когато са налице обстоятелства, които биха могли да по-
влияят върху независимостта и безпристрастността на одитора. 

Специализираното одиторско предприятие – обект на на-
стоящия анализ, също е разработило своя нормативна база, 
въз основа на която осъществява одитната дейност. От го-
дишния доклад за прозрачност241, става видно, че компанията 
е разработила политика, която обхваща както (1) правила и 
процедури за оценка на потенциалните клиенти преди пое-
мането на одиторски ангажимент, така и (2) прилагането на 
одитна методология и подходящи инструменти, които да бъ-
дат приложени при изпълнението на същинската дейност по 
независим финансов одит. 

Във връзка с изпълнението на одитната дейност е посо-
чено, че тя се извършва въз основа на глобална одитна мето-
дология, базирана на Международните одиторски стандар-
ти. Методологията242 е заложена в основата на електронната 
одитна система на одитното предприятие – eAudIT, като в нея 
са заложени съответните основни елементи на работния про-
цес: 1) създаване на ангажимент; 2) оценка на риска; 3) тесто-
ве; 4) заключителен етап, който завършва с цялостна оценка 
на констатациите и проблемите, анализиране оценката на 
риска, комуникиране с ръководството и формиране на оди-

от Института на дипломираните експерт-счетоводители; 12. да отчита 
дейността си пред Института на дипломираните експерт-счетоводите-
ли по утвърден от него ред; 13. да участва в дейността на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители и неговите органи, както и да 
спазва устава на института; 14. да се застрахова за рисковете на своята 
професионална дейност; 15. да съдейства на органите на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители и на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори; 16. да съхранява одиторската 
документация за срок 5 години.

 241 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 10–11.
 242 Електронната одитна система на одиторското предприятие носи наиме-

нованието eAudIT (вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 11–12).
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торско мнение. В разглеждания документ е посочено, че наред 
с другите елементи методологията „съдържа и процедури за 
идентифициране и оценка на риска от съществени отклоне-
ния и процедури в отговор на тези рискове“243.

Поради липсата на съдействие от страна на одиторско-
то предприятие при извършване на настоящото изследване 
не е осигурена допълнителна информация относно конкрет-
ните правила и процедури, въз основа на които се извършва 
одитната дейност. Това не позволява и да бъде направена по-
задълбочена оценка на съществени детайли като: 1) какъв е 
начинът за вземане на решения за определяне на одиторите и 
одиторските екипи; 2) какъв е обхватът на одиторските про-
цедури и проверки и кой решава тези въпроси; 3) по какъв на-
чин се отразяват констатациите от извършваните проверки; 
4) какви механизми от одиторското предприятие се прилагат 
спрямо одиторските екипи, така че да не бъдат пропуснати/
игнорирани нарушения в дейността на одитираните лица.244 

Оценката за практическите аспекти на осъществяваната 
одитна дейност се базира само на документите на институ-
ции, които са извършили проучване на одитната дейност на 
фирмата спрямо КТБ. Причината за това е отново липса на съ-
действие от страна на одиторското предприятие при провеж-
дане на изследването. В този компонент от изследването са 
взети предвид констатациите, фактите и оценките, отразени 
в доклада на временната парламентарна комисия и обвини-
телните актове на прокуратурата. 

Един от най-детайлните документи, представящи харак-
тера на нарушенията в дейността на одиторите, са обвинител-
ните актове на прокуратурата245. От съдържанието на обви-

 243 Пак там, с. 12.
 244 Съгласно методологията на изследването липсата на съдействие при 

изследването и непредоставянето на информация от съответната инсти-
туция/организация дава основание за поставянето на по-ниска оценка 
по този показател.

 245 Вж. информацията и съответните обвинителни актове на Прокуратурата 
на Република България, публикувани на 24 февруари 2017 г. на нейния 
сайт: http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/675885/. Обвинителният 
акт срещу Маргарита Голева (съдружник в одиторското предприятие и 
ключов одитор ) е с обем от 610 страници за общо 70 престъпления от 
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нителните актове става ясно, че в процеса на изпълнението 
на одитните ангажименти за 2012 година са налице няколко 
групи нарушения: 

І. Неустановяване/неглижиране на обстоятелства относно 
нередности в дейността на банката (кредитна дейност, 
инвестиционна дейност, увеличаване на собствения капи-
тал).

ІІ. Неустановяване/неглижиране на обстоятелства относно 
функционирането на системите за вътрешен контрол в 
банката.

ІІІ. Непредприемане на действия за задължително докладва-
не пред БНБ – управление „Банков надзор“.

При формиране на оценката по изследвания показател 
(ефективно изпълнение на одитната дейност, водещо до ус-
тановяване на нарушения в дейността на одитираните лица) 
следва да бъдат взети предвид обстоятелствата, относими 
към първите две групи. Към първата група – неустановяване 
на обстоятелства относно нередности в дейността на кредит-
ната институция, одиторите не са установили следните об-
стоятелства:

• явни и съществени отклонения във функционирането на 
контролите;

• наличие на несъответствие на информация относно край-
ната дата на кредити, между договори и анексите към тях 
и информационната система на банката;

• несъответствие на отразените плащания по кредитите 
спрямо погасителния план по договора в кредитното досие; 

НК (престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК, 
четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, 
ал. 4, вр. ал. 1 от НК, двадесет и четири престъпления по чл. 203, ал.1, вр. 
чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК); обвинителният акт 
срещу Красимир Хаджидинев (съдружник в одиторското предприятие 
и ключов одитор) е с обем от 636 страници за общо 70 престъпления 
(престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; че-
тиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 
4, вр. ал. 1 от НК; двадесет и три престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, 
вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.)
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• загуба, декапитализация, отрицателни парични потоци на 
кредитополучателите; 

• многократни предоговаряния на срокове и данни за вло-
шено финансово състояние на кредитополучатели, говоре-
щи за повишен кредитен риск и проблеми с обслужване на 
кредита, което би следвало да води до необходимостта от 
прекласифициране в по-високорискова група и начислява-
не на допълнителни провизии за загуби от обезценка;

• индикатори за измама като:
– липса или ненавременно учредяване на обезпечение; 
– липса на оценка по справедлива стойност на обезпече-

нията; 
– многократно предоговаряне на кредитите непосред-

ствено преди края на гратисния период;
– липса на анализ на паричните потоци, който да подкре-

пи генерирането на доходи и способността за заплащане 
на кредита; 

– фактическа свързаност между кредитополучателите и 
администраторите на банката; 

– източниците на погасяване на отпуснатите от банката 
кредити чрез други кредити от същата банка; 

– липса или нереална стойност на обезпечението по кре-
дитите; 

– източници на финансиране на предоставения на банка-
та подчинен срочен дълг, а именно от кредити отпусна-
ти от КТБ АД; 

• това, че ръководството на Специализираната служба за 
вътрешен одит на КТБ АД не е информирало незабавно 
БНБ за установените от него нарушения в управлението 
на банката, които са довели или могат да доведат до зна-
чителни вреди за банката; 

• това, че ССВО на КТБ АД не е организирал своята работа по 
начин, който отговаря на изискванията за защитата на ак-
тивите на банката от безстопанственост и злоупотреби съ-
гласно чл. 14, ал. 1, т. 7 от Наредба №10 на БНБ за вътреш-
ния контрол в банките (обн., ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г.); 

• това, че в нито един от ангажиментите на ССВО на КТБ АД 
по отношение на Каса ЦУ – КТБ АД не е направена инвента-
ризация на касовата наличност;
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• че в нито един от ангажиментите на ССВО на КТБ АД по 
отношение на КТБ АД не са изследвани качеството на кре-
дитните обезпечения246.

По отношение на втората група нарушения – неустановя-
ване/неглижиране на обстоятелства относно функционира-
нето на системите за вътрешен контрол в банката – обвини-
телните актове съдържат данни за нарушения на одитора в 
две насоки: 

• не е осъществен „контрол върху верността на съставените 
и подадени от банката надзорни отчети“, 

• не е изпълнено задължението „да установи надеждността 
на системите за вътрешен контрол в банката“247. 

Съществен детайл, на който следва да бъде обърнато вни-
мание при оценката на дейността на одиторското предприя-
тие, извършвало одит на дейността на КТБ в периода 2008 г. – 
юни 2014 г., е намаляването на броя на проверяваните кредити 
и на техния обхват в течение на времето. Данни за този спорен 
подход дава докладът на Временната парламентарна комисия, 
от който е видно, че за периода 2009 г., въпреки нарастването 
на риска от размера и характера на предоставените кредити 
(кредити на голяма стойност, кредити, отпускани към ново-
създадени юридически лица), намалява извадката на прове-
рените новоотпуснати кредити: от 35 новоотпуснати кредита 
през 2009 г. на 20 новоотпуснати кредита на междинен одит 
през 2013 г. и на 5 новоотпуснати кредита през същата година 
на финален одит248. 

Наред с това в доклада на временната парламентарна ко-
мисия е посочено, че са констатирани множество несъответ-
ствия между фактите, отразени в кредитните листа и вътреш-
но-нормативните изисквания на банката: „За 2009 г. ... налице 

 246 Вж. с. 5–6 от посочените обвинителни актове.
 247 Вж. с. 6 от посочените обвинителни актове.
 248 Вж. Доклад на временната парламентарна анкетна комисия за провер-

ка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни 
органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и проти-
водействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 
2009–2014 г., с. 63.
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е несъответствие между кредитните листа и обобщаващия ги 
одиторски документ относно резултатите от текста на кон-
трола за лихвен процент и редовна главница, както и за мно-
жество кредити е установено, че не е налице информация за 
проверка на начислената провизия, въпреки отметката в об-
общаващия одиторски документ. Наличието на такива проти-
воречия в одиторската документация подлага под съмнение 
надеждността на информацията, която одиторът е използвал 
като одиторски доказателства и тяхната уместност... 

Съществуват данни за явни отклонения във функциони-
рането на контролите и разписаните в одобрените от ръко-
водството политики и процедури. От одитора не са изпълнени 
допълнителни одиторски процедури, за да анализира тези от-
клонения, както и потенциалните последици от тях, и да опре-
дели дали тестовете на контролите, които са били проведени, 
предоставят подходяща база на упование върху тях, дали са 
необходими допълнителни тестове на контролите или потен-
циалните рискове от отклонения следва да бъдат адресирани 
чрез използването на допълнителни процедури по същество – 
в съответствие с изискванията на §17 от МОС 330 „Одиторски 
процедури в отговор на оценените рискове“249. 

Въпреки констатираните пропуски и несъответствия във 
функционирането на вътрешния контрол, в докладите на 
одитора е „посочвано, че само в отделни (изолирани) случаи е 
констатирано ненавременно учредяване на обезпечения или 
ненавременно попълване на документи, но не и липсващи до-
кументи в кредитните досиета“250. 

В доклада на парламентарната комисията е посочено, че 
„Одиторът не е удостоверил по надежден начин с достатъчни 
и уместни одиторски доказателства резултатите от проверка 
за наличието на документи относно обезпечения, застрахов-
ки, финансово състояние и парични потоци за погасяване на 
кредити“251. 

Наред с това в доклада е посочено, че: „– регистрирани-
ят одитор не е отразил в работните документи информация 

 249 Пак там, с. 64.
 250 Пак там, с. 65.
 251 Пак там. 66.
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относно актуален кредитен рейтинг, който следва да се има 
предвид при определяне процента за провизиране на креди-
тите; – регистрираният одитор е констатирал наличието на 
несъответствие на информацията относно крайна дата на кре-
дити между договори (и последни анекси) и информационна 
система на банката CSoft; – регистрираният одитор е конста-
тирал наличието на несъответствие на отразените плащания 
по кредитите (погасителен план) спрямо погасителния план 
по договора от кредитното досие“.

 Според доклада са установени няколко типа нередности, 
като например: (1) редица факти, които представляват ин-
дикатори за наличието на съществен риск от измама252; (2) 
има множество предпоставки за повишен кредитен риск; (3) 
съществуват данни за заобикаляне по документален път на 
просрочия по кредити, по отношение на които „одиторът е 
следвало да преразгледа оценката си за рисковете от същест-
вени отклонения, дължащи се на измама, и възникващият 
ефект върху характера, времето на изпълнение и обхвата на 
одиторските процедури в отговор на оценените рискове. С ог-
лед на всичко посочено по-горе одиторът е следвало да пре-
разгледа оценените рискове и да актуализира и промени об-
щата одиторска стратегия и плана за одита“253.

Във връзка с нарастване размера на подчинения срочен 
дълг на КТБ в периода 2011–2012 г. одиторът е извършил пре-
глед на документи, като не е констатирал риск от използване 
на средства, които по своята произход са кредити, отпуснати 
от банката. В доклада е формулирана препоръка, че „одиторът 
би следвало да прояви повишено внимание относно възмож-
ния ефект върху финансовия отчет“. В допълнение, докладът 
констатира, че „не са налице доказателства за проверка на 
други привлечени средства“254.

 252 Посочени са: данни за липса или ненавременно учредяване на обез-
печение, липса на оценка по справедлива стойност на обезпеченията, 
многократно предоговаряне на кредити непосредствено преди края на 
гратисния период и липса на анализ на парични потоци, които подкрепят 
генерирането на доходи и способността за изплащане на кредита.

 253 Пак там, с. 67.
 254 Пак там, с. 70.
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При проверката относно спазване изискванията на 
чл. 44255 и чл. 45256 от Закона за кредитни институции относно 
риска за кредитния портфейл поради предоставяне на големи 
кредити и на кредити към свързани лица и лица, свързани с 
управлението на банката, в доклада е констатирано следното: 
„От горепосочените отчети за големите експозиции е видно, 
че нито една обща кредитна експозиция не надвишава опре-
деления законов праг от капиталовата база, но е налице висок 
риск от концентрации на кредити, отпуснати към свързани 
лица.“257 В тази връзка одиторът не е оценил рисковете от осъ-
ществяваната кредитна дейност.

Посочените факти дават основание за извод, че в рамките 
на анализирания период одиторите, извършили одит на КТБ, 
не са изпълнявали одитната дейност така, че да установят по 
адекватен и надежден начин нарушения в дейността на оди-
тираното лице. Посочените факти дават основание и за оцен-
ка, че специализираното одиторско предприятие не е създало 
организация на работния процес, който да гарантира качест-
вено и ефективно изпълнение на одитната дейност, така че да 
не бъдат неглижирани и да бъдат надеждно установени нару-
шения в дейността на одитираните лица. 

Законът за независимия финансов одит дефинира детайл-
но и ясно обхвата на извършвания независим финансов одит. Той 
включва проверка относно спазване на законовите изисквания и 
принципите за осъществяване на счетоводната дейност; ефек-
тивността на вътрешния контрол, проверка на достоверност-
та на информацията, отразена във финансовите отчети, нали-
чието на съответствие между информацията във финансовите 
отчети и друга информация, свързана с дейността на одитира-
ното дружество и т.н. 

 255 Отнася се до големи кредитни експозиции, надхвърлящи 15% от собст-
вения капитал.

 256 Отнася се до кредитни експозиции към администратори на банката, 
акционери с над 10% от гласовете в общото събрание и свързани лица.

 257 Пак там, с. 71.
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Специализираното одиторско предприятие – обект на насто-
ящия анализ, също е разработило своя нормативна база, въз основа 
на която осъществява одитната дейност. От годишния доклад за 
прозрачност става видно, че компанията е разработила политика, 
която обхваща както (1) правила и процедури за оценка на потенци-
алните клиенти преди поемането на одиторски ангажимент, така 
и (2) прилагането на одитна методология и подходящи инструмен-
ти, които да съдействат за изпълнението на качественото изпъл-
нение на одиторската дейност. 

Въпреки че политиката на одиторската фирма включва правила 
за работа на одиторите, които изискват коректно, вярно и досто-
верно отразяване на констатациите от извършените одитни про-
цедури относно дейността на одитираните субекти, резултатите 
от практическото изпълнение на тази дейност спрямо обявената в 
несъстоятелност банка (отразени в доклади и други документи на 
институциите) не дават основание за задоволителна оценка. 

По-конкретно нарушенията на одиторите при извършване 
на одитната дейност се изразяват в четири насоки: І. Неуста-
новяване на обстоятелства относно нередности в дейността 
на кредитната институция (кредитна дейност, инвестиционна 
дейност, увеличение на собствения капитал); ІІ. Неустановява-
не/неглижиране на обстоятелства относно функционирането на 
системите за вътрешен контрол в банката. ІІІ. Непредприемане 
на действия за задължително докладване пред БНБ – управление 
„Банков надзор“. 

Към оценката на конкретния показател от изследването тук 
имат отношение нарушенията, класифицирани в първата и втора-
та група. В рамките на първата група от пропуски при извършване 
на одитната дейност се включват:

1) неизпълнение на одиторски процедури, които да позволят да се 
направи оценка за причините в противоречията и пропуските 
в документацията на банката (при: явни и съществени откло-
нения във функционирането на контролите; наличие на несъот-
ветствие на информация относно крайната дата на кредити, 
между договори и анексите към тях и информационната систе-
ма на банката; несъответствие на отразените плащания по 
кредитите спрямо погасителния план по договора в кредитно-
то досие); 

2) неотразяване на пълната и точна картина относно установени 
системни пропуски в документацията по кредити и формулира-
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не на недостоверни изводи за инцидентни пропуски и несъот-
ветствия, въпреки техния системен характер (в случаи като: 
липсата или ненавременно учредяване на обезпечение; липсата 
на оценка по справедлива стойност на обезпеченията; много-
кратното предоговаряне на кредитите непосредствено преди 
края на гратисния период; липсата на анализ на паричните по-
тоци, който да подкрепи генерирането на доходи и способнос-
тта за заплащане на кредита; фактическата свързаност между 
кредитополучателите и администраторите на банката; из-
точниците на погасяване на отпуснатите от банката кредити 
чрез други кредити от същата банка; липсата или нереалната 
стойност на обезпечението по кредитите); 

3) неглижиране на индикатори за измама във връзка с кредитната 
политика (липса или ненавременно учредяване на обезпечение; 
липсата на оценка по справедлива стойност на обезпеченията; 
многократното предоговаряне на кредитите непосредствено 
преди края на гратисния период; липсата на анализ на паричните 
потоци, който да подкрепи генерирането на доходи и способнос-
тта за заплащане на кредита; фактическата свързаност между 
кредитополучателите и администраторите на банката; из-
точниците на погасяване на отпуснатите от банката кредити 
чрез други кредити от същата банка; липсата или нереалната 
стойност на обезпечението по кредитите); 

4) недооценяване на последиците от рискова кредитна политика и 
непредприемане на допълнителни одитни процедури въпреки на-
растването на кредитния портфейл и характера на кредитите 
(не е променена одитната стратегия и плановете за одит, като 
вместо да увеличат, одиторите са намалявали броя на проверя-
ваните кредити в последните години – в извадката за проверка 
за 2009 г. са включени 35 нови кредита; в извадката за междинен 
одит през 2013 г. са включени 20 кредита, а в извадката за фи-
налния одит за същата година са включени само 5 кредита);

5) недооценяване на последиците от рискова кредитна политика и 
непредприемане на допълнителни одиторски процедури в случа-
ите на проверка на кредити към свързани лица и кредити ни лица, 
свързани с управлението на банката;

6) неглижиране на нарушения във връзка с увеличаване на подчине-
ния срочен дълг на банката (не е констатиран риск от използва-
не на средства, които по своя произход са кредити, отпуснати 
от банката);
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7) неотразяване в работните документи на информация относно 
актуален кредитен рейтинг, който следва да се има предвид при 
определяне процента за провизиране на кредитите.

В рамките на втората група от пропуски при извършване на 
одитната дейност се включват: 

1) неосъществен контрол върху верността на надзорните отче-
ти на банката;

2) неизпълнено задължение за установяване надеждността на сис-
темите за вътрешен контрол в банката.

Въз основа на резултатите от извършеното проучване може 
да бъде направен извод, че в рамките на изследвания период оди-
торите, ангажирани от одиторската фирма да извършат одит 
на КТБ, не са изпълнявали ефективно и адекватно своята основна 
функция – да извършват независим одит на дейността на кредит-
ната институция, който да отразява достоверно, цялостно и без-
пристрастно данни относно функционирането и управлението на 
банката. 

Фактите, посочени в докладите на институциите, дават ос-
нование и за оценка, че специализираното одиторско предприятие 
не е създало организация на работния процес, който да гарантира 
качествено и ефективно изпълнение на одитната дейност, така че 
да не бъдат неглижирани и да бъдат надеждно установени наруше-
ния в дейността на одитираните лица.

2.2. Докладване пред ръководството на 
специализираното одиторско предприятие/
регистрирания одитор за констатирани нарушения в 
дейността на одитираните лица

Вторият изследван показател относно ролята на одитора 
в Системата за почтеност в банковия сектор е свързан със спо-
собността му да служи като инструмент за ранно сигнализи-
ране и предотвратяване на потенциално по-значими рискове, 
свързани с нередности при дейността на кредитните институ-
ции. Този показател се фокусира върху правилата, процедури-
те и действията за вътрешно докладване пред ръководство-
то на специализираното одиторско предприятие в случаите, 
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когато одиторите/служителите, част от екипа, осъществяващ 
проверката в банката, са констатирали съществени наруше-
ния в дейността на одитираните лица. 

Законът за независимия финансов одит съдържа ясно 
дефинирани задължения за защита на конфиденциалността 
на информацията и документите, до които има достъп при 
изпълнение на одиторския ангажимент, като изрично е посо-
чено, че изискването не се отнася до системата за публичен 
надзор.258 В ал. 2 е предвидено, че: „Собствениците на одитор-
ски предприятия, както и членовете на управителните или 
надзорните им органи, не се намесват в извършването на не-
зависим финансов одит по начин, който застрашава незави-
симостта и обективността на регистрирания одитор, който 
извършва независим финансов одит от името на одиторското 
предприятие.

При осъществяване на проверките в кредитните институ-
ции във връзка със заверка на годишния финансов отчет, как-
то и на отчетите за надзорни цели, определени от БНБ, с оглед 
големия обем от дейности, които следва да бъдат извършени, 
регистрираният одитор се подпомага от екип от одитори. В 
нормативната база липсва регламентация, която да определя 
„статута“ и задълженията на подпомагащите одитори. Всички 
правомощия и задължения са дефинирани като отнасящи се 
до регистрирания одитор, респективно цялата отговорност за 
допуснати нарушения във връзка с извършваните проверки, се 
понася от регистрирания одитор. Същевременно задължение-
то съгласно Закона за кредитните институции за незабавно 
информиране на БНБ при констатирани нарушения в кредит-
ната институция е на регистрирания одитор, а не на специали-
зираното одиторско предприятие или на негови служители. В 
нормативната база съществува известна непоследователност 
при регламентиране отношенията между регистрирания оди-
тор, определен за проверка и заверка на съответния годишен 

 258 Според чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗНФО (отм. ДВ, бр. 95/2016 г.): „Регистрираният 
одитор е длъжен да защити по подходящ начин конфиденциалността и 
професионалната тайна на цялата информация и документите, до които 
има достъп при изпълнение на одиторския си ангажимент; това изис-
кване не се прилага по отношение на функционирането на системата за 
публичен надзор.“
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финансов отчет и специализираното одиторско предприятие, 
чрез което той упражнява професията на регистриран одитор. 

ЗНФО е гарантирал независимостта на регистрирания 
одитор, като е ограничил собствениците на одиторските пред-
приятия, членовете на управителни и надзорните органи да 
се намесват в извършването на независимия финансов одит, 
но същевременно не е създаден допълнителен гаранционен 
механизъм, който да осигури изпълнението на задължението 
на регистрирания одитор да информира съответните органи 
в случай на констатирани нарушения от одитираните лица. В 
този смисъл е от съществено значение какви вътрешни прави-
ла и процедури е приело специализираното одиторско пред-
приятие и дали същите позволяват одиторите, участващи в 
проверяващите екипи, да сигнализират ръководството или 
друг орган на предприятието, в случай че са констатирали на-
рушения в проверяваната банка.

В нормативната база следва по-ясно да бъде дефинирана 
отговорността на одиторското предприятие, като, разбира се, 
това не следва да бъде за сметка ограничаване или дерогира-
не на правилата за независимост и обективност на регистри-
рания одитор. От официалните документи на специализира-
ното одиторско предприятие се установява, че то има полити-
ка за спазване на изискванията за поверителност на инфор-
мацията, като в допълнение към нея е предвидена политика 
за „съхранение на одитната документация и други документи, 
имащи отношение към ангажимента, в съответствие с прило-
жимите правила на EISBA259, както и в съответствие с други 
приложими стандарти и наредби на регулаторни органи“260. 
Предприятието е определило съдружник по качеството и уп-
равление на риска, „който отговаря за определяне на цялост-
ната политика, свързана с управлението на риск, и контрола 
на качеството, и следи за спазването на изискванията. Той се 
отчита директно пред управляващия съдружник“261. 

 259 EISBA – International Ethics Standards Board for Accountants, IFAC – 
International Federation of Accountants.

 260 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 21–22.
 261 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 10.
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Така цитираният документ представя твърде обща ин-
формация относно политиката на компанията, свързана с пра-
вилата и механизмите за докладване пред ръководството при 
констатирани съществени нарушения в дейността на одити-
раните лица.

Поради липсата на съдействие от страна на одиторското 
предприятие при извършване на настоящото изследване не е 
осигурена допълнителна информация относно конкретните 
правила и процедури, въз основа на които се извършва док-
ладването пред ръководството на специализираното пред-
приятие относно констатирани съществени нарушения в дей-
ността на одитираните лица. Това не позволява и да бъде на-
правена по-задълбочена оценка на съществени детайли като: 
1) дали са регламентирани ясни и непротиворечиви правила 
и процедури за докладване пред ръководството; 2) кой носи 
отговорност за неизпълнението на правилата, в случай че съ-
ществуват; 3) как е изградена системата за вътрешен контрол, 
така че да не се допускат отклонения от правилата за док-
ладване пред ръководството.262 

Липсата на информация относно конкретните действия, 
свързани с докладването пред ръководството за нередности 
в дейността на одитираните лица, в частност на КТБ, не дава 
основание за формирането на изчерпателни изводи и оценки 
по този показател. В тази връзка оценката на практическите 
действия на одиторите и одиторските екипи се основава само 
на документите на институции, които са извършили разслед-
ване на одитната дейност на специализираното одиторско 
предприятие спрямо КТБ – по-конкретно – на констатациите, 
фактите и оценките, отразени в обвинителните актове на про-
куратурата. 

В обвинителните актове спрямо одиторите е посочено, че 
одиторът не е предприел незабавни действия за задължител-
но докладване пред БНБ на съществени нарушения в дейност-
та и управлението на КТБ. Тук е мястото да се отбележи, че 

 262 Съгласно методологията на изследването липсата на съдействие при 
изследването и непредоставянето на информация от съответната инсти-
туция/организация дава основание за поставянето на по-ниска оценка 
по този показател.
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за да бъде извършено това, е необходимо функционирането 
на ефективна система за вътрешно информиране в рамките 
на одиторското предприятие, което да гарантира, че ще бъдат 
своевременно докладвани данни относно съществени нару-
шения в дейността на одитираното предприятие. В документа 
е посочено наличието на такива данни263, но не е установено 
дали те са докладвани по надлежния ред пред отговорните 
служители и ръководството на специализираното одиторско 
предприятие. 

Съществените пропуски в одитната дейност, констатира-
ни в доклада на временната комисия, в доклада от проверка 
на КПНРО, извършена след възникване на кризата в КТБ през 
юни 2014 г., както и фактите, съдържащи се в обвинителните 
актове на прокуратурата спрямо одиторите, са косвено дока-
зателство за това, че специализираното одиторско предприя-
тие не е създало достатъчно гаранции за вътрешен контрол и 
за вътрешно докладване при констатирани нарушения в дей-
ността на одитираното лице. Предвид структурата, правилата 
за функциониране и за управление на одиторското предпри-
ятие отговорността за това следва да бъде търсена както в 
одиторските екипи, така и на най-високото управленско ниво 
в одиторската практика, в т.ч. съдружник по качеството и уп-
равление на риска и управляващия съдружник.

Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че съществуват непълноти в законодателството относно 
прилагане и гарантиране спазване на изискванията за докладване 
на нарушения в дейността на одитираните лица. Законът за не-
зависимия финансов одит поставя акцент върху изискванията за 
опазване конфиденциалността на информацията и ненамесата на 
собствениците, членовете на управителни и контролни органи на 
одиторските предприятия в дейността на одиторите, но не тре-

 263 Вж. данните по предходния показател: „2.2. Ефективно изпълнение на 
одитната дейност, водещо до установяване на нарушения в дейността 
на одитираните лица“, изложени в настоящия анализ, информацията 
от с. 5–6 от обвинителните актове на прокуратурата спрямо одиторите, 
както и с. 63–71 от доклада на временната парламентарна комисия.
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тира по същество правила и механизми за вътрешно докладване на 
констатирани нарушения при извършване на проверките. В случаи-
те, в които одитната дейност се извършва от специализирани оди-
торски предприятия спрямо кредитни институции, чиято дейност 
има важно обществено значение, е необходимо наличието на пра-
вила и процедури, които да гарантират наличието на система за 
вътрешно докладване, която да действа като допълнителен гаран-
ционен механизъм, че ще бъде спазено задължението на регистри-
рания одитор за своевременно докладване пред надзорните инсти-
туции.

От официалните документи на специализираното одиторско 
предприятие – обект на настоящото изследване – е видно, че то 
има политика за спазване на изискванията за поверителност на ин-
формацията и за нейното съхранение, като е определило съдружник 
по качеството и управление на риска, който отговаря за определя-
не на цялостната политика, следи за спазването на изискванията и 
се отчита директно пред управляващия съдружник. Този документ 
представя твърде обща информация относно политиката на ком-
панията, свързана с правилата и механизмите за докладване пред 
ръководството при констатирани съществени нарушения в дей-
ността на одитираните лица.

Липсата на информация относно конкретните действия, свър-
зани с докладването пред ръководството за нередности в дейност-
та на одитираните лица, в частност на КТБ, не дава основание за 
формирането на изчерпателни изводи и оценки по този показател. 
За подобна дейност (по-скоро за нейния дефицит) може да се съди по 
пропуските по докладване за нарушения на одитираните лица пред 
надзорните институции. 

В случая с дейността на конкретното специализирано оди-
торско предприятие спрямо обявената в несъстоятелност банка 
не съществуват достатъчно данни за наличието и ефективното 
приложение на детайлно разработени правила и процедури, които 
да гарантират, че нарушенията са докладвани пред ръководството 
на одиторското предприятие. 

Съществените пропуски в одитната дейност констатирани 
в доклада на временната комисия, в доклада от проверка на КПНРО, 
извършена след възникване на кризата в КТБ през юни 2014 г., как-
то и фактите, съдържащи се в обвинителните актове на прокура-
турата спрямо одиторите, са косвено доказателство за това, че 
специализираното одиторско предприятие не е създало достатъч-
но гаранции за вътрешен контрол и за вътрешно докладване при 
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констатирани нарушения в дейността на одитираното лице. Пред-
вид структурата, правилата за функциониране и за управление на 
одиторското предприятие, отговорността за това следва да бъде 
търсена както в одиторските екипи, така и на най-високото упра-
вленско ниво в одиторската практика, в т.ч. съдружник по качест-
вото и управление на риска и управляващия съдружник.

2.3. Подаване на сигнали към компетентните 
институции относно констатирани нарушения в 
дейността на одитираните лица

Пряко свързан с предходния показател е и третият пока-
зател – подаване на сигнали към компетентните контролни 
институции в случаите, в които законодателството изисква 
подобни действия. В този контекст е изследвано дали законо-
дателството и правилата за работа на одиторските фирми са 
регламентирали ясно и изчерпателно правилата за подаване 
на сигнали към компетентните институции относно конста-
тирани нарушения в дейността на одитираните лица, както и 
дали тези правила са прилагани ефективно в практиката на 
изследваното специализирано одиторско предприятие.

Законът за независимия финансов одит съдържа изисква-
ния за докладване на нередности в дейността на одитираните 
лица.264 Те са предвидени в чл. 33, ал. 1, т. 15 от ЗНФО, според 
който регистрираният одитор е длъжен „да съдейства на орга-
ните на Института на дипломираните експерт-счетоводители 

 264 Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33 – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Регистрира-
ният одитор е длъжен: ...
 4. (нова – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) да защити по подходящ начин конфи-

денциалността и професионалната тайна на цялата информация и 
документите, до които има достъп при изпълнение на одиторския 
си ангажимент; това изискване не се прилага по отношение на функ-
ционирането на системата за публичен надзор; 

 11. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) да спазва Международните 
одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители.

12. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) да отчита дейността си пред 
Института на дипломираните експерт-счетоводители по утвърден 
от него ред;
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и на Комисията за публичен надзор над регистрираните оди-
тори“. В тази връзка е необходимо да се вземе предвид, че из-
искванията за опазване конфиденциалността на информаци-
ята не са абсолютни, като в т. 4 е предвидено, че изискването 
за защита на конфиденциалността на информацията и профе-
сионалната тайна „не се прилага по отношение на функциони-
рането на системата за публичен надзор“. В допълнение към 
тези разпоредби следва са се посочи и изискването за отчет на 
одиторската дейност пред Института на дипломираните екс-
перт-счетоводители (чл. 33, ал. 1, т. 11 от ЗНФО).

Законът за кредитните институции изрично задължава 
одиторите да информират незабавно и в писмена форма БНБ 
за всички обстоятелства, които са им станали известни в хода 
на проверката и които: 

1.  представляват нарушение на законите, подзаконовите 
нормативни актове и актовете на БНБ, които регулират 
банковата дейност;

2. засягат или могат да доведат до засягане нормалното 
функциониране на банката;

3. водят или биха могли да доведат до ситуация, при която 
банката няма да е в състояние да изпълнява своите парич-
ни задължения;

4. водят до отказ на одитора да завери отчетите или до за-
верка на отчетите с изразяване на резерви;

5. са свързани с действия на администратор на банката, кои-
то причиняват или могат да причинят значителни вреди 
на банката или на нейни клиенти;

6. са свързани с неверни или непълни данни в отчетите и 
докладите, които банките редовно представят в БНБ. 265

От направеното проучване на законодателството може да 
се направи извод, че е създадена нормативна база, която ясно 
и недвузначно е дефинирала задължението на регистрирания 
одитор и случаите, в които той следва своевременно да сиг-

15. (предишна т. 11, доп. – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) да съдейства на органите 
на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Коми-
сията за публичен надзор над регистрираните одитори.

 265 Чл. 77, ал. 1 от Закон за кредитните институции.
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нализира компетентните институции относно констатирани 
нарушения в дейността на одитираната кредитна институ-
ция. Същевременно при оценката на този компонент след-
ва да бъде взет предвид и негативният ефект, който оказва 
действащото законодателство в частта му, свързана с разме-
ра на санкциите спрямо одитори/специализирани одиторски 
предприятия, нарушили законовите разпоредби. В рамките 
на изследвания период съществуват дефицити в законода-
телството266, които не създават консистентна законова база за 
адекватно санкциониране на нарушенията, респективно – не 
създават обстоятелства, които да дисциплинират одиторите/
одиторските предприятия така, че да изпълняват стриктно 
законовите изисквания за сигнализиране на компетентните 
институции.

От официалните документи на специализираното одитор-
ско предприятие се установява, че то има политика за спаз-
ване на изискванията за поверителност на информацията, 
като в допълнение към нея е предвидена политика за „съхра-
нение на одитната документация и други документи, имащи 
отношение към ангажимента, в съответствие с приложимите 
правила на EISBA, както и в съответствие с други приложими 
стандарти и наредби на регулаторни органи“267. Предприятие-
то е определило съдружник по качеството и управлението на 
риска, „който отговаря за определяне на цялостната полити-
ка, свързана с управлението на риск и контрола на качеството 
и следи за спазването на изискванията. Той се отчита директ-
но пред управляващия съдружник“268.

 266 Тук са взети предвид най-вече дефицити, изразяващи се в две насоки: 
(1) процедурата за налагане на санкции, която е основана на тайната на 
вота на членовете на КПНРО, и (2) ниският размер на санкциите, който 
не кореспондира с характера на нарушенията и с възникналите щети. В 
тази насока е и критичната оценка на ръководството на КПНРО относно 
неадекватния размер на санкциите, действащи в периода до 2014 г. На 
този въпрос е отделено по-сериозно внимание в частта от настоящото 
изследване, разглеждаща ролята на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори и по-конкретно – показателят, оценяващ ролята 
по извършване на разследвания по сигнали за нередности в дейността 
на одиторите и налагане на санкции.

 267 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 21–22.
 268 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 10.
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Така цитираният документ представя твърде обща ин-
формация относно политиката на компанията, свързана с пра-
вилата и механизмите за докладване и подаване на сигнали 
към компетентните институции относно констатирани нару-
шения в дейността на одитираните лица.

Поради липсата на съдействие от страна на одиторско-
то предприятие при извършване на настоящото изследване 
оценката за практическото изпълнение на законовите изиск-
вания се основава на фактите и данните в доклада на времен-
ната комисия, в доклада от проверка на КПНРО, извършена 
след възникване на кризата в КТБ през юни 2014 г., както и 
фактите, съдържащи се в обвинителните актове на прокура-
турата спрямо одиторите. 

Въз основа на проведеното изследване може да се на-
прави извод, че одиторите, респективно специализираното 
одиторско предприятие, не са изпълнили предвидените за-
конови изисквания за докладване на нарушения в дейността 
и управлението на одитираната банка, която е обявена в не-
състоятелност през 2014 г. В тази връзка е необходимо да се 
посочи, че не са изпълнени изисквания за докладване пред 
широк кръг от институции, като тук се включват: 1) Българ-
ска народна банка (във връзка с нарушения в управлението 
на банката и във връзка с нарушения, нередности и рискове в 
кредитната политика, дейността в качеството на инвестицио-
нен посредник и в действията за увеличение на собствения 
капитал); 2) Комисия за публичен надзор над регистрираните 
одитори (във връзка с проблеми при осъществяването на оди-
та); 3) Комисия за финансов надзор (във връзка с нарушения 
в политиката в качеството на инвестиционен посредник); 4) 
Прокуратура на Република България (във връзка с нарушения 
в дейността на банката, които са индикатор за измами, както 
и във връзка с нарушения в управлението на банката, които 
подлежат на наказателно преследване по смисъла на Наказа-
телния кодекс и на специалното законодателство, регламен-
тиращо дейността на кредитните институции; 5) Държавна 
агенция „Национална сигурност“ (във връзка с нарушения в 
управлението на банката и във връзка с нарушения в кредит-
ната политика, дейността в качеството на инвестиционен по-
средник и в действията за увеличение на собствения капитал, 
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които са създали риск за финансовата сигурност на страната и 
стабилността на банковата система на страната)269. 

Данните от обвинителните актове на прокуратурата и от 
доклада на временната парламентарна комисия сочат, че нару-
шенията на одиторите (в контекста на оценявания показател за 
сигнализиране до институциите) се изразяват в няколко насоки: 

1) неизпълнение на задължението за докладване пред БНБ 
за констатирани нередности в дейността и управлението 
на одитираното лице, което е възпрепятствало изпълне-
нието на надзорните функции, в т.ч. и налагането на над-
зорни мерки270; 

 269 От доклада на временната парламентарна комисия става ясно, че посо-
чените институции не са разполагали с необходимата информация. 

 270 Из обвинителния акт на прокуратурата спрямо одитора, с. 6: „не доклад-
вал същите незабавно на БНБ – управление „Банков надзор“, въпреки че е 
налице нормативно задължение да се осъществи контрол върху верността 
на съставените и подадени от банката надзорни отчети /съгласно чл. 76, 
ал. 1 и ал. 4 от ЗКИ обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. и чл. 76, 
ал.7, т. 2 от ЗКИ обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.,доп. – ДВ, 
бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г. и чл. 76, ал. 8 от ЗКИ обн., ДВ, бр. 
59 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 
31.12.2010 г., чл. 4, ал. 1 от Наредба №14 на БНБ обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 
г./, да установи надеждността на системите за вътрешен контрол в бан-
ката /съгласно чл. 76, ал. 7, т. 1 от ЗКИ ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 
1.01.2007 г. и чл. 5 от Наредба №14 на БНБ обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 
г./, да докладва за установеното пред БНБ –управление „Банков надзор“ 
/съгласно чл. 76, ал. 8 от ЗКИ обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 
г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г. и чл. 4, ал. 2 от Наредба 
№14 на БНБ обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 г./ и да информира незабавно 
БНБ – управление „Банков надзор“ за всякакви обстоятелства, касаещи не-
законосъобразността в дейността на банката и на нейни администратори, 
както и такива създаващи опасност за нейното обичайно функциониране 
и изпълнение на парични задължения /съгласно чл. 77, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 
от ЗКИ ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г./, като по този начин 
да възпрепятства осъществяването на законово уредения пруденциален 
банков надзор върху КТБ АД от БНБ – управление „Банков надзор“, тоест 
да възпрепятства установяването на нарушения от БНБ – управление 
„Банков надзор“ /по чл. 103, ал. 1 от ЗКИ обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в 
сила от 1.01.2007 г./ и прилагането на принудителни административни 
мерки /по чл. 103, ал. 2 от ЗКИ обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 
1.01.2007 г./ за въздействие от страна на БНБ – управление „Банков надзор“ 
за прекратяване на незаконосъобразните и нефункционални дейности, 
осъществявани в КТБ АД/...“.
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2) неадекватното изпълнение на изискванията за докладва-
не пред надзорния орган, който има основни правомощия 
по контрол над дейността на одиторската дейност – Ко-
мисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
(в тази връзка следва да се обърне внимание на факта, че 
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, 
респективно Комисията за публичен надзор над реги-
стрираните одитори не са били своевременно и адекватно 
информирани за проблеми, възникнали в процеса на из-
вършване на одитната дейност271; 

3) неефективно взаимодействие и неефективен обмен на ин-
формация с други институции, които имат надзорни пра-
вомощия спрямо кредитните институции (като на този 
проблем е необходимо да се обърне особено внимание не 
само в случаите, в които са констатирани нарушения от 
одитираното лице, но и поради потенциални рискове, кои-
то следва да бъдат взети предвид при осъществяване на 
надзорната дейност на институциите, в т.ч. и при страте-
гическото планиране на надзорната дейност).

В резултат на дефицитите при извършване на одитната 
дейност и на дефицитите в системата за вътрешен контрол 
и докладване (констатирани в предходните компоненти на 
настоящото изследване) може да бъде направен извод, че 
одиторите, респективно специализираното одиторско пред-
приятие, не са изпълнявали ефективно своите задължения 
да сигнализират компетентните институции относно нару-
шенията в дейността на одитираната кредитна институция. 
Изпълнението на тази дейност би позволило на надзорните 
институции да разполагат с надеждна информация относно 
проблемите в управлението и функционирането на КТБ и съ-
ответно – да подпомогне адекватното изпълнение на техните 
надзорни функции. 

 271 В тази връзка е необходимо да се отбележи, че специализираното оди-
торско предприятие не е информирало надзорния орган за проблеми 
с достъпа до документация относно кредитните (подобен проблем е 
споменат в интервю с независим експерт, анкетиран в рамките на на-
стоящото изследване).
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Въз основа на направеното проучване може да бъде направен 
извод, че съществува непротиворечива нормативна уредба, която 
ясно дефинира задължение на регистрирания одитор незабавно да 
уведоми БНБ за конкретно определени нарушения и обстоятелства, 
ако те бъдат констатирани в рамките на извършваната проверка 
в кредитната институция във връзка със заверка на Годишния фи-
нансов отчет и отчетите за надзорни цели, определени от БНБ. 

Наред с това следва да се отбележи и опосредстваният нега-
тивен ефект на законодателството в частта, свързана с процеду-
рите за налагане на санкции и размера на глобите. Ниският размер 
на санкциите (който не кореспондира с размера на възникналите 
щети) и тайната процедура по налагане на санкции са фактори, 
които не създават консистентна законова база за адекватно санк-
циониране на нарушенията, респективно – не създават обстоятел-
ства, които да дисциплинират одиторите/одиторските предпри-
ятия в посока стриктно изпълняване на законовите изисквания за 
подаване на сигнали до компетентните институции.

Въз основа на резултатите от проведеното изследване може 
да бъде направен извод, че в рамките на изследвания период е налице 
съществено разминаване между нормативната рамка, предвижда-
ща задължения за докладване пред компетентните институции, 
от една страна, и от друга – практическия отказ от изпълнение на 
това задължение в конкретния случай с КТБ. 

Въз основа на документите на институциите, извършили раз-
следване по казуса с обявената в несъстоятелност банка, може да 
се направи извод, че одиторите, респективно специализираното 
одиторско предприятие, не са изпълнили предвидените законови 
изисквания за докладване на констатирани нарушения в дейността 
и управлението на одитираната банка, както и на рискове, които 
могат да застрашат стабилността на банката. По-конкретно, не 
са предприети действия за докладване пред широк кръг от инсти-
туции, в т.ч.: 1) Българска народна банка (във връзка с нарушения в 
управлението на банката и във връзка с нарушения, нередности и 
рискове в кредитната политика, дейността в качеството на ин-
вестиционен посредник и в действията за увеличение на собстве-
ния капитал); 2) Комисия за публичен надзор над регистрираните 
одитори (във връзка с проблеми при осъществяването на одита); 
3) Комисия за финансов надзор (във връзка с нарушения в полити-
ката в качеството на инвестиционен посредник); 4) Прокуратура 
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на Република България (във връзка с нарушения в дейността на 
банката, които са индикатор за измами, както и във връзка с нару-
шения в управлението на банката, които подлежат на наказателно 
преследване по смисъла на Наказателния кодекс и на специалното 
законодателство, регламентиращо дейността на кредитните ин-
ституции; 5) Държавна агенция „Национална сигурност“ (във връзка 
с нарушения в управлението на банката и във връзка с нарушения в 
кредитната политика, дейността в качеството на инвестиционен 
посредник и в действията за увеличение на собствения капитал, 
които са създали риск за финансовата сигурност на страната и 
стабилността на банковата система на страната). 

Дефицитите при изпълнението на функцията по информира-
не за рискове/сигнализиране за нарушения се изразяват в няколко 
насоки: 1) неизпълнение на задължението за докладване пред БНБ за 
констатирани нередности в дейността и управлението на одити-
раното лице, което е възпрепятствало изпълнението на надзорни-
те функции, в т.ч. и налагането на надзорни мерки; 2) неадекватно-
то изпълнение на изискванията за докладване пред надзорния орган, 
който има основни правомощия по контрол над дейността на оди-
торската дейност – Комисията за публичен надзор над регистри-
раните одитори; 3) неефективно взаимодействие и неефективен 
обмен на информация с други институции, които имат надзорни 
правомощия спрямо кредитните институции.

В резултат на липсата на действия по сигнализиране до ком-
петентните институции за нарушения в дейността и в управле-
нието на КТБ е възпрепятствана дейността на системата от пуб-
лични надзорни институции, които имат правомощия по надзор/
контрол/разследване на нарушения в дейността на банката. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ
Третото измерение от оценката е фокусирано върху управле-

нието на одиторските компании. То е разгледано през призмата 
на три базисни принципа за функционирането на всяка струк-
тура, която предприема целенасочени действия по превенция 
на корупция и лоши практики в управлението – прозрачност, 
отчетност и почтеност. 

3.1. Прозрачност
Прозрачността е съществена характеристика от управле-

нието на специализираните одиторски предприятия, тъй като 
тя има важно значение както за създаването на доверие, така 
и за недопускането на злоупотреби при осъществяването на 
одиторската дейност. Предвид факта, че одиторът е първият 
външен субект, който има непосредствен достъп до цялата 
документация на одитираното лице и на когото е възложена 
отговорността да даде одиторско заключение272, управление-
то на одиторската практика следва да интегрира принципи, 
които изграждат стабилен антикорупционен фундамент в не-
говата работа. 

В този контекст оценката на показателя „прозрачност“ са 
основава на критерии в две насоки: 1) ясни и прозрачни пра-
вила за определяне на одиторите/одиторските екипи и за из-
пълнение на одиторската дейност; 2) политика за осигурява-
не на публичност относно дейност на одиторското предприя-
тие, в т.ч. и готовност за предоставяне на информация, която 
представлява обществен интерес.

 272 Съгласно чл. 6 от ЗНФО одитът и съответното одиторско заключение 
следва да дадат оценка относно законосъобразността при счетоводната 
дейност на одитираното лице, ефективността на вътрешния контрол, 
достоверността на представената информация във финансовия отчет, 
съответствието между финансовия отчет и друга информация относно 
дейността на одитираното предприятие.
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Във връзка с първия подпоказател е необходимо да се 
отбележи, че в основния публичен документ – Доклад за про-
зрачност – одиторското предприятие е дефинирало, че при 
осъществяването на одитната дейност се придържа към одит-
на методология, разписана в Указанията за одити на компани-
ята – майка, като тя е интегрирана в електронната система на 
одиторското предприятие273 и е достъпна за всички служители 
на компанията. Правилата за извършване на одит предвиждат 
ротация на съдружниците, която следва да се базира на изгра-
дена система за надзор над процеса. В рамките на описания 
документ е посочено, че участието в екипите, извършващи 
одитна дейност, се основава на специфичната квалификация 
и опит на служителите. 

Наличието на ясно дефинирани, конкретни и всеобщо 
прилагани (а не произволно прилагани) правила при опреде-
лянето на одиторите и одиторските екипи е важна предпос-
тавка за избягване на обвързаности между одитиращ и оди-
тиран, както и за гарантиране на безпристрастно и обективно 
изпълнение на одитната дейност. Така описаният документ 
дава основание за извод, че в одиторската практика на ком-
панията съществуват определени правила за извършване на 
одитната дейност, за формиране съставите на одиторските 
екипи и за ротация на екипите. За съжаление, липса на съдей-
ствие от страна на одиторското предприятие274 не дава въз-
можност за получаване на по-конкретна информация относно 
съдържателните аспекти на политиката на компанията в това 
направление. Липсата на информация относно практическото 
приложение на правилата също е фактор, който не позволява 
да бъдат направени изводи дали се спазват декларираните ан-
гажименти за прозрачност при формирането на одиторските 

 273 Електронната система на одиторското предприятие – eAudIT, вж. с. 11 
от Доклада за прозрачност за 2013 г.

 274 В контекста на оценката за прозрачност не може да бъде пренебрегнат 
фактът за практическия мълчалив отказ от предоставяне на информация. 
В тази връзка е необходимо да се отбележи, че изследователският екип 
отправи няколко покани за участие в настоящото изследване: офици-
ално писмо, изпратено на 21.09.2016 г., както и две електронни копия 
от писмото, изпратени на 9.01.2017 г. и на 31.05.2017 г. до електронен 
пощенски адрес, открит в интернет.
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екипи и като цяло – при управлението на одиторското пред-
приятие. 

Вторият елемент от оценката за прозрачност при управле-
нието на специализираното одиторско предприятие е базиран 
на данни относно публичността на резултатите от неговата 
дейност, както и на практическата готовност за предоставяне 
на информация при поискване от обществени организации. В 
тази връзка е необходимо да се отбележат няколко факта, кои-
то дават основание за силно критична оценка на този пока-
зател: 1) възможностите за получаване на достатъчно инфор-
мация от сайта на одиторската практика; 2) формата за кому-
никация чрез мейлинг форма, от която не е виден конкретен 
имейл на компанията; 3) липсата на практическо съдействие 
на неколкократно отправените покани за предоставяне на ин-
формация.

Сайтът на одиторската практика в страната е част от об-
щия сайт на компанията – майка. Въпреки предвидените оп-
ции за достъп до подстраница на български език, такава не 
е лесно достъпна; не функционират филтрите за използване 
на български език, като при опит за достъп до информация 
често се извършват автоматични препратки към информация 
относно глобалните аспекти от дейността на компанията.

Един от малкото документи, които са достъпни на българ-
ски език, е Докладът за прозрачност, който се намира по-лесно 
чрез Google search. Тук е мястото да се отбележи, че докумен-
тът предоставя информация относно политиката на компани-
ята, като въпреки декларативния си стил, съдейства за оси-
гуряване на определено ниво на прозрачност относно начина, 
по който функционира и е управлявано одиторското предпри-
ятие. 

Другият аспект от оценката на прозрачността на одитор-
ското предприятие е свързана с възможността за непосред-
ствена комуникация и обратна връзка. Сайтът на компанията 
съдържа поле Connect with us, в който са посочени данни за те-
лефон и пощенски адрес. Електронната комуникация не оси-
гурява пряка възможност за отправяне на мейл до конкретно 
посочен мейл адрес, а е предвидена възможност за комуника-
ция чрез генериран автоматизиран формуляр за запитване. 
При попълването на формуляра, наред със множество кон-

Фигура №3. Информация от сайта на одиторската компания

Фигура №4. Сайтът на одиторската компания, препращащ 
към практиката на националното подразделение
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кретни изисквани данни за контакт и за професионалния ста-
тус на потребителя, е задължително изразяването на съгласие 
с политиката за поверителност на одиторското предприятие. 
Така създадената форма за електронна комуникация не съз-
дава увереност на външния потребител: (1) че е изпратил по 
надежден начин своето запитване, (2) че е ясен адресатът на 
неговото запитване и (3) и че ще получи съответен отговор. 
Формата не дава увереност, че е осъществена надеждна кому-
никация, а по-скоро поставя въпроси относно политиката за 
събиране на лична информация275.

Фигура №5. Форма за контакт  
на одиторското предприятие в страната

 275 Допълнителен аргумент относно дефицитите в комуникацията е и 
фактът, че формулярът за електронна комуникация изисква съгласяване 
с политиката на компанията, включваща използване на т.нар. „бискви-
тки“, локализиране на заявителя и използване на други аналитични 
инструменти в интернет пространството.
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В периода септември 2016 г. – май 2017 г. изследовател-
ският екип отправи неколкократно покани до одиторското 
предприятие с искане за провеждане на интервю с техен пред-
ставител, по които не последва реакция. Липсата на готовност 
за комуникация със структури на гражданското общество и 
изследователски екипи, особено когато дейността на одито-
ра е обект на засилен обществен интерес, повдига въпроси 
относно цялостната политика за осигуряване на публичност 
и прозрачност. Практическият „мълчалив отказ“ от предоста-
вяне на информация не съдейства за формирането на извод, 
че одиторското предприятие има практическа готовност да 
предоставя публичност на информацията относно своята дей-
ност и своето управление. Това, съответно, не дава основание 
за висока оценка на степента на прозрачност на неговото уп-
равление. 

Въз основа на наличните данни може да бъде направен извод, 
че в рамките на изследвания период степента на прозрачност в 
управлението на одиторското предприятие е на незадоволително 
ниво. Въпреки че основните документи, които изразяват полити-
ката на управление, предоставят определена информация относ-
но структурата, принципите и основните правила за управление, 
е налице съществен дефицит на информация относно практиче-
ските аспекти на декларираната политика за прозрачност. Един 
от основните документи – годишният доклад за прозрачност – е 
достъпен по-лесно чрез Google search, отколкото чрез национална-
та секция на официалния сайт. Документът включва информация 
относно начина на управление на компанията, основните принципи 
и методи в работата, клиентите, които ползват нейните услуги. 
Липсата на информация относно практическото приложение на 
правилата не позволява да бъдат направени изводи дали се спазват 
декларираните ангажименти за прозрачност при формирането на 
одиторските екипи.

Електронната страница на националното представителство 
на одиторската компания е структурирана по начин, който не поз-
волява лесен достъп до широк кръг от документи, като това се 
отнася с особена сила до документите на български език. Начинът, 
по който е организирана информацията, не позволява да се напра-
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ви извод за целенасочена и последователно прилагана политика за 
осигуряване на публичност относно резултатите от одиторската 
дейност. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че същест-
вуват дефицити в комуникационната политика. Те се изразяват 
както в липсата на възможност за обратна връзка по електронен 
път с одиторското предприятие, така и в мълчаливия отказ от ус-
тановяване на контакт с изследователския екип при провеждане на 
настоящото изследване. Мълчаливият отказ от предоставяне на 
информация по въпроси, свързани с цялостната дейност на одитор-
ското предприятие и с конкретния повод за настоящото изслед-
ване – фалитът на кредитна институция, одитирана от одитор-
ското предприятие, дава основание за незадоволителна оценка на 
прозрачността на неговото управление. 

3.2. Отчетност
Показателят за отчетност на одиторското предприятие е 

разгледано през призмата на три характеристики: отчетност 
пред контролните институции, вътрешна отчетност в рамки-
те на одиторското предприятие и отговорност за качеството 
на изпълнение на одиторската дейност. 

Законът за независимия финансов одит определя две ин-
ституции, които имат споделени правомощия за контрол спря-
мо одиторите и специализираните одиторски предприятия: 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
(КПНРО) и Институтът на дипломираните експерт-счетово-
дители. Извършваните проверки са основни в две насоки – 
проверки за контрол на качеството на дейността на одито-
рите и проверки в случаи на подадени сигнали и/или жалби. 
Всички регистрирани одитори и специализирани одиторски 
предприятия, които са членове на Института на дипломира-
ните експерт-счетоводители, са обект на контрол на качест-
вото на дейността им. Системата за контрол на качеството се 
изгражда и функционира по правила, процедури и планове, 
съвместно разработени от Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори и от управителния съвет на Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители. Проверки-
те за контрол на качеството се извършват от контрольорите 
от Института на дипломираните експерт-счетоводители под 
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надзора на назначени от комисията инспектори. Комисията 
провежда разследвания при получени сигнали и предложения 
от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както 
и в други случаи по своя преценка. В тези случаи комисията 
може да бъде подпомагана от съответните органи на Институ-
та на дипломираните експерт-счетоводители.

В рамките на изследвания период има съществени пропус-
ки, които създават сериозни ограничения пред ефективното 
осъществяване на надзор от страна на КПНРО. Те се изразяват 
в три насоки: 1) възприетата практика от КПНРО проверките 
за качество на одитната дейност на регистрираните одитори, 
извършващи независим финансов одит на предприятие, из-
вършващо дейност от обществен интерес, да бъдат извърш-
вани на три години въпреки законовия текст, че същите се 
извършват най-малко на всеки три години. С оглед на практи-
ческите резултати този период се оказва твърде дълъг и несъ-
образен с обществения интерес; 2) липсва нормативна уредба, 
която да въвежда гаранционни механизми и ясна отговорност 
и за специализираното одиторско предприятие, в случай че 
при проверка при одитираното лице бъдат установени допус-
нати нарушения. Задължението за уведомяване на надзорни-
те органи за допуснати нарушения от одитираните лица е на 
регистрираня одитор, респ. отговорността за съдържанието 
на одиторските доклади и за заключенията от извършената 
одитна дейност е лична (което на практика не създава условия 
за носене на адекватна корпоративна отговорност). Така уста-
новените правила не само не създават достатъчно гаранции 
за ефективно изпълнение на надзорната дейност от страна на 
КПНРО, но и не създават адекватни стимули за прилагане на 
последователна политика за отчетност и отговорност относно 
одиторската дейност. 

По отношение на вътрешната отчетност в рамките на оди-
торското предприятие е необходимо да се отбележи, че спе-
циализираното одиторско предприятие е декларирало, че се 
придържа към политика за отчетност, която включва: 1) сис-
тема за вътрешен мониторинг на извършваната дейност; 2) 
програма за преглед на качеството на извършваната одитна 
дейност; 3) програма за преглед на съответствието с проце-
дурите по управление на риска; 4) глобална програма за пре-
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гледи за спазване на изискванията276. Отказът от участие в из-
следването и липсата на информация относно практическите 
аспекти от политиката за вътрешна отчетност не позволяват 
да се направи извод за същината на този компонент от оцен-
ката относно съдържателността на правилата за вътрешна 
отчетност. Това не позволява да бъде акумулирана и изклю-
чително важна информация относно практическо изпълнение 
на правилата за отчетност, в т.ч.: 1) документиране на инфор-
мацията от извършваните одити; 2) поддържане на архив, 
който да позволява извършване на последващ допълнителен 
контрол; 3) докладване пред ръководството на констатирани 
проблеми в дейността на одитираните лица; 4) вземани реше-
ния и предприемани конкретни мерки от ръководството на 
одиторското предприятие).

Като част от системата за отчетност и контрол е посочена 
и системата за външен мониторинг, която се осъществява от 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 
Тук е необходимо да бъде отбелязана констатацията и оценка-
та на Комисията от проверка през ноември 2013 г., която „не е 
идентифицирала проблеми, които биха имали съществено от-
ражение върху одиторската дейност на дружеството“277. В свет-
лината на обявяването в несъстоятелност на КТБ и на същест-
вените дефицити в одитната дейност, установени в доклада на 
временната парламентарна комисия и в обвинителните актове 
на прокуратурата, това поставя въпрос не само за качеството 
на външния надзор (в лицето на КПНРО), но и (1) до каква сте-
пен одиторското предприятие е изпълнявало изискванията за 
отчетност278, (2) каква е пълнотата и достоверността на предос-
тавяната информация за извършваната одитна дейност (на-
пример спестявани ли са факти за препятствия пред работата 

 276 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 22–23.
 277 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 23.
 278 Тук е необходимо да се отбележи, че принципът за конфиденциалност 

не включва въздържане от сезиране на контролните институции, когато 
са установени системни и съществени нарушения в дейността на одити-
раните лица. В чл. 33, ал. 4 от ЗНФО изрично е определено, че изисква-
нето за защита на конфиденциалността и професионалната тайна при 
изпълнение на одиторския ангажимент „не се прилага по отношение на 
функционирането на системата за публичен надзор“.
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на одитните екипи, системни и неотстранени пропуски в дей-
ността на одитираните лица и т.н.) и (3) дали при изпълнение 
на изискванията за отчетност се е ръководило от разбирането 
на особената обществена отговорност на своята работа (пред-
вид факта, че одиторът е първата система за външен контрол, 
която има досег до непосредствена информация относно функ-
ционирането и управлението на кредитните институции). 

Поради мълчалив отказ от предоставяне на информа-
ция относно начина, по който е осъществявана политиката 
за вътрешна отчетност, не може да бъде направена цялостна 
оценка на качеството на системите за вътрешна отчетност. В 
тази връзка например няма отговор на въпроси относно (1) 
практическото приложение на процедурите за докладване на 
нередности в дейността на одитираните лица; (2) предприети 
мерки за търсене на отговорност в рамките на структурата на 
одиторското предприятие. Макар че поради ограничената ин-
формация не може да бъде направен извод относно системите 
за вътрешна отчетност, отказът от предоставяне на информа-
ция е показателен за дефицит на обществена отговорност от 
страна на одиторското предприятие. 

Аргументи, които дават негативно отражение на оценка-
та за отчетност, са и констатациите в доклада на временната 
парламентарна комисия за източването на КТБ, в доклада на 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
от последвалата проверка, както и фактите в обвинителните 
актове на прокуратурата. Изложените обстоятелства относно 
начина, по който е осъществяваната одитна дейност спрямо 
кредитната институция, са косвен, но важен индикатор както 
за проблем в системите за вътрешна отчетност, така и за прак-
тическото отсъствие на отговорна обществена ангажираност 
на одитора/одиторското предприятие. 

Анализът на законодателството, действало в рамките на из-
следвания период, и установените практики относно контрола, 
осъществяван от надзорните институции, разкрива съществени 
дефицити, които не стимулират утвърждаването на последова-
телни политики за отчетност от страна на специализираните 
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одиторски предприятия пред надзорните институции. В тази 
връзка следва да се отбележи негативното въздействие на: 1) въз-
приетата практика от КПНРО проверките за качество на одитна-
та дейност на регистрираните одитори, извършващи независим 
финансов одит на предприятие, извършващо дейност от общест-
вен интерес, да бъдат извършвани на три години, въпреки законовия 
текст, че същите се извършват най-малко на всеки три години. С 
оглед на практическите резултати този период се оказва твърде 
дълъг и несъобразен с обществения интерес; 2) липсва нормативна 
уредба, която да въвежда гаранционни механизми и ясна отговор-
ност и за специализираното одиторско предприятие, в случай че 
при проверка при одитираното лице бъдат установени допуснати 
нарушения. Задължението за уведомяване на надзорните органи за 
допуснати нарушения от одитираните лица е единствено на реги-
стрирания одитор, което не кореспондира по адекватен начин с но-
сенето на корпоративна отговорност. Така установените правила 
не само не създават достатъчно гаранции за ефективно изпълнение 
на надзорната дейност от страна на КПНРО, но и не създават адек-
ватни стимули за прилагане на последователна политика за отчет-
ност в управлението на специализираните одиторски предприятия. 

Що се отнася до конкретното специализирано одиторско пред-
приятие, въз основа на извършеното проучване може да се направи 
извод за съществено разминаване между декларираната политика 
за отчетност и нейното практическо приложение. В официалните 
документи е декларирано, че компанията се придържа към политика 
за отчетност, която включва: 1) система за вътрешен мониторинг 
на извършваната дейност; 2) програма за преглед на качеството на 
извършваната одитна дейност; 3) програма за преглед на съответ-
ствието с процедурите по управление на риска; 4) глобална програ-
ма за прегледи за спазване на изискванията.

Липсата на информация относно практическите аспекти от 
политиката за вътрешна отчетност не позволява да се направи 
извод за същината на този компонент от оценката. Това се отна-
ся както до съдържанието на правилата за вътрешна отчетност, 
така и до конкретните детайли относно тяхното изпълнение като 
например: 1) документиране на информацията от извършваните 
одити; 2) поддържане на архив, който да позволява извършване на 
последващ допълнителен контрол; 3) докладване пред ръководство-
то на констатирани проблеми в дейността на одитираните лица; 
4) вземани решения и предприемани конкретни мерки от ръковод-
ството на одиторското предприятие. 
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Съществените пропуски, констатирани в доклада на временна-
та парламентарна комисия, в доклада от проверката на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори, извършена след 
възникване на кризата в КТБ през юни 2014 г., както и фактите, съ-
държащи се в обвинителните актове на прокуратурата спрямо оди-
торите, са косвени индикатори за това, че специализираното оди-
торско предприятие не е създало достатъчно гаранции за вътрешна 
отчетност и контрол. Предвид структурата, правилата за функ-
циониране и управление на одиторското предприятие отговорност-
та за прилагането на такава политика за гарантиране на независи-
мост е в най-високото управленско ниво в одиторската практика.

По отношение на този случай все още няма публично известни 
данни каква е приложената политика за докладване на установени 
нередности и за търсене на отговорност в рамките на структура-
та на одиторското предприятие. 

3.3. Почтеност
Почтеността при управлението на одиторското предприя-

тие е оценена чрез два основни параметъра: наличие на етични 
правила, регулиращи дейността на служителите в специализи-
раните одиторски предприятия и функционирането на систе-
ма, която гарантира тяхното ефективно приложение. В основа-
та на оценката по този показател стои анализът дали етични-
те правила служат като ефективен инструмент за спазване на 
професионално-етичните стандарти в одиторската дейност. 

Както бе отбелязано и при оценката на капацитета на 
одиторските предприятия, Законът за независимия финан-
сов одит поставя важен акцент върху спазването на етични-
те стандарти в дейността на одиторите и на специализира-
ните одиторски предприятия. На първо място тук следва да 
се посочат разпоредбите на чл. 7279, в който е регламентиран 

 279 Чл. 7 от ЗНФО гласи следното: „Регистрираните одитори при осъщест-
вяване на независим финансов одит спазват Етичния кодекс на профе-
сионалните счетоводители, приет от Международната федерация на 
счетоводителите. Етичните принципи, които ръководят професионалното 
поведение и отговорности на одиторите, са: 1. независимост – необвърза-
ност на регистрираните одитори, включително чрез своите съдружници 
и персонал, с проверяваното предприятие, неговите ръководители или 
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ангажиментът на одиторите за спазване на международните 
професионално-етични стандарти, дефинирани в Етичния ко-
декс на професионалните счетоводители на Международната 
федерация на счетоводителите. В пряка връзка с тези разпо-
редби следва да бъдат посочени и чл. 27в280, определящ съдър-
жанието на одиторската клетва, както и в чл. 33, ал. 1, който 
задължава одитора „да спазва принципите: независимост, про-
фесионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и 
обективност“ и ал. 11 „да спазва Международните одиторски 
стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители“.

Въпросите за етичните стандарти са сериозно застъпени 
и в официалните документи на специализираното одиторско 
предприятие, което е обект на настоящия анализ. В неговите 

свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект; 2. обектив-
ност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на 
интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на 
одитора; 3. професионална компетентност – притежаването на достатъчно 
необходими професионални познания в областта на действащото търгов-
ско, счетоводно и данъчно законодателство, Международните счетоводни 
стандарти и Международните одиторски стандарти; 4. конфиденциал-
ност – запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието 
клиент, получена в резултат на извършения независим одит; 5. професио-
нално поведение – одиторът действа в своята професионална работа по 
начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия 
и се въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на 
професията; 6. почтеност – одиторът е честен, последователен и обективен 
при изпълнението на одита; 7. познаване и прилагане на професионал-
ните стандарти – одиторът извършва независим одит в съответствие с 
приетите професионални стандарти и националното законодателство; 8. 
отговорност – регистрираният одитор е лично отговорен за изразеното от 
него мнение; специализираното одиторско предприятие носи отговорност 
за изразеното от негово име одиторско мнение.“

 280 Чл. 27 от ЗНФО гласи следното: „Регистрираният одитор полага клетва и 
подписва клетвен лист със следното съдържание: „Заклевам се в силата 
на познанието и законността, че ще изпълнявам добросъвестно, неза-
висимо, отговорно, безпристрастно и с професионална компетентност 
задълженията си като регистриран одитор. Ще се ръководя от законите 
на Република България, приетите професионални одиторски стандарти 
и етичните норми и принципи на поведение, утвърдени от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители. При нарушаване на тази клетва 
да бъда санкциониран с нормите на закона и професионално-етичните 
норми на Института на дипломираните експерт-счетоводители.“
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годишни доклади за прозрачност е деклариран ангажимент 
към „Етичния кодекс на Съвета за международни стандарти 
по етика за счетоводители (EISBA) и на /други регулаторни 
органи. Политиките се допълват и от процедури, които гаран-
тират спазването на ИДЕС. Тези политики и процедури обхва-
щат сфери като лична независимост, финансова независимост 
на фирмата, търговски взаимоотношения, взаимоотношения 
при напускане, ротация на съдружници и поемане на одитор-
ски и неодиторски ангажименти“281.

От анализа на съдържанието може да се направи извод, че 
политиката за почтеност е добре разработена и включва: 1) 
ангажименти за спазване на етичните стандарти, към които 
фирмата е декларирала ангажимент; 2) гаранции за лична не-
зависимост; 3) мерки за финансова независимост на фирмата; 
4) наличие на правила и процедури при бизнес отношенията с 
клиенти, които създават бариери срещу създаване на зависи-
мости и външно влияние; 5) ротация на съдружниците; 6) по-
литики за превенция и управление на конфликт на интереси; 7) 
обучение относно антикорупционното законодателство и меха-
низмите за борба с корупцията; 8) определяне на съдружник по 
етика и независимост, чиято дейност е подкрепена от специа-
листи, като той има ангажимента да оповестява политиките по 
независимост и етика чрез годишна програма за обучения.282 

Поради липсата на съдействие от страна на одиторското 
предприятие не е възможно да се оцени дали декларираната 
политика за регулиране на етичните аспекти в дейността на 
служителите е доразвита в други вътрешно-нормативни до-
кументи, съответно – дали са създадени гаранции за спазване 
на основните етични принципи в одиторската дейност.

В контекста на съществените пропуски в одитната дей-
ност спрямо обявената в несъстоятелност кредитната ин-
ституция, одитирана от одиторското предприятие в периода 
2008 г. – юни 2014 г., обаче възникват множество въпроси, 
свързани с практическото приложение на етичните правила в 
работата на специализираното одиторско предприятие.

 281 Вж. Доклад за прозрачност за 2013 г., с. 12–15.
 282 Пак там, с. 12–15.
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Съществените дефицити, констатирани в документите на 
институциите, разследващи причините за фалита на КТБ283, 
обаче дават основание за извод, че системата за регулиране на 
етичното поведение в работата на служителите в специализи-
раното одиторско предприятие не е функционирала надеждно 
и ефективно. В допълнение следва да се посочи практическият 
отказ от предоставяне на информация при провеждане на на-
стоящото изследване.284 Това не позволява да бъде направена 
задълбочена оценка относно начина, по който е функционира-
ла етичната инфраструктура на одиторското предприятие. По-
конкретно, липсва информация: 1) дали са спазвани процедури-
те за подаване и разглеждане на сигнали за неетично поведение 
на одитори и членове на одиторски екипи; 2) по какъв начин са 
изпълнявани задълженията на определените служители/зве-
на, които са пряко отговорни за този тип дейност; 3) прилагани 
ли са механизми за проверка на декларирани от одиторите об-
стоятелства (като например конфликт на интереси, обвързано-
сти и т.н.); 4) осъществявани ли са целенасочени програми за 
обучение на служителите по въпроси, свързани с етични диле-
ми в одитната дейност; 5) дали са функционирали механизми 
за предоставяне на консултации в случаи на етични дилеми и за 
провеждани обучения; 6) дали етичните правила са използвани 
като инструмент за санкциониране на неетично поведение на 
одитори и други служители в одиторските компании.

Въз основа на акумулираната информация може да бъде 
направен извод за съществено несъответствие между фор-
мално формулирани правила и политики на одиторското 
предприятие, от една страна, и тяхното практическо изпълне-
ние – от друга страна. В светлината на фактите, установени в 
документите на институции с надзорни и разследващи право-
мощия, може да бъде направен извод за отсъствие за последо-
вателна консистентна политика за приложение на етичните 

 283 В тази връзка са взети предвид докладът на временната парламентарна 
комисия за източването на КТБ, доклад от проверка на КПНРО, обвини-
телните актове на Прокуратурата на Република България, докладът на 
„Аликс Партнърс“ до синдиците на обявената в несъстоятелност КТБ.

 284 Тук е необходимо отново да се припомни, че съгласно методологията на 
изследването отказът от съдействие и непредоставянето на информация 
е основание за поставяне на ниска оценка по изследвания показател.
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стандарти в дейността на одитните екипи, извършили одит на 
фалиралата банка. Липсата на информация относно цялостна-
та дейност по гарантиране на етични стандарти в работата на 
служителите на одиторското предприятие не дава основание 
за оценка, че липсва система, осигуряваща тяхното приложе-
ние, но дава основание за съмнение, че същата не е функцио-
нирала последователно и ефективно. 

Дефицитите в одитната дейност, установени от държавните 
институции във връзка с обявяването в несъстоятелност на КТБ, 
както и липсата на съдействие от страна на специализираното оди-
торско предприятие при извършване на настоящото изследване не 
позволяват формирането на задоволителна оценка на този показа-
тел от управлението на специализираното одиторско предприятие. 

В резултат на извършеното изследване може да се направи из-
вод, че законодателството създава адекватна база за прилагане на 
високи професионално-етични стандарти в одиторската дейност. 
В Закона за независимия финансов одит е предвиден ангажимент за 
спазване на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, 
приет от Международната федерация на счетоводителите, като в 
него да дефинирани осемте базисни етични принципа, които следва 
да ръководят професионалното поведение на одиторите: независи-
мост; обективност, безпристрастност и недопускане на предубеж-
дение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи 
на реалната преценка на одитора; професионална компетентност; 
конфиденциалност; професионално поведение; почтеност; познава-
не и прилагане на професионалните стандарти; отговорност.

Специализираното одиторско предприятие, което е обект на 
настоящия анализ, има разписана политика за регулиране на етич-
ните аспекти в дейността на своите служители, която включва: 1) 
ангажименти за спазване на етичните стандарти, към които фир-
мата е декларирала ангажимент; 2) гаранции за лична независимост; 
3) мерки за финансова независимост на фирмата; 4) наличие на пра-
вила и процедури при бизнес отношенията с клиенти, които създа-
ват бариери срещу създаване на зависимости и външно влияние; 5) 
ротация на съдружниците; 6) политики за превенция и управление на 
конфликт на интереси; 7) обучение относно антикорупционното за-
конодателство и механизмите за борба с корупцията; 8) определяне 
на съдружник по етика и независимост, чиято дейност е подкрепена 
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от специалисти, като той има ангажимента да оповестява полити-
ките по независимост и етика чрез годишна програма за обучения.

Поради липсата на съдействие от страна на одиторското пред-
приятие не е възможно да се оцени дали декларираната политика 
за регулиране на етичните аспекти в дейността на служителите 
е доразвита в други вътрешно-нормативни документи, съответ-
но – дали са създадени гаранции за спазване на основните етични 
принципи в одиторската дейност. По-конкретно, липсва информация 
относно: 1) спазването на процедурите за подаване и разглеждане 
на сигнали за неетично поведение на одитори и членове на одитор-
ски екипи; 2) изпълнение на задълженията от страна определените 
служители/звена, които са пряко отговорни за този тип дейност; 3) 
прилагани механизми за проверка на декларирани от одиторите об-
стоятелства (като например конфликт на интереси, обвързаности 
и т.н.); 4) целенасочени мерки за обучение на служителите по въпроси, 
свързани с етични дилеми в одитната дейност; 5) изградени механи-
зми за предоставяне на консултации в случаи на етични дилеми и за 
провеждани обучения; 6) практическо използване на етичните пра-
вила като инструмент за санкциониране на неетично поведение на 
одитори и други служители в одиторските компании.

В светлината на фактите, установени в документите на 
институции с надзорни и разследващи правомощия, може да бъде 
направен извод за отсъствие за последователна консистентна 
политика за приложение на етичните стандарти в дейността на 
одитните екипи, извършили одит на фалиралата банка. Липсата на 
информация относно цялостната дейност по гарантиране на етич-
ни стандарти в работата на служителите на одиторското пред-
приятие не дава основание за оценка, че липсва система, осигурява-
ща тяхното приложение, но дава основание за оценка, че същата не 
е функционирала последователно и ефективно. 

Въз основа на данните от проведеното изследване може да се 
направи извод за наличието на несъответствие между формално 
формулирани правила и политики на одиторското предприятие, от 
една страна, и тяхното практическо изпълнение – от друга страна. 
Логичният извод се обосновава не само от фактите по конкретния 
случай, но и от друга предпоставка – множеството пропуски в осъ-
ществяваната одиторска дейност спрямо конкретно одитирано 
предприятие не биха могли да се случат при последователна поли-
тика за гарантиране на почтеност, която служи като инструмент 
за саниране на инцидентни отклонения от професионално-етични-
те стандарти в работата.



КОМИСИЯ 
 ЗА ПУБЛИЧЕН  

НАДЗОР 
 НАД 

 РЕГИСТРИРАНИТЕ 
ОДИТОРИ





 

В рамките на системата за почтеност в банковия сектор 
КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРА-
НИТЕ ОДИТОРИ (накратко КПНРО или КОМИСИЯТА) из-

пълнява ролята на допълнителен механизъм за контрол върху 
дейността на първия външен субект, който извършва провер-
ка за законосъобразността и целесъобразността в действия-
та на банките – одиторите. Нейната основна функция, както 
е видно и от името ѝ, е да осъществява публичен надзор над 
дейността на регистрираните одитори. 

Комисията е независим орган, юридическо лице на бю-
джетна издръжка със седалище София и е първостепенен раз-
поредител с бюджет. Тя е колегиален орган, който се състои 
от председател и 4 членове, които се избират от Народното 
събрание.285 Председателят на Комисията се избира от НС по 
предложение на Комисията по бюджет и финанси, останалите 
членове се избират по предложение на председателя на Коми-
сията за публичен надзор над регистрираните одитори286.

Основните надзорни функции на Комисията са дефинира-
ни в три основни направления: придобиване на правоспособ-

 285 Чл. 35б, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ, бр. 101 
от 23.11.2001, отм. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).

 286 Чл. 35б, ал. 4 и ал. 6 от Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ, 
бр. 101 от 23.11.2001, отм. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).
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ност, регистриране на регистрираните одитори, включително 
на одиторите и одиторските предприятия от други държа-
ви и отнемане на правоспособност; приемане и спазване на 
стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на ка-
чеството в одиторските предприятия и при извършването на 
одита; продължаващо обучение, системи за гарантиране на 
качеството, за разследване и налагане на наказания.

В контекста на оценката на Комисията като елемент от 
системата за почтеност в банковия сектор, основният фокус 
следва да бъде поставен върху нейните функции по осъщест-
вяване на надзор върху дейността на одиторските предприя-
тия, извършващи одит на кредитни институции. В тази връзка 
е важно да се оцени и в каква степен осъществяваният надзор 
е служил като ефективен инструмент за качествено изпъл-
нение на одиторската дейност и за идентифициране/ранно 
сигнализиране на рискове при управлението на кредитните 
институции.

При изпълнение на своите надзорни функции Комисията 
осъществява следните дейности: (1) утвърждава правилата и 
процедурите за извършване на проверки за контрол на качест-
вото на дейността на регистрираните одитори, лицата, които 
участват в проверките, както и годишния план за извършване 
на проверки; (2) провежда разследвания при получени сигна-
ли и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми 
нарушения, както и в други случаи по своя преценка; (3) про-
вежда разследвания при получени сигнали и предложения от 
заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в 
други случаи по своя преценка; (4) налага наказания; (5) осъ-
ществява надзор над дейността на Института на дипломира-
ните експерт-счетоводители.287

Законът за независимия финансов одит определя два су-
бекта, които имат функции при осъществяване на надзор вър-
ху дейността на регистрираните одитори: това са Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори – пряк над-
зор и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители – 
надзор в широк смисъл. Институтът организира и провежда 

 287 Чл. 35д, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (Обн. ДВ, бр. 101 
от 23.11.2001, отм. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).
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изпитите за получаване на диплома за експерт-счетоводител, 
регистрира одиторите, които имат правоспособност за из-
вършване на тази дейност и организира различни форми за 
повишаване на професионалната им квалификация. Предвид 
факта че основната функция на Института е да организира и 
ръководи професионалната дейност на одиторите (които са 
негови членове), неговата роля в Системата за почтеност в 
банковия сектор е периферна и не следва да бъде включена 
като самостоятелен предмет на изследване. Въпреки това е 
необходимо да се отчита фактът, че Комисията осъществява 
контрол и провежда разследвания със съдействието на кон-
трольорите на Института на дипломираните експерт-счето-
водители. Същевременно следва да се отчете и фактът, че Ко-
мисията осъществява надзор върху дейността на Института. 
Това следва да намери своето отражение в дизайна на изслед-
ването за тази институция. В тази връзка при изследването 
на ролята на Комисията в Системата за почтеност в банковия 
сектор са включени въпроси за взаимодействието с Институ-
та на дипломираните експерт-счетоводители и за начина, по 
който тя осъществява надзор върху неговата дейност. 

При формирането на оценката на капацитета, ролята и 
управлението на Комисията за публичен надзор над регистрирани-
те одитори в настоящото изследване са взети предвид данни от: 
законодателството, регламентиращо дейността на Комисията; 
официални доклади (доклад на парламентарната временна анкет-
на комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани 
с действията на държавни органи и институции, които е следва-
ло да упражнят контрол и противодействат на източването на 
Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.); официални 
документи на КПНРО, публикувани на нейния сайт; публикации от 
специализирани икономически издания и национални медии; оценки и 
данни от анкетирани представители на изследваните институции 
и експерти, работещи в областта на финансите, включително и на 
анкетирани представители на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори. 
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1. КАПАцИТЕТ

1.1. Прозрачност при избора на ръководство
При извършване на оценката на капацитета на Комисия-

та са анализирани три основни показателя, като всеки от тях 
е оценен през призмата на съществуващите законови разпо-
редби и други правила и на тяхното приложение: прозрачност 
при избора на председател и членове на Комисията; наличие 
на високи професионално-етични критерии, които да служат 
като ефективен инструмент за избор на ръководството на Ко-
мисията; гаранции за независимост.

Комисията за публичен надзор над регистрираните оди-
тори е създадена с промените в Закона за независимия финан-
сов одит, приети от Народното събрание през м. юли 2008 г.288 
Тя е колегиален орган и се състои от председател и четирима 
членове, които се избират от Народното събрание с 4-годишен 
мандат. През юли 2010 г.289 са извършени промени в Закона за 
независимия финансов одит, с които се стига до настоящия 
числен състав на ръководството.290

Според действащите разпоредби на чл. 35б291 председате-
лят на КПНРО се избира от Народното събрание по предложе-

 288 ЗИДЗНФО, Обн. ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г.
 289 ЗНФО, Обн. ДВ, бр. 54 от 1.07.2010 г.: „§ 26. (1) С влизането в сила на този 

закон мандатът на члена на комисията – представител на Министерство-
то на икономиката, енергетиката и туризма, и мандатите на членовете – 
представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители, 
се прекратяват.“

 290 Тогава съставът на КПНРО е намален с двама членове, като е прекратен 
мандатът на представителя на Министерство на икономиката, енерге-
тиката и туризма и мандатите на двама представители на Института на 
дипломираните експерт-счетоводител.

 291 Чл. 35б от ЗНФО. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 
2012  г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 
01.01.2014 г.): (4) Председателят на комисията се избира от Народното 
събрание по предложение на Комисията по бюджет и финанси. (5) В ед-
номесечен срок след избора на председател на комисията той провежда 
консултации за излъчване на кандидати за членове на комисията при 
спазване на следния принцип: 1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) едно лице 
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ние на Парламентарната комисия по бюджет и финанси, като 
съответно избраният ръководител на институцията предлага 
останалите членове. Важен детайл от закона е изискването 
тези членове да са предложени от министъра на финансите; 
управителя на Българската народна банка; председателя на 
Комисията за финансов надзор; управителния съвет на Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители. Така опреде-
леният начин на формиране на ръководството на Комисията 
отразява специфичен подход при формиране на независима 
надзорна институция, който не е характерен за останалите 
институции с надзорни функции във финансовия сектор292. 
Възприетият подход отразява важно разбиране за колектив-
ния характер на институцията и може да се определи като 
удачно законодателно решение, което предотвратява едно-
личния модел на управление. 

Първият председател на Комисията за публичен над-
зор над регистрираните одитори е избран от 40-то Народно 
събрание на 9 октомври 2008 г., като на 14 ноември 2008 г. 
парламентът гласува състав на Комисията, който е предложен 
от председателя. През 2010 г. са извършени промени в състава 
на Комисията, които са израз на решението за промени в чис-
ления състав на ръководството на институцията. 

Информация за посочените процедури може да бъде от-
крита на сайта на Народното събрание293, като тя е оскъдна 
и не позволява формирането на детайлно мнение за процеса. 
Анализът на документите показва, че парламентът гласува 
предложенията за промени без дискусии относно професио-
налните качества и опит на кандидатите; без обсъждане на 

се предлага от министъра на финансите; 2. едно лице се предлага от 
управителя на Българската народна банка; 3. едно лице се предлага от 
председателя на Комисията за финансов надзор; 4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 
2010 г.) едно лице се предлага от управителния съвет на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители. (6) Членовете на комисията се 
избират от Народното събрание по предложение на председателя на 
комисията.

 292 Ръководителите на КФН и БНБ например предлагат останалите членове 
на колегиалния орган.

 293 Вж. например стенограма от пленарното заседание на 41-то Народно 
събрание, проведено на 28 юли 2010 г.: http://www.parliament.bg/bg/
plenaryst/ns/7/ID/743.
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мотивите за промяната и т.н. Посочените факти дават осно-
вание за оценка, че в рамките на този период процедурите се 
провеждат при дефицит на прозрачност – сроковете за про-
веждането им са кратки, липсва предварителна информация 
относно кандидатурите и на техните концепции за начина, по 
който следва да функционира Комисията.

Подобен дефицит на прозрачност е характерен и за проце-
дурата по избор на настоящия ръководител на институцията, 
който е избран на 10 октомври 2011 г. Протоколите от обсъж-
данията в Комисията по бюджет и финанси в 41-то Народно 
събрание показват, че е проведена кратка дискусия относно 
професионалните качества на единствения кандидат, като об-
съждане по същество на концепция за управление на Комиси-
ята не е проведено. 

В рамките на изследвания период е проведена още една 
процедура по избор на член на Комисията поради изтекъл 
мандат. Документите от обсъжданията в Комисията по бю-
джет и финанси на 43-то Народно събрание показват позити-
вен напредък в установяването на правила за публичност на 
кандидатите и техните предложения294. В хода на заседанието 
не само е представена информация относно професионалната 
квалификация и опит на кандидата, но по същество е проведе-
но изслушване, което е позволило на народните представите-
ли да формират мнение относно неговата визия за ролята му 
като член на надзорния орган.

Въз основа на проведеното проучване на процедурите по избор 
на председател и членове на ръководството на Комисията за публи-
чен надзор над регистрираните одитори в рамките на изследвания 
период може да се направи извод, че в по-голямата част от изслед-
вания период те страдат от дефицит на прозрачност. Този дефи-
цит се изразява в две насоки. На първо място следва да се посочи 
липсата на предварително създадени правила за начина на протича-

 294 Вж. протокол от обсъжданията в Комисията по бюджет и финанси, про-
ведени на 8 декември 2014 г., публикуван на следния адреси: http://www.
parliament.bg/bg/archive/51/3/2330/steno/ID/3417.
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не на конкретната процедура, както и при процедурите за избор на 
ръководства на други регулаторни органи в банковия сектор в този 
период, и в този случай се разчита на общата законова рамка. На-
ред с това характерен белег на процедурата за попълване състава 
на КПНРО е липсата на предварителна информация за потенциал-
ните кандидати, липса на достатъчен срок за разглеждане на тех-
ните кандидатури, непровеждане на изслушвания и дискусии, които 
позволяват да се получи информация относно техните качества и 
предложени концепции.

Фактите, свързани с избора на ръководство на КПНРО в пе-
риода 2009–2012 г., показват определен дефицит на прозрачност 
на процедурата, като в тази връзка са неглижирани важни харак-
теристики като: достатъчен срок за номиниране на кандидатури, 
наличие на конкуренция между множество кандидатури, депозиране 
и осигуряване на публичност чрез интернет страницата на парла-
мента на документи относно професионалните качества на канди-
датите и техните концепции за управление на централната банка, 
изслушване на кандидатите с възможност за поставяне на въпроси 
от експертни общности и граждански организации. 

Този дефицит е преодолян до определена степен в края на из-
следвания период, като при последното проведено изслушване на 
кандидати народните представители са имали възможност да по-
ставят въпроси и да формират по-задълбочено мнение относно ка-
чествата и визията на предложения кандидат за член на надзорния 
орган.

1.2. Високи професионално-етични критерии при 
избора на ръководство

Професионално-етичните критерии, на които следва да 
отговарят членовете на КПНРО, са дефинирани в чл. 35б, ал. 2 
на Закона за независимия финансов одит (отм. ДВ 96/2016 г.), 
като те трябва да имат завършено висше юридическо или 
икономическо образование с придобита образователно-ква-
лификационна степен „магистър“; да притежават познания в 
областите, свързани с независимия финансов одит, и да имат 
най-малко 5 години професионален стаж в тези области; да не 
са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; да не 
упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит. 
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В закона са предвидени необходимите изисквания, които да 
гарантират висока степен на интегритет и професионализъм 
на избраното ръководство, като предвидените изисквания 
създават добра основа за ефективност в нейната работа. При 
прилагането от процедурите за избор на ново ръководство и 
попълване на състава на Комисията, проведени в рамките на 
41-то НС и 42-то НС, са спазени формалните изисквания на за-
кона относно професионалните качества на кандидатите. 

Стенограмите от проведените обсъждания в периода 
2009 – 2012 г. обаче показват противоречив подход. В част от 
случаите процедурите се провеждат без обсъждане на профе-
сионалните и етични качества на кандидатите и без дискусии 
по същество.295 В други има данни за дискусия относно профе-
сионалните и етичните качества на кандидатите296 и относно 
визията за начина, по който следва да функционира институ-
цията297.

Въз основа на извършеното проучване може да бъде направен 
извод, че като цяло законодателството съдържа базисни критерии 
относно професионално-етичните качества, на които да отгова-
рят членовете на Комисията за публичен надзор над регистрирани-
те одитори. Законът изисква членовете да притежават познания в 
областите, свързани с независимия финансов одит и да имат най-
малко 5 години професионален стаж в тези области; да не са осъж-
дани за умишлени престъпления от общ характер; да не упражня-

 295 Такъв е примерът при избора на първия ръководител на Комисията, 
както и при промените, гласувани през юли 2010 г. (вж. цитираната 
вече стенограма от пленарното заседание на 41-то Народно събрание, 
проведено на 28 юли 2010 г.: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/
ns/7/ID/743).

 296 В тази връзка вж. дискусията относно кандидата, проведена на 4 ок-
томври 2010 г. в Комисията по бюджет и финанси, на която са изразени 
изключително позитивни оценки на народни представители от различни 
политически партии относно предложената кандидатура (http://www.
parliament.bg/bg/archive/7/3/225/steno/ID/2623).

 297 Вж. цитирания протокол от обсъжданията в Комисията по бюджет и 
финанси, проведени на 8 декември 2014 г., публикуван на следния адрес: 
http://www.parliament.bg/bg/archive/51/3/2330/steno/ID/3417.
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ват дейност, свързана с независимия финансов одит. Изискванията 
гарантират адекватна степен на професионализъм на избраното 
ръководство и създават добра основа за ефективност в нейната 
работа.

При прилагането на процедурите за избор на ново ръководство 
и попълване на състава на Комисията, проведени в рамките на 41-то 
НС, са спазени формалните изисквания на закона относно професио-
налните качества на кандидатите. За ръководител на Комисията е 
избран експерт, който е народен представител от управляващото 
парламентарно мнозинство. Този факт е още едно потвърждение, че 
при избора на ръководители на независими регулаторни институ-
ции, наред с принципа за професионализма, важно място има и поли-
тическият принцип на избор. Този подход на свой ред повдига въпро-
са в каква степен независимите по закон регулаторни институции 
разполагат с действителни гаранции за своята независимост. 

Анализът на документите от периода 2009–2014 г. показва 
противоречив подход при провеждане на избор на членове на Коми-
сията. В част от случаите процедурите се провеждат без обсъж-
дане на професионалните и етични качества на кандидатите и 
без дискусии по същество. В други има данни за дискусия относно 
професионалните и етичните качества на кандидатите и относно 
визията за начина, по който следва да функционира институцията.

1.3. Гаранции за независимост на Комисията
Третият показател от оценката на капацитета на Комисия-

та е свързан с наличието на достатъчно гаранции за независи-
мост. В тази връзка предмет на изследване и анализ са не само 
съществуващите законови разпоредби, но и дали са изградени 
механизми за проверка относно независимото и ефективно 
функциониране на Комисията. В този компонент от проучване-
то се търси отговор на два ключови въпроса: „По какъв начин 
се гарантира независимостта на независимите органи, веднъж 
след като са избрани от конституиращия ги орган?“ и „Кой 
контролира контролиращите?“. Тези въпроси произтичат от 
практиката и от вече установени дефицити в работата на дру-
ги независими институции с контролни правомощия, които 
съгласно закона са независими от външно политическо и ико-
номическо въздействие, но спрямо чиято дейност няма създа-
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дени механизми за установяване дали реалното управление и 
функциониране съответстват на формалните правни норми.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗНФО при осъществяване на свои-
те правомощия тя е независим орган и се отчита за дейността 
си пред Народното събрание. В рамките на изследвания пери-
од статутът на Комисията за публичен надзор над регистрира-
ните одитори претърпява промени. 

От 2013. г. Комисията за публичен надзор над регистри-
раните одитори е първостепенен разпоредител на бюджетни 
средства298, което по оценките на нейни представители е ва-
жна предпоставка за гарантирането на независимост в ней-
ната дейност. В тази връзка представителите на Комисията 
изразяват оценка299, че „моделът в България, по който е създа-
ден надзорният орган над одиторите от гледна точка на него-
вата независимост, може би е един от най-добрите в Европа... 
Много малко са страните, които имат подобна структура – Ве-
ликобритания и Холандия дават такъв пример“.

Така определената регулаторна рамка осигурява отно-
сително висока степен на независимост на Комисията при 
осъществяване на нейните надзорни функции. На практика 
тя подлежи на отчет за своята работа пред органа по избор – 
Народното събрание. По оценки на народни представители300 
така дефинираната правна рамка и практическото приложе-
ние от страна на Народното събрание гарантират висока сте-
пен на независимост. Нещо повече – по тяхно мнение законо-
дателството относно дейността на независимите надзорни 
институции в банковата система не съдейства за осъществя-
ването на ефективен контрол върху тях: „За ефективен кон-
трол върху независимите институции изобщо не можем да 
говорим – БНБ, КФН и другите независими регулаторни коми-

 298 Дотогава Комисията е била второстепенна към КФН, което на практика 
създава определена йерархия по отношение на финансирането.

 299 Тук е отразено мнението на представители на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори, интервюиран през октомври 2016 
г. във връзка с настоящото изследване.

 300 Тук са отразени мненията на народни представители – членове на пар-
ламентарни комисии по бюджет и финанси и парламентарни комисии 
по икономическа политика в 41-то НС, 42-то НС, 43-то НС, които са ин-
тервюирани в периода октомври 2016 – януари 2017 г.
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сии са толкова независими по закон, че Народното събрание с 
нищо не може да ги задължи да предприемат действия.“ Осно-
вание за такава оценка дава и практиката на парламента, спо-
ред която регулаторните институции представят годишните 
си доклади пред ресорните комисии, като процедурите не са 
съпътствани от задълбочени дискусии за вземането на кон-
кретни решения и препоръки, за чието изпълнение впослед-
ствие се прилага механизъм за проверка на изпълнението.

Важен детайл, който има връзка както с гаранциите за не-
зависимост, така и за висок професионализъм, е адекватният 
размер на финансовите ресурси, в частност – размерът на въз-
награжденията на нейните служители. Председателят на ко-
мисията получава основно месечно възнаграждение в размер 
на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно 
данните на Националния статистически институт301. Члено-
вете на комисията, с изключение на председателя, получават 
възнаграждение за участието си във всяко заседание, провер-
ка и международна проява на комисията в размер, определен 
с правилник. Полученото месечно възнаграждение не може да 
превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на 
председателя.

При формирането на заплатите на служителите в Коми-
сията обаче важат общите правила за възнагражденията в 
държавната администрация, които в специфични сектори 
оказват определено негативно въздействие върху капацитета 
на институцията.302 На фона на доходите на регистрираните 
одитори и служителите, работещи в специализирани одитор-
ски предприятия, недостатъчно конкурентните възнаграж-

 301 Чл. 35в, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит (Обн. ДВ, бр. 101 
от 23.11.2001, отм. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.)

 302 Тук е отразено мнението на одитори, интервюирани през януари 2017 г. 
в рамките на настоящото изследване, които считат, че заплащането в 
държавните структури не създава предпоставки за мобилизиране на 
най-добрите експерти в изследваната област. Като цяло, измененията 
в Закона за държавния служител, извършени през 2012 г., въвеждат 
по-ясни и предвидими механизми за определяне на възнагражденията 
в публичния сектор, като се основават на обективни критерии за опре-
деляне на възнагражденията за служителите. 
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дения на експертите, работещи в Комисията, са оценени като 
фактор, който не стимулира професионалисти, разполагащи с 
най-високо ниво на експертиза в тази специфична област, да 
работят там.

Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че законовата рамка създава относително адекватни гаранции 
за независимост на институцията. Комисията разполага с практи-
ческа независимост при осъществяване на своите надзорни функ-
ции от изпълнителната власт, като тя дължи ежегоден отчет за 
своята дейност пред Народното събрание. Начинът, по който е 
осъществяван парламентарен контрол в рамките на изследвания 
период, не е създал предпоставки за накърняване на нейната не-
зависимост. При изпълнение на своята дейност върху КПНРО не е 
оказван политически натиск и тя е разполагала с практическа неза-
висимост при изпълнение на своята дейност. 

По оценки на представители на Комисията начинът на финан-
сиране като първостепенен разпоредител на бюджетни средства 
създава допълнителни адекватни гаранции за независимост. Тези 
оценки се базират и на позитивните промени в законодателство-
то, предприети в рамките на изследвания период, като от 2013 г. 
институцията се превръща в първостепенен разпоредител на бю-
джетни средства. 

В тази връзка обаче не трябва да се пренебрегва фактът, че 
относително ограничените ресурси създават определени огра-
ничения – по оценки на представители на одиторската професия 
ограниченията за размера на възнагражденията на експертите в 
Комисията се отразяват негативно върху възможността за анга-
жиране на експерти с най-висок професионален опит и експертиза 
поради неконкурентното ниво на заплащане в сравнение със запла-
щането в големите одиторски предприятия. 

За разлика от други регулаторни органи в рамките на изслед-
вания период не са станали публично известни факти за поддържа-
ни нерегламентирани връзки между представители на надзорната 
институция и поднадзорни лица, които да компрометират автори-
тета и независимостта на Комисията.
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2. РОЛЯ

2.1. Ефективно осъществяване на надзорните 
функции – контрол върху качеството на дейността 
на одиторите

Оценката на начина, по който КПНРО е осъществявала 
своите надзорни функции върху регистрираните одитори и 
специализираните одиторски предприятия, се основава как-
то на правилата и процедурите, установени в закона и във 
вътрешните правилници, така и на тяхното практическото 
приложение и на резултатите от тази дейност. Въз основа на 
това е оценено дали Комисията е съдействала за осъществява-
не на ефективен контрол върху поднадзорните лица.

Съгласно чл. 35д, ал. 1 от ЗНФО (отм., ДВ 95/2016 г.) Коми-
сията носи отговорност за надзора над: 1) придобиването на 
правоспособност и регистрирането на одиторите и отнемане-
то на правоспособността за практикуването на одиторска дей-
ност; 2) приемането и спазването на стандарти за професио-
нална етика, вътрешен контрол на качеството в одиторските 
предприятия при извършването на одита; 3) продължаващо-
то обучение на одиторите, системата за гарантиране на ка-
чеството на одитите, за разследване и налагане на наказания 
в определени от закона случаи.

Контролът на качеството на дейността на регистрирани-
те одитори обхваща: 1) проверка на одиторската документа-
ция за съответствие с приложимите одиторски стандарти; 2) 
проверка за спазване на изискванията на Международните 
одиторски стандарти; 3) проверка на спазването на етич-
ните норми и изискванията за независимост на одитора; 4) 
установяване адекватността на времевите и човешките ре-
сурси, употребени за извършване на одита съобразно обхва-
та и сложността му; 5) установяване адекватността на оди-
торските възнаграждения, получени за одита; 6) оценка на 
вътрешната система за контрол на качеството, приложена от 
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регистрирания одитор; 7) проверка за спазване на дадените 
предписания.303

Съгласно чл. 40д, ал. 1 от ЗНФО регистриран одитор, кой-
то извършва независим финансов одит на предприятие, из-
вършващо дейност от обществен интерес, подлежи на про-
верка за качеството на одитната дейност най-малко веднъж 
на три години. Законовият текст възпроизвежда изискване-
то на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит 
на годишните счетоводни отчети и консолидираните сче-
товодни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/
ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП)304. Разпоредбата 
цели да гарантира минималния период, на който следва да 
бъдат извършвани проверките за качество, без да огранича-
ва възможността за по-често извършване. От публични из-
явления на председателя на Комисията става ясно, че като 
цяло в своята работа КПНРО се е придържала към изискване-
то за честота на проверките и е приела, че същите се извърш-
ват на всеки три години.305 

 303 Виж чл. 40в от ЗНФО (Отм., ДВ бр. 95/2016 г.).
 304 В тази връзка вж. мнението, изразено от представители на Комисията 

в рамките на проведено интервю – част от настоящото изследване: 
„.. поради проблеми в професията и в Европа, през 2014 г. тази директива 
беше изменена, отделно се прие регламент от Европейския парламент 
за задължителни предприятия от обществен интерес, които показва, 
че има необходимост от надзора и на европейско ниво... Комисията 
осъществява последваш контрол в смисъл такъв, че одиторът извърш-
ва одит на едни събития, които са намерили отражение в годишния 
финансов отчет, но той гарантира, че всичко, което е извършено от 
ръководството, всъщност е отразено правилно в годишния отчет и 
той дава гаранция пред външните потребители, а ние съгласно зако-
нодателството, веднъж на 3 години да правим проверка на качеството, 
като това не означава, че няма превенция в този контрол. Превенцията 
всъщност е в честотата на проверките и в размера на санкциите, които 
трябва да дисциплинират. Но е необходимо да се подчертае, че харак-
терът на този надзор е точно последващ.“

 305 Съгласно чл. 43 „Проверката за гарантиране на качеството, посочено в 
чл 29, се извършва най-малко веднъж на всеки три години за задължи-
телни одитори или одиторски дружества, които извършват задължителен 
одит на юридически лица, извършващи дейност от обществен интерес“.
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Съществен детайл от оценката на правилата за извърш-
ване на надзор, действали в рамките на изследвания период, 
е обстоятелството, че те са изработени от ИДЕС, като Комиси-
ята само ги утвърждава, без да има право да инициира и на-
лага промени в тях.306 Така определените правила за осъщест-
вяване на планови проверки върху качеството на дейността 
на одиторите и одиторските предприятия в периода 2009 – 
2014 г. не съдействат за осъществяването на най-ефективен 
контрол върху дейността на поднадзорните лица.307 

Комисията е изградила вътрешно-нормативна база, която 
определя правилата, процедурите и методите за извършва-
не на текущ контрол върху качеството на дейността на оди-
торите и одиторските предприятия, както и за проверка на 
дейността на Института на дипломираните експерт-счетово-
дители.308 Във вътрешно-нормативната база за изследвания 
период обаче липсват критерии, на база на които да бъде оп-
ределяна честота на извършваните проверки за качеството на 
одитната дейност. 

Едва след възникване на казуса „КТБ“ Комисията е пред-
приела действия за промяна в подхода, като при големите 
одиторски практики проверките се извършват ежегодно. В 

 306 В тази връзка следва да се вземе предвид и допълнителният коментар 
от Комисията относно действащите правила за контрол: „Действащият 
тогава закон създаваше абсурдната ситуация надзорният орган да осъ-
ществява дейността си по правилата на надзиравания. Още в началото на 
настоящия мандат на Комисията беше поискан одит на изпълнението от 
Сметната палата относно ефективност на надзорната дейност на комиси-
ята. Независимо от многократните опити да наложи промени в правилата, 
вкл. и в изпълнение на препоръки от Сметната палата на РБ, с изключе-
ние на незначителна част от тях, предложенията на комисията са били 
отхвърляни от ИДЕС. Именно като резултат от действията на комисията 
в тази насока са част от приетите от Народното събрание през 2015 г. 
промени в отменения ЗНФО, с които се дадоха правомощия на комисията 
за инициатива за изменение на правилата за контрол върху качеството.“ 

 307 Тук е взето предвид мнението на представители на Комисията, анкети-
рани в рамките на настоящото изследване.

 308 Вж. Правила за извършване на проверки на дейността на Института 
на дипломираните експерт-счетоводители, които са публикувани на 
сайта на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори: 
http://www.cposa.bg/images/sait/PravnaRamka/PRAVILA_PROVERKI_
IDES__2016_08_16.pdf. 
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тази връзка Комисията допълва, че в извадката за проверка в 
годишния план се включват „както проверяваните преди по-
вече от две години одитори, така и одиторите на предприятия 
с дейност от обществен интерес за първа година и одиторите 
с незадоволителна оценка от последната проверка или по из-
рично решение на комисията, така и одиторите въз основа на 
анализ и оценка на риска“. 

Сайтът на Комисията предоставя детайлна информация309 
относно изпълнението на дейността, свързана с извършва-
нето на планови проверки в периода от 2009 г. до настоящия 
момент. Така например може да се установи, че през 2009 г. са 
извършени 23 проверки на регистрирани одитори и 1 провер-
ка на специализирано одиторско предприятие. За 2014 г. са 
извършени 64 проверки (52 на регистрирани одитори и 12 на 
специализирани одиторски предприятия, като: 

• за дейността на 39 одитори и специализирани одиторски 
предприятия е установено съответствие с „всички същест-
вени аспекти на изискванията за качеството на извърш-
ваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, 
определени в професионалните стандарти“; 

• в дейността на 19 одитори и одиторски предприятия са от-
крити несистематични и систематични пропуски, по отно-
шение на които са формулирани препоръки;

• спрямо дейността на 6 одитори и одиторски предприятия 
е осъществен контрол относно изпълнението на препо-
ръки, формулирани в резултат на установени несъответ-
ствия с изискванията при предходни проверки.

Положителна оценка на плановата надзорна дейност на 
Комисията следва да се даде във връзка с това, че институция-
та има установена практика за проследяване на препоръките, 
отправени при предходни проверки. Този факт е свидетелство 
за това, че при изпълнението на този тип надзорна дейност 
е осъществяван последващ контрол относно изпълнението 
на отправени препоръки. Прави впечатление и фактът, че се 
увеличава делът на специализираните одиторски предприя-

 309 Вж. http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-14-04-41/2012-10-31-14-
05-46.
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тия, които по-често са обект на проверки. Този факт е важен 
предвид това, че именно те извършват одит на предприятия 
от обществен интерес. Една от причините за поставянето на 
специален акцент върху проверката на тези лица са изводите, 
които Комисията е направила след кризата с КТБ и констати-
раните пропуски в работата на одиторите.

При оценката на изпълнението на този тип надзорна дей-
ност от страна на КПНРО обаче не може да се пренебрегне и 
фактът на разминаването между положителната оценка на 
дейността на одиторското предприятие, извършена през 2013 
година, и констатациите за съществени пропуски и нередно-
сти, констатирани след разразяването на кризата с фалита на 
КТБ. След редовната проверка през 2013 г. Комисията е кон-
статирала, че „за проверявания период специализираното оди-
торско предприятие е осъществявало дейност в съответствие 
с всички съществени аспекти на изискванията за качеството 
на извършваните одиторски услуги при прилагане на проце-
дурите, определени в професионалните стандарти“310.

За разлика от констатациите от плановата проверка, ре-
зултатите от извършеното разследване през 2014 г. дават 
основаниe за силно критична оценка на Комисията спрямо 
одиторите и специализираното одиторско предприятие, из-
вършвало одит на обявената в несъстоятелност банка. Тези 
констатации са отразени в доклада от проверка на Комисията, 
извършена на 16.12.2014 г.311, както и в доклада на Временната 
парламентарна комисия за разследване източването на КТБ312. 

 310 Вж. „Резултати от извършените проверки през 2013 г.“, публикувани 
на сайта на Комисията: http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-14-
04-41/2012-10-31-14-05-46. Същата оценка е спомената и в Доклада за 
прозрачност на КПМГ за 2014 г., с. 23.

 311 Вж. „Резултати от разследвания през 2014 г.“, публикувани на сайта на 
Комисията: http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-14-04-41/2012-
10-31-14-07-16.

 312 Вж. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 65–73.
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Разминаването между констатациите и оценките в докла-
дите на Комисията, изразени в рамките на кратък период от 
време спрямо едно и също поднадзорно лице, дава основание 
за поставяне на въпрос доколко методологията за извърш-
ване на планови проверки създава достатъчно гаранции за 
ефективно осъществяване на текущ надзор върху качеството 
на дейността на регистрираните одитори и специализираните 
одиторски предприятия. 

До определена степен отговор на този въпрос дава пояс-
нението от КПНРО, че двата вида проверки се извършват въз 
основа на различна методология: „Плановите проверки за 
контрол на качеството на дейността се извършват през оп-
ределен период от време с цел оценка на цялостната дейност 
на регистрираните одитори и специализираните одиторски 
предприятия чрез проверка на прилаганите процедури и пре-
глед на избрани одиторски ангажименти. При тези провер-
ки фокусът е поставен върху ефективността на системите за 
вътрешен контрол с оглед осигуряване на необходимото ка-
чество на одиторските услуги. Разследването се различава съ-
ществено от плановата проверка, като целта му е в резултат от 
изпълнението на съвкупност от процедури да бъде открито, 
коригирано и/или предотвратено неправилно извършване на 
независим финансов одит, както и да бъде установено неспаз-
ване на одиторските стандарти и законовите разпоредби. С ог-
лед на целта инструментариумът и обхватът на разследвания-
та се различават съществено от тези при плановите проверки. 
При разследванията обхватът е по-разширен, като същият се 
конкретизира в заповедта за възлагането му. При разследва-
нето екипът се фокусира върху една или няколко области и 
прилага по-разширени правомощия, отколкото по време на 
планова проверка, като същевременно разполага с допълни-
телна информация от подаден сигнал или от информация в 
публичното пространство.313

При оценката на ефективността на извършваните пла-
нови проверки следва да се вземе предвид, че в рамките на 

 313 Допълнителните пояснения са предоставени в резултат на извършен 
процес по верификация на разработения анализ и предоставеното пис-
мено становище от страна на КПНРО.
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изследвания период Комисията е извършвала проверки на 
качеството на дейността на одиторските предприятия, оди-
тиращи предприятия от обществен интерес на всеки 3 го-
дини. Придържането към общото правило за извършване 
на проверки на всеки три години, без да се отчитат специ-
фичните рискове и без да са въведени конкретни критерии 
за честота на извършваните проверки, не е създало усло-
вия за своевременно констатиране на проблеми в работата 
на одиторите и специализираните одиторски предприятия. 
След проявата на проблема с качеството на одиторската дей-
ност спрямо фалиралата банка Комисията взема решение да 
компенсира този дефицит, като включва ежегодно в плана за 
проверки одиторските предприятия от така наречената „го-
ляма четворка“314.

Въз основа на направеното проучване може да бъде направен 
извод, че е изградена сравнително адекватна законодателна рамка, 
която очертава достатъчно ясно обхвата, базисните изисквания за 
осъществяване на проверка за качеството на одитната дейност и 
правомощията на надзорните органи. Комисията е изградила кон-
систентна вътрешно-нормативна база, която определя детайлно 
правилата, процедурите и методите за извършване на контрол 
върху качеството на дейността на одиторите и одиторските 
предприятия. Като дефицит в правилата, действащи в рамките 
на оценявания период, може да се определи правилото, според което 
Комисията извършва на всеки 3 години проверки на качеството на 
дейността на одиторските предприятия, одитиращи предприя-
тия от обществен интерес. То е резултат от разпоредби в ЗНФ и 
вътрешните правила на Комисията, като следва да се подчертае, 

 314 Вж. позицията на председателя на КПНРО в изслушване пред парламен-
тарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парла-
ментарна етика в 43-то Народно събрание, проведено на 12 февруари 
2015 г., която заявява че „колегията на Комисията е взела „решение, че 
специално за голямата четворка ще се правят по-чести и може би тема-
тични, ежегодно такива проверки“ (източник: протокол от заседание на 
антикорупционната комисия, публикуван на нейната страница: http://
www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2346/steno/
ID/3533).
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че определя твърде дълъг период на проверки и не съдейства за 
адекватно осъществяване на надзор.

Практическата дейност на КПНРО по извършване на проверки 
на качеството на одитори, одитиращи предприятия, извършващи 
дейност от обществен интерес, показва, че Комисията се е придър-
жала към общите правила, без да се отчитат специфичните риско-
ве и без да са въведени специфични критерии за по-голяма честота 
на извършваните проверки. По този начин придържането към об-
щото правило за извършване на проверки на всеки три години не е 
създало условия за своевременно констатиране на проблеми в рабо-
тата на одиторите и специализираните одиторски предприятия.

След проявата на проблема с качеството на одиторската дей-
ност спрямо фалиралата банка Комисията взема решение да ком-
пенсира този дефицит, като включва ежегодно в плана за проверки 
одиторските предприятия от така наречената „голяма четворка“.

 Данните относно осъществяваната надзорна дейност, пуб-
ликувани на сайта на Комисията, дават основание за оценка, че Ко-
мисията е полагала последователни усилия за осъществяване на 
надзор, като това включва формулиране на препоръки и ясно уста-
новена практика за последващ контрол относно изпълнението на 
отправените препоръки. След 2014 г. прави впечатление по-често-
то включване в плановите проверки на специализирани одиторски 
предприятия, като една от причините за това са изводите, които 
Комисията е направила след кризата с КТБ и констатираните про-
пуски в работата на одиторите.

Данните относно осъществявания надзор на КПНРО спрямо 
одиторското предприятие, извършвало одит на КТБ, открояват 
противоречива различия между констатациите и оценките от пла-
новата проверка, извършена през 2013 г. и констатациите и оцен-
ките от разследването, извършено в края на 2014 г. след фалита на 
КТБ. Разликите между констатациите и оценките в докладите на 
Комисията, изразени в рамките на кратък период от време спрямо 
едно и също поднадзорно лице, се дължат на разликата в методо-
логията на двата вида проверки и различния фокус: в първия случай 
се проверява цялостната дейност на одиторското предприятие, 
като фокусът е поставен върху ефективността на системите за 
вътрешен контрол, а във втория случай се извършва разследване на 
конкретен одиторски ангажимент, като се прилага по-разширен ин-
струментариум за проверка. Въпреки че посочените факти обясня-
ват причините за различните констатации, все пак остава открит 
въпросът дали методологията за извършване на планови проверки 
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създава достатъчно гаранции за ефективно осъществяване на те-
кущ надзор върху качеството на дейността на регистрираните 
одитори и специализираните одиторски предприятия. 

2.2. Ефективно осъществяване на надзорните 
функции – разследвания по сигнали за нередности в 
дейността на одиторите и налагане на санкции

Предвид факта, че законодателството изрично дефинира 
правомощия по извършване на разследвания по подадени сиг-
нали, вторият обособен показател за оценка е ефективното осъ-
ществяване на надзорните функции, свързани с разследване по 
сигнали за нередности в дейността на одиторите. В тази връзка е 
изследвано в каква степен са създадени и са прилагани правила 
и процедури за получаване на сигнали и за извършване на раз-
следвания относно нарушения в дейността на специализирани-
те одиторски предприятия. Пряко свързано с тази дейност е и 
търсенето на отговорност и налагане на санкции. В тази връзка е 
извършено изследване за законодателството и на практиката на 
Комисията, като въз основа на това се оцени дали санкционната 
дейност се изпълнява по начин, който съдейства за ефективно 
наказване на нарушения в дейността на регистрираните оди-
тори и специализираните одиторски предприятия и дали санк-
ционната дейност служи като инструмент за превенция. 

Оценката за практическото приложение на изследвания 
тип надзорна дейност – разследвания по сигнали за нередно-
сти, се основава на данни относно: 1) цялостното изпълнение 
на функцията по разследване на нарушения в одиторската 
дейност; 2) конкретния казус с работата на одиторите и спе-
циализираното одиторско предприятие, извършвало одит на 
КТБ в рамките на периода 2009 г. – юни 2014 г. 

Комисията провежда разследвания при получени сигнали 
и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми на-
рушения, както и в други случаи по своя преценка. В тези слу-
чаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните ор-
гани на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Системата за контрол на качеството функционира, като 
назначените от комисията инспектори и контрольорите от 
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Института на дипломираните експерт-счетоводители из-
вършват проверките за контрол на качеството под надзора на 
Комисията. Проверката за контрол на качеството над одитна-
та дейност на регистриран одитор, който извършва незави-
сим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от 
обществен интерес, се осъществява от Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори. Копие от доклада от про-
верката се изпраща на Института на дипломираните експерт-
счетоводители. В проверката може да участват и регистрира-
ни одитори.

Когато при проверка или разследване, извършено от кон-
трольорите на Института на дипломираните експерт-счетово-
дители или инспекторите на Комисията, се установят наруше-
ния от регистриран одитор и/или специализирано одиторско 
предприятие, същите могат да бъдат наказани с глоба или 
имуществена санкция, или отнемане на правото за извършва-
не на независим финансов одит на финансови отчети за срок 
от две години.

Както бе изяснено в предходната част на настоящия ана-
лиз, в законодателната уредба по отношение на осъществя-
ването на планови проверки върху дейността на одиторите и 
специализираните одиторски съществуват дефицити, които 
създават предпоставки за недостатъчно своевременен и ефек-
тивен контрол върху одиторите и специализираните одитор-
ски предприятия.315 Казусът с пропуските и нарушенията при 
одита на КТБ е още едно доказателство за последиците от 
неадекватната нормативна база и от начина, по който е осъ-
ществяван текущ надзор. 

Сайтът на Комисията за публичен надзор над регистрира-
ните одитори предоставя информация относно: 1) създадени-
те канали за подаване на сигнали; 2) правилата, по които се 
извършват разследвания и 3) резултатите от разследванията, 
извършени в периода от създаването на Комисията до насто-
ящия момент.

 315 Тук се визират преди всичко два фактора: твърде дългият 3-годишен 
период между проверките на одиторски практики, извършващи одит на 
предприятия от обществен интерес и фактът, че контролът е последващ. 
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Резултатите от анализа на публикуваната информация 
дават основание за констатации и изводи в няколко насоки. 
На първо място, Комисията е създала адекватен канал за пода-
ване на сигнали, като на своята интернет страница е създала 
подсекция „Сигнали и предложения“ и са публикувани кон-
кретни данни за контакт с различни административни струк-
тури, в т.ч. и с дирекция „Надзорна дейност“316. Сигнали могат 
да се подават лично в деловодството на посочения адрес, в по-
щенска кутия поставена на партера на същия адрес или чрез 
попълване на посочената по долу форма. Подсекцията „Сиг-
нали и предложения“ също генерира формуляр за подаване 
на сигнали, като в тази връзка е деклариран ангажимент за 
запазване анонимността на подателя. Формулярът позволява 
прилагане на доказателствени материали към сигнала.

Фигура №6. Секция „Сигнали и предложения“ на сайта на  
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори317

 316 В рамките на тази подсекция е създаден формуляр за изпращане на 
е-мейл с опция за копиране до е-мейла на изпращача, което дава уве-
реност относно параметрите на изпратения мейл. Вж. посочения линк: 
http://www.cposa.bg/index.php/contacts.

 317 Вж. http://www.cposa.bg/index.php/component/content/article/71.
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Комисията за публичен надзор над регистрираните оди-
тори е публикувала данни за извършените разследвания в пе-
риода от 2010 г. до настоящия момент318. Така например през 
2010–2011 г. са проведени 15 разследвания; през 2012 г. – 7; 
през 2013 г. – 19; през 2014 г. са проведени 9 разследвания, 
като констатациите и препоръките са отразени в обобщаващ 
документ, публикуван в секция „Надзорна дейност“, подсек-
ция „Резултати от разследвания“319.

От публикуваната информация може да се направи извод, 
че Комисията е изпълнявала своите функции, като всяко от 
разследванията завършва с доклад с констатации и с обобще-
на информация, която е публикувана на сайта. От анализа на 
съдържанието на публикациите относно плановите проверки 
става ясно, че при установени нарушения и формулирани пре-
поръки (независимо дали в рамките на планови проверки, или 
на разследвания) са предприемани мерки за последващ кон-
трол на изпълнението им. 

Наложените наказания от Комисията са влезли в сила на-
казателни постановления за периода 2010 г. – 2014 г. са общо 
16, като за съответните години техният брой е следният: за 
2010 г. – 2 наказания, наложени на един и същи одитор; за 
2011 г. – 1; за 2012 г. – 7; за 2013 г. – 4; за 2014 г. – 2. От публику-
ваните данни може да се направи извод, че доминира делът на 
глобите в диапазон между 500 лв. и 4000 лв. и на формулира-
ните препоръки за отстраняване на установените нередности 
и нарушения.320 Само двама одитори са лишени от правото да 
упражняват одиторска дейност за период от 2 години. 

В случая с конкретното специализирано одиторско пред-
приятие, одитирало банката в несъстоятелност, на 15.01.2015 г. 
са издадени наказателни постановления от председателя на 
Комисията, с които са наложени имуществени санкции, всяка 

 318 Вж. подсекцията „Резултати от разследвания“ на: http://www.cposa.bg/
index.php/component/content/article/71.

 319 Вж. документа за 2014 г. на следния адрес: http://www.cposa.bg/index.
php/2012-10-31-14-04-41/2012-10-31-14-07-16.

 320 Вж. данните относно наложените наказания и приложените надзорни 
мерки, публикувани съответно на: http://www.cposa.bg/index.php/2012-
10-31-14-04-41/2012-10-31-14-08-19 и http://www.cposa.bg/index.
php/2012-10-31-14-04-41/pr-n-merki.
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една в размер на 20 000 лв., общо 100 000 на специализирано 
одиторско предприятие КПМГ – България ООД и са наложени 
глоби на Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев – в общ 
размер за двете лица от 100 000 лв. От данни в медиите ста-
ва ясно, че одиторското предприятие и физическите лица са 
обжалвали всички издадени наказателни постановления.321 В 
сайта на СРС бяха открити данни за образувани четири произ-
водства пред различни съдебни състави по жалби за отмяна на 
наказателни постановления за наложени имуществени санк-
ции в общ размер на 80 000 лв. на КПМГ – България ООД и за на-
ложени глоби на физическите лица в общ размер на 80 000 лв. 
По всички производства има постановени съдебни решения 
на първа инстанция, с които са отменени наказателните по-
становления.322 Бяха открити две решения, постановени от 
касационни състави на Административен съд – София-град, 
като едното потвърждава решението за отмяна на конкретни 
наказателни постановления, а другото отменя решението и 
връща за ново разглеждане. Мотивите са свързани с наруше-
ние на процесуалните правила при издаване на наказателните 
постановления и неспазени давностни срокове, след изтичане 
на които не може да се ангажира отговорността на лицата. 

Санкциите са наложени въз основа на извършено раз-
следване, като окончателният доклад е приет на 16 декември 
2014 г.323 От публикувания документ е видно и какви са кон-
статираните нарушения относно „качеството на изпълнение 
на одиторски ангажименти относно финансовите отчети на 
„Корпоративна търговска банка“ АД за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 
2012 г. и 2013 г. със следното заключение:

Ангажиментите за независим финансов одит на годиш-
ните финансови отчети на Корпоративна търговска банка АД 
са изпълнени при наличието на някои съществени пропуски 
и несъответствия спрямо изискванията на Международни-

 321 Виж в. Капитал – http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2015/01/26/2460468_kpmg_–_bulgariia_objalva_globata_za_ktb.

 322 http://legalacts.justice.bg/?CourtId=OQ%2BVMytl3GE%3D&CaseYear=b1I4
DZ6AW3w%3D&KeyWord=qw2YveC0W7JD2rOE9HLtgg%3D%3D&ShowCon
nected=False&IsLuceneInUse=True&ShowResults=True&IsAdvanced=False.

 323 Вж. документа за 2014 г., публикуван на следния адрес: http://www.cposa.
bg/index.php/2012-10-31-14-04-41/2012-10-31-14-07-16.
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те одиторски стандарти във връзка с кредитната дейност на 
банката“.

Констатираните от одитора слабости, противоречащите 
си, или недостатъчни одиторски доказателства, които свиде-
телстват за непоследователно прилагане на политиките на 
банката за поддържане на документацията, представляват 
обстоятелства, за които има основание да бъдат оценени като 
индикации за евентуална измама и с оглед на това одиторът 
да преразгледа оценените рискове и да актуализира общата 
одиторска стратегия и плана за одит. 

За придобиването на разумна степен на сигурност одито-
рът е бил длъжен да поддържа професионален скептицизъм 
през целия одит, да взема под внимание възможностите за 
пренебрегване на вътрешния контрол и да отчита факта, че 
одиторските процедури, които са ефективни за разкриване на 
грешка, може да не са ефективни за разкриването на измама. 

Всички констатирани от одитора факти и обстоятелства, 
удостоверяващи наличието на съществени пропуски във 
функционирането на вътрешния контрол, както и индикира-
щи евентуални измами, е следвало да бъдат по-конкретно и 
изчерпателно докладвани на надзорните органи.

При изпълнение на ангажиментите за независим финан-
сов одит на годишни финансови отчети на банката по отно-
шение на отговорен одитор са били налице заплахи относно 
спазване фундаменталните принципи за почтеност и обектив-
ност и изискването за независимост съгласно Етичния кодекс 
на професионалните счетоводители, които не са отчетени и 
оценени като такива.

Резултатите от извършения контрол спрямо одиторското 
предприятие са отразени и в доклада на Временната парламен-
тарна комисия за източването на КТБ324. Те намират отражение и 
в обвинителните актове на прокуратурата спрямо двата одитора. 

 324 Вж. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 67–72.
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Така представените данни са показателни за това, че Коми-
сията за публичен надзор над одиторската дейност е в състоя-
ние да извършва качествен надзор над одиторите и одиторски-
те предприятия. Това важи с особена сила за случаите, когато 
има силен обществен интерес и обществен натиск за търсене на 
отговорност. За съжаление, в светлината на възникналите щети 
и на крайния резултат от наложените санкции резултатите от 
изследването не дават основание за цялостна положителна 
оценка на този тип надзорна дейност. Част от причините за по-
добна оценка имат и обективен характер, произтичащ от зако-
новите разпоредби относно налагането на санкции (размер на 
санкциите, давностни срокове, правила за вземане на решения).

Във връзка с конкретния случай по надзор над специали-
зираното одиторско предприятие, одитирало КТБ, са налице 
редица критични коментари и оценки относно ефективността 
на санкционната дейност на Комисията. Така например, от об-
съжданията в Парламентарната комисия за борба с корупцията 
в 43-то Народно събрание325 става ясно, че народните предста-
вители изразяват незадоволителна оценка относно предприе-
тите мерки спрямо одиторското предприятие, извършило одит 
на фалиралата банка. В тази връзка народният представител 
Методи Андреев заявява следното: „Досега комисията е ползва-
ла правото си да наложи най-тежкото наказание на одитори два 
пъти. Това е било спрямо Николай Орешаров и спрямо Марко 
Терзийски. Сега мотивите, при които на тези двама одитори е 
отнето правото да вършат одити, са, че са направени заключе-
ния за наличието на съществени систематични пропуски при 
упражняване на одиторската им дейност. Това е основната при-
чина, поради която Комисията, правилно е извършила одита, (е 
отнела) правото да правят одит, на лиценза“.

Критичните бележки на народните представители, както 
и редица медийни публикации, всъщност дават основание за 

 325 Вж. Протокол от заседанието на Комисията за борба с корупцията, кон-
фликт на интереси и парламентарна етика в 43-то Народно събрание 
от 12 февруари 2015 г., публикуван на: http://www.parliament.bg/bg/
parliamentarycommittees/members/2346/steno/ID/3533. От протокола 
става видно, че народните представители се интересуват за причините 
за наложената по-лека санкция спрямо КПМГ, но наред с това става ясно, 
че до този момент само двама одитори са получили най-тежката санкция. 
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незадоволителна оценка на санкционната дейност на Комиси-
ята по конкретния случай. Анализът на съдържанието на пуб-
ликациите разкрива, че причината за това е невъзможността 
за постигане на необходимото мнозинство от членовете на 
Комисията, за да бъде наложена по-тежката санкция. Съглас-
но чл. 35е, ал. 3 от отменения Закон за независимия финансов 
одит в редакцията на Закона към датата на вземане на реше-
нието 08.01.2015 г. Комисията приема решения за отнемане 
на правото за извършване на независим финансов одит на 
финансови отчети за срок от две години с мнозинство от че-
тири гласа и тайно гласуване. В тази връзка следва да се отбе-
лежи, че председателят на Комисията извежда на преден план 
проблема със законовото изискване, според което гласуване-
то е тайно и не могат да бъдат ясно установени мотивите на 
всички членове на колегиалния орган относно вида и размера 
на санкцията.326 С изменение на Закона от 2015 г.327 разпоред-
бата на чл. 35е, ал. 3 ЗНФО е променена и решенията на Ко-
мисията за отнемане на правото за извършване на независим 
финансов одит и за лишаване от правото да се упражнява оди-
торска дейност се приемат с мнозинство от три гласа и с явно 
гласуване. Начинът на гласуване и мотивите на всеки гласувал 
се отразяват в протокол от заседанието на Комисията и се пуб-
ликуват на интернет страницата на комисията.

Наред с това се откроява и друг дефицит в законодател-
ството, регламентиращо размера и характера на санкциите в 
рамките на изследвания период – твърде ниският размер на 
санкцията за нарушения при изпълнение на одитните ангажи-
менти, от 2000 до 20 000328, но не и с размера на щетите, про-
изтекли от нарушения в работата на одитираното лице, инди-
ректно настъпили и поради пропуски в работата на одитора. В 
тази връзка отново може да се посочи критичната реакция на 

 326 В интерес на коректността е необходимо да се отбележи критичната 
оценка на председателя на КПНРО Ваня Донева, която оценява отрица-
телно това правило и дава публичност на начина, по който е гласувала 
и на мотивите за налагане на по-тежката санкция. 

 327 Вж. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.
 328 Размерът на санкцията е съгласно действащата редакция на чл. 41, ал.1 

ЗНФО (отм.), действала в периода 16.07.2010 г. до 15.08.2015 г.
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народните представители329, която е показателна за характера 
на проблема: „В крайна сметка случаите с физическите лица, 
които са били одитори, загубата е около, да кажем, 500 000 хи-
ляди, а в случая става въпрос за 5 милиарда. Какъв е възпита-
телният ефект от Вашето решение спрямо Кей Пи Ем Джи? Как 
хората да вярват на нейните одиторски качества от тук ната-
тък по отношение на тези 13 банки и по отношение на тези 
предприятия от националната сигурност? Какво повече тряб-
ва да се случи, за да може комисията да наложи най-тежкото 
наказание? Защото Вие казвате възпитателен ефект. Какъв е 
възпитателният ефект към другите одитори?“ 

В резултат на публичната реакция през месец август 2015 г. 
е променена разпоредбата и имуществената санкция е увели-
чена на до 10 на сто от общия обем на приходите на регистри-
рания одитор или на специализираното одиторско предприя-
тие за предходната финансова година. В тази връзка е необхо-
димо да се отбележи, че инициативата за по-високи санкции 
идва от страна на КПНРО, която в рамките на няколко предход-
ни години е аргументирала пред парламента необходимостта 
от промяна в нормативната уредба в частта относно правилата 
за осъществяване на контрол и налагане на санкции.

Въз основа на извършеното проучване на законодателството, 
определящо рамката на надзорната дейност и практическата органи-
зация на работа на КПНРО, може да бъде направен извод, че има дефици-
ти, които предопределят недостатъчно ефективното изпълнение на 
надзорните функция. В тази връзка негативно въздействие върху ка-
чеството на надзорната дейност на КПНРО спрямо одиторите и спе-
циализираните одиторски предприятия оказват: 1) твърде дългият 
3-годишен период между проверките на одиторските предприятия, 
одитиращи предприятия от обществен интерес, който не създава 
предпоставки за дисциплиниране и последователен контрол върху 
поднадзорните лица; 2) относително ниският размер на глобите, кой-

 329 Коментар на народния представител Методи Андреев, изразено в цити-
раното вече заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт 
на интереси и парламентарна етика в 43-то Народно събрание от 12 
февруари 2015 г.
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то не е разгърнат в диапазон, който позволява прилагането на нака-
зание, което е адекватно на нарушението, на причинените щети и не 
изпълнява ролята на адекватен коректив; 3) тайната на гласуването 
при вземане на решение от КПНРО за отнемане на правото за извърш-
ване на независим финансов одит на финансови отчети за срок от две 
години, която не съдейства за прозрачност на мотивите и съответ-
но – за носене на отговорност от страна на членовете на КПНРО.

Така установените дефицити в законодателството предста-
вляват отправна точка и за относително по-тясната рамка по 
практическото му приложение в дейността на Комисията за публи-
чен надзор над регистрираните одитори спрямо специализираното 
одиторско предприятие, извършвало одит на КТБ. След възниква-
нето на казуса Комисията предприема действия, които коригират 
част от установените пропуски. Резултатите от извършеното 
разследване са послужили като база за формиране на редица доку-
менти на институциите, ангажирани с разследване на причините 
за обявяването в несъстоятелност на КТБ – докладът на Времен-
ната парламентарна комисия, надзорните мерки на Българската на-
родна банка, обвинителните актове на прокуратурата. 

По отношение на санкционната дейност на Комисията не може 
да се даде задоволителна оценка, като причините за това имат и 
обективен характер. Действащата нормативна рамка определя 
размер на санкциите, който не кореспондира с характера и разме-
ра на възникналите щети, като в допълнение към това тайната на 
гласуване при налагането на санкции също не съдейства за адек-
ватна санкционна политика. 

В рамките на изследвания период Комисията е наложила общо 
16 санкции, като за съответните години техният брой е следният: 
за 2010 г. – 2 наказания, наложени на един и същи одитор; за 2011 г. – 1; 
за 2012 г. – 7; за 2013 г. – 4; за 2014 г. – 2. Доминират санкциите „гло-
ба“, която варира в диапазон между 500 лв. и 4000 лв. Само двама 
одитори са лишени от правото да упражняват одиторска дейност 
за определен период. 

В случая с конкретното специализирано одиторско предприя-
тие, одитирало банката в несъстоятелност, са наложени имущест-
вени санкции в общ размер на 200 000 лв. Предвид произтеклите 
щети тази санкция не може да се определи като адекватен инстру-
мент за санкциониране за извършеното нарушение и като ефектив-
на мярка с превантивен ефект спрямо одитори и одиторски пред-
приятия, които не се придържат към международните одиторски 
стандарти и изискванията на националното законодателство. 
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2.3. Ефективно сътрудничество с институции, 
осъществяващи надзор над банковата система

Третият изследван показател от оценката за ролята на Ко-
мисията в системата за почтеност в банковия сектор е ефек-
тивно сътрудничество между Комисията и другите институ-
ции, които осъществяват надзор върху дейността на одито-
рите, които одитират дейността на кредитните институции. 
Обособяването на тази показател е обосновано от факта, че 
институциите работят в среда, в която резултатът от техни-
те усилия е обусловен и от действията на други звена. Това се 
отнася с особена сила за Комисията, тъй като при извършва-
нето на разследвания тя разчита и на експертизата на Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители. В тази връзка 
предмет на изследване е доколко съдържателно и ефективно е 
сътрудничеството на Комисията с други институции, което да 
ѝ позволи ефективно да осъществява надзорните си функции.

Във връзка с изпълнението на своите надзорни функции 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
си взаимодейства с Българската народна банка, Народното 
събрание, Сметната палата, Българската народна банка – 
управление „Банков надзор“, Комисията за финансов надзор и 
Института на дипломираните експерт-счетоводители. 

На сайта на Комисията е посочено, че тя си взаимодейства 
с тези институции, като са посочени техните общи функции 
и статут съгласно законодателството, но липсва конкретна 
информация относно специфичните функции, които обусла-
вят сътрудничеството. Поради характера на дейността, който 
предполага спазване на изисквания за професионална тайна, 
липсва по-детайлна информация относно параметрите на съ-
трудничеството (подписани ли са споразумения или друг тип 
документи, създаващи правната база на взаимодействие, как-
во е тяхното съдържание, какви са ангажиментите на съответ-
ните страни и т.н.).

Това не позволява да бъде извършен по-задълбочен ана-
лиз на съдържанието на правната база за сътрудничество и 
съответно – да бъде извършена по-детайлна оценка дали е 
установена адекватна правна рамка, позволяваща ефективно 
изпълнение на надзорната дейност на Комисията.
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След разразяването на кризата с КТБ (след 20 юни 2014 г.) 
КПНРО взема участие в поредица от срещи с останалите над-
зорни институции и обменя информация с тях по различни из-
мерения от дейността на одиторите на проблемната банка, по 
възникналите и потенциалните рискове за други субекти от 
финансовата система на страната. В тази връзка КПНРО е пре-
доставила важна информация на Народното събрание, Българ-
ската народна банка, както и на институциите с разследващи 
функции. Значителна част от предоставената информация в 
доклада на Временната парламентарна комисия за източване-
то на КТБ в 43-то Народно събрание е релевантна на целите и 
предмета на проучването – от анализа на съдържанието може 
да се направи извод, че тя предоставя възможност на народ-
ните представители да съставят мнение както за пропуските 
и нарушенията в дейността на одиторите/специализираното 
одиторско предприятие, така и за нарушенията в дейността и 
управлението на банката330. 

Данните от обвинителните актове на прокуратурата спрямо 
одиторите, извършвали одит на банката в периода 2008 – юни 
2014 г., също дават основание за позитивна оценка на готов-
ността за предоставяне на информация по конкретния случай. 

За съжаление, не може да се даде такава оценка за ефек-
тивността на сътрудничеството в периода преди възникване-
то на кризата в КТБ през юни 2014 г. Този дефицит всъщност 
е функция от неефективния надзор на Комисията спрямо спе-
циализираното одиторско предприятие, който съответно не 
е послужил като адекватна база както за своевременно пре-
дприемане на надзорни мерки, така и за информиране на ос-
таналите надзорни институции за проблеми с управлението и 
функционирането на банката. 

Значително по-детайлна информация относно установе-
но сътрудничество има по отношение на: 1) сътрудничество 

 330 Вж. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 67–72.
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с професионални организации, сдружения и изследователски 
институции; 2) международно сътрудничество. 

В тази връзка може да се установи, че през 2016 г. и 2017 г. 
(попадащи извън периода на оценка в настоящото изследване 
от 2009 г. до 2014 г.) Комисията е публикувала анонс относ-
но подписан анекс към Рамковия договор за сътрудничество 
между КПНРО и Университета за национално и световно сто-
панство и относно подписан Меморандум за сътрудничество 
между Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори (КПНРО) и Асоциация на сертифицираните експерти 
по разкриване на измами (АСЕРИ – България)331.

Комисията за публичен надзор над регистрираните оди-
тори поддържа интензивно международно сътрудничество 
с национални регулаторни институции и с международни 
структури, обединяващи тяхната дейност. Международната 
дейност на КПНРО е адекватно отразена на сайта на Комисия-
та332, като тя включва: 1) данни относно рамката на установено 
сътрудничество с други независими регулаторни институции; 
2) конкретни резултати и материали от съвместни форуми; 
3) обща информация относно взаимодействието и членство-
то в международни организации като Международния форум 
на независимите одитни регулатори; Европейската група на 
органите за публичен надзор над одиторите и Комитетът на 
европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

 331 В информационния материал са посочени: – целта на взаимодействието 
(да подпомага обмена на информация и сътрудничеството при осъ-
ществяването на проекти в областта на разкриването, разследването и 
предотвратяването на измами, обмяната на опит и добри практики); – 
обхвата на дейности (обмен на информация и публикации за дейности 
и за провеждани научни, учебни и други събития, свързани с разкри-
ването, разследването и предотвратяването на измамите); – взаимно 
съдействие за участие на представители на двете организации във 
форуми в областта на разкриването, разследването и предотвратяването 
на измамите.“ (източник: http://www.cposa.bg/index.php/main-news/
press/227-2017-04-26-13-35-43.)

 332 Вж. http://www.cposa.bg/index.php/main-news/press/ 206-2016-11-16-12-
20-43.
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В резултат на извършеното проучване са констатирани дан-
ни за установено сътрудничество между надзорните институции 
с правомощия по надзор върху стабилността на финансовата сис-
тема, но не може да се направи извод какъв е характерът на вза-
имодействието и дали то е ефективно осъществявано в периода 
2009–2014 г. 

На сайта на Комисията е посочено, че тя си взаимодейства с 
БНБ, НС, СП, БНБ, КФН и ИДЕС, като поради изисквания относно опаз-
ване на професионалната тайна не може да се изясни на каква прав-
на база се осъществява и какви са параметрите на сътрудничест-
вото. Това не позволява да бъде извършен по-задълбочен анализ на 
съдържанието на документите и съответно – да бъде извършена 
по-ангажираща оценка дали е установена адекватна правна рам-
ка, позволяваща ефективно изпълнение на надзорната дейност на 
Комисията. Малко по-детайлна информация относно установено 
сътрудничество има по отношение на: 1) сътрудничество с профе-
сионални организации, сдружения и изследователски институции; 
2) международно сътрудничество, като тази информация се отна-
ся основно към периода 2016–2016 г. и не попада в обхвата на анали-
зирания период. 

След разразяването на кризата с КТБ (след 20 юни 2014 г.) 
КПНРО взема участие в поредица от срещи с останалите надзорни 
институции и обменя информация с тях по различни измерения от 
дейността на одиторите на проблемната банка, по възникналите и 
потенциалните рискове за други субекти от финансовата система 
на страната. В тази връзка КПНРО е предоставила важна инфор-
мация на Народното събрание, Българската народна банка, както 
и на Прокуратурата на Република България. Значителна част от 
предоставената информация в доклада на Временната парламен-
тарна комисия за източването на КТБ в 43-то Народно събрание 
е релевантна на целите и предмета на проучването  – от анализа 
на съдържанието може да се направи извод, че тя предоставя въз-
можност на народните представители да съставят мнение както 
за пропуските и нарушенията в дейността на одиторите/специа-
лизираното одиторско предприятие, така и за нарушенията в дей-
ността и управлението на банката. Данните от обвинителните 
актове на прокуратурата спрямо одиторите, извършвали одит на 
банката в периода 2008 – юни 2014 г., също свидетелстват за ока-
зано съдействие. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ
Третото измерение от оценката е фокусирано върху 

управлението на Комисията. То е разгледано през призмата 
на три базисни принципа за функционирането на всяка струк-
тура, която предприема целенасочени действия по превенция 
на корупция и лоши практики в управлението – прозрачност, 
отчетност и почтеност. 

3.1. Прозрачност
Прозрачността в работата на Комисията е оценена през 

призмата на това дали законодателството съдържа изисква-
ния за публичност и дали в своята практическа дейност Ко-
мисията е развила основни информационни канали, осигу-
ряващи публичност. В тази връзка предмет на изследване ще 
бъде дали интернет страницата предоставя публичност на 
информацията относно състава, нормативната база, годиш-
ни доклади относно дейността за последните 3 години; друга 
обобщена и конкретна информация относно осъществявана-
та дейност; създадена възможност за подаване на сигнали за 
нередности. Въз основа на извършеното проучване е оценено 
дали Комисията използва широк кръг от инструменти и ин-
формационни канали, за да даде публичност на резултатите 
от своята дейност и информация относно своето управление. 

В рамките на изследвания период са положени значител-
ни усилия за осигуряване на публичност относно дейността 
на Комисията чрез нейния сайт. Анализът на съдържанието333 
показва, че официалната интернет страница е добре структу-
рирана и предоставя публичност на широк кръг от информа-
цията относно структурата, функциите и състава на Комиси-
ята; отчети за дейността ѝ; правната рамка, регламентираща 
одиторската дейност; детайлна информация относно надзор-
ната дейност във всичките ѝ аспекти; международна дейност 

 333 Проверката на сайта е извършена в периода 4–8 юли 2016 г., както и в 
периода 5–8 юни 2017 г.
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и сътрудничество с международни и национални институ-
ции; протоколи от обсъждания и приети решения; наложени 
санкции; възможности за подаване на сигнали, предложения 
и анкета за оценка на работата на Комисията; новини от спе-
циализирани издания, работещи в областта на счетоводство-
то. Предвид същественото количество от публикувана инфор-
мация е създадена секция „Карта на сайта“, която представя 
структурата и пълното съдържание на страницата.

Фигура №7. Карта на сайта на Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори

В рамките на секция „Правна рамка“ е представена ин-
формация, свързана с релевантното национално и европей-
ско законодателство, правилник за работа на КПНРО и дру-
ги нормативни документи на Комисията. Сайтът представя 
значителен обем от вътрешни нормативни документи на 
институцията, които позволяват на потребителя да получи 
конкретна информация относно категориите информация, 
подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дей-
ност на Комисията; вътрешните правила за работа, инструк-
ции и методики за оценки и налагане на санкции; правила 
за провеждане на изпитите за експерт-счетоводители; за из-
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вършване на разследвания и проверки по сигнали, за провер-
ка на дейността на ИДЕС; правила и процедури за контрол 
върху качеството на дейността на одиторите; стратегия за 
управление на риска в КПНРО; Етичен кодекс на професио-
налните счетоводители; Кодекс за професионална етика на 
КПНРО и др.

Фигура №8. Нормативни документи на Комисията  
за публичен надзор над регистрираните одитори

Предвид значителното количество от данни относно осъ-
ществяваната надзорна дейност, са създадени две секции „Над-
зорна дейност“, които отразяват актуална и обобщена инфор-
мация. В рамките на последната са създадени подсекции относ-
но годишни програми и отчети, становища и решения; въпро-
си и отговори във връзка с приложението на ЗНФО, списък на 
регистрираните одитори. В рамките на подсекцията „Планови 
инспекции и разследвания“ е представена детайлна информа-
ция относно резултатите от проведените планови инспекции, 
резултатите от проведените разследвания; наложените наказа-
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ния с влезли в сила наказателни постановления и приложени-
те надзорни мерки в периода от създаването на Комисията до 
настоящия момент. Като недостатък може да се посочи липсата 
на информация на сайта за всички издадени от председателя на 
КПНРО наказателни постановления, независимо от това дали 
същите са влезли в сила, или не. Липсата на такава информация 
не осигурява достатъчна публичност за дейността на Комисия-
та334, както и не позволява да се проследи колко от издадените 
постановления са потвърдени от съда, което също е индикация 
за ефективна и законосъобразно осъществявана дейност.

Предоставената информация осигурява пълноценна въз-
можност за запознаване на потребителя както с обобщени 
данни относно всички аспекти на надзорната дейност, така и с 
конкретни данни по отделните случаи.

Фигура №9. Надзорна дейност, планови инспекции и разследвания 
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори335

 334 В това число и по отношение на конкретния казус с одиторите и специа-
лизираното одиторско предприятие, одитирали обявената в несъстоя-
телност банка.

 335 http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-14-04-41/2012-10-31-14-05-46.
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Сайтът предоставя информация относно годишните про-
грами и планове за проверки за контрол на качеството на 
дейността на регистрираните одитори за периода от 2010 до 
2016 г.336; годишните отчети за дейността на Комисията от 
създаването ѝ през 2008 г. до 2015 г.337; решения на Комисията, 
вземани в периода 2010–2017 г.338. 

Фигура №10. Годишни програми, планове и отчети относно 
дейността на Комисията за публичен надзор  

над регистрираните одитори

Важен детайл от сайта, на който е необходимо да се обър-
не внимание в контекста на публичността и ефективната ко-
муникация с потребителите, е създаденият формуляр за анке-
та „Как оценявате работата на Комисията“, който предоставя 
и статистическа информация от оценките на потребителите. 
Непосредствено до тази подсекция е създадена подсекция с 
формуляр за подаване на „Сигнали и предложения“.

 336 http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-13-58-13/2012-10-31-14-00-19.
 337 http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-13-58-13/2012-10-31-14-00-19.
 338 http://www.cposa.bg/index.php/2012-10-31-13-58-13/2012-10-31-14-01-

20/9-2012-10-31-18-22-37.
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При формирането на общата оценка за прозрачност относ-
но работата на Комисията за публичен надзор над регистрира-
ните одитори следва да се отбележи и готовността за участие 
при провеждането на настоящото изследване, което е показа-
тел не само за готовност за осигуряване на информация относ-
но нейната работа, но и за адекватна комуникационна поли-
тика на институцията.339 В тази връзка Комисията предостави 
информация по параметрите „капацитет“ и „управление,“ като 
информацията по параметрите за „роля“ бе ограничена от за-
коновите изисквания във връзка с конкретно разследване по 
случая „КТБ“.

Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
е изградила и приложила адекватна политика за публичност и про-
зрачност на своята работа. Сайтът на институцията предоставя 
значителна по обем информация, която е структурирана по начин, 
който осигурява на външния потребител възможност за получава-
не на детайлна информация. Това включва 1) обобщена информация 
относно извършваната надзорна дейност от създаването на ин-
ституцията до настоящия момент; 2) актуална информация от-
носно надзорната дейност; и 3) конкретни данни за решения, резул-
тати от проверки и разследвания, наложени санкции и предприети 
надзорни мерки по конкретни случаи.

 339 Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори бе първата 
институция, която реагира незабавно на предложението за участие в на-
стоящото изследване и предостави информация относно своя капацитет 
и управление в рамките на интервю, проведено с нейните представители 
на 20 октомври 2016 г. Единствените ограничения при предоставяне на 
информация бяха свързани с конкретните действия на Комисията по 
случая с обявената в несъстоятелност КТБ поради течащото разследване 
от компетентните разследващи институции. В тази връзка от Комисията 
информираха, че не могат да предоставят информация поради законо-
вите ограничения и че цялата налична информация е предоставена на 
компетентните институции, съответно е отразена и в публично достъп-
ните доклади по случая.
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Анализът на съдържанието показва, че официалната интер-
нет страница е добре структурирана и предоставя публичност на 
широк кръг от информацията относно структурата, функциите 
и състава на Комисията; отчети за дейността ѝ; правната рамка, 
регламентираща одиторската дейност; детайлна информация от-
носно надзорната дейност във всичките ѝ аспекти; международна 
дейност и сътрудничество с международни и национални институ-
ции; протоколи от обсъждания и приети решения; наложени санк-
ции; възможности за подаване на сигнали, предложения и анкета за 
оценка на работата на Комисията; новини от специализирани изда-
ния, работещи в областта на счетоводството.

При оценката за прозрачност на институцията следва да се 
вземе предвид фактът, че Комисията за публичен надзор над ре-
гистрираните одитори демонстрира готовност за предоставяне 
на информация относно своята работа, като реагира своевремен-
но на предложението за участие в настоящото изследване. Това 
дава основание за позитивна оценка на степента на прозрачност 
и на комуникационната политика на институцията. Единственото 
ограничение при предоставянето на информация бе свързано с кон-
кретните действия на Комисията във връзка с разследването по 
случая „КТБ“ поради посочени законови ограничения.

3.2. Отчетност
Във връзка с оценката на отчетността е изследвано дали 

законодателството и практиката на Комисията се основават на 
ясни нормативни изисквания за отчетност пред органа, който я 
е конституирал – Народното събрание (респективно – пред ре-
сорната парламентарна комисия по бюджет и финанси). Наред с 
това е оценено дали Комисията ефективно изпълнява изисква-
нията за отчетност: на каква периодична база е предоставяла 
отчети и друга информация за осъществявания надзор; дали 
е предоставяла отчет и пълноценна информация във връзка с 
конкретни казуси от практиката, които са привлекли внима-
нието на обществото и медиите. За извършване на пълноценна 
оценка по показателя отчетност е изследвано също дали Народ-
ното събрание е провеждало съдържателни дискусии относно 
предоставените годишни отчети за дейността на институцията. 
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Съгласно Закона за независимия финансов одит340 и Пра-
вилника за работата на Народното събрание Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори следва да отчи-
та своята дейност пред Народното събрание чрез представя-
нето на годишен доклад, както и чрез конкретна информация 
в случаите, в които парламентът, респективно парламентар-
ните комисии, изискват такава. За да бъде направена оценка 
на адекватността на законовата рамка обаче, е необходимо да 
се проучи как е прилагана на практика и до какви резултати е 
довела в рамките на изследвания период. 

Справка относно изпълнението на изискването на ЗНФО 
за представяне на годишен отчет за дейността показва, че ре-
гулаторният орган е изпълнявал своите задължения – на сай-
та на КПНРО и на ресорната парламентарна Комисия по бю-
джет и финанси могат да бъдат открити публикувани годиш-
ни отчети, а също така да се установи, че темата е включвана 
в дневния ред на заседания на други парламентарни комисии. 

Същевременно по оценки на народни представители отчи-
тането – съответно, осъществяваният контрол спрямо всички 
независими регулаторни институции (в т.ч. спрямо КПНРО), са 
формални, като в рамките на продължителен период от време 
парламентът не разполага с конкретна информация относно 
проблемите, с които се сблъсква секторът, регулаторният ор-
ган или поднадзорни субекти. Представянето на отчет пред 
ресорната парламентарна комисия е извършвано в съответ-
ствие с изискванията на закона, но до 2014 г. няма практика 
за провеждане на задълбочени дискусии, като причината за 
това следва да бъде търсена преди всичко в липсата на ини-
циативност на самия парламент. Основната причина за това 
не следва да бъде търсена в Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори, а в самия парламент. Извършва-
нето на по-конкретно проучване на взаимодействието между 
Народното събрание и КПНРО показва, че в случаите, в които 
парламентът изисква информация по конкретно възникнал 
въпрос или проблем, регулаторният орган е предоставял та-
кава. 

 340 Чл. 35д, ал. 2, т. 10 от Закон за независимия финансов одит (обн. ДВ, бр. 
101 от 23.11.2001, отм. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.)
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Практическата дейност на Комисията за публичен над-
зор над регистрираните одитори показва, че като цяло ин-
ституцията се е придържала към изискванията за отчетност. 
В рамките на изследвания период има достатъчно данни за 
своевременно изпълнение на изискването за представяне на 
годишни доклади относно своята дейност. В рамките на ре-
довни и извънредни заседания на парламентарни комисии 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е 
изпълнявала изискванията за отчетност, като е предоставяла 
исканата информация, а също така е изразявала оценки за де-
фицити в законодателството и е формулирала предложения 
за промени.

Във връзка с конкретното проучване на фактите и обсто-
ятелствата, свързани с източването на КТБ, е необходимо да 
се отбележи, че Временната парламентарна комисия е изис-
квала информация относно надзора на КПНРО, осъществяван 
спрямо одиторското предприятие и одиторите, извършвали 
одит на банката в рамките на изследвания период. От ана-
лиза на съдържанието на Доклада на Временната комисия341 
се изяснява, че представената информация е значителна по 
обем и позволява на народните представители да придобият 
конкретна представа относно пропуските и нарушенията в 
работата на одитора. От анализа на документа не става ясно 
дали Комисията е подходила критично към начина, по който 
е осъществявала надзор над одиторското предприятие преди 
настъпването на кризата в средата на 2014 г.

Интересен детайл, на който следва да се обърне внимание, 
е и дискусията, проведена в рамките на Комисията за борба с 
корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 
43-то Народно събрание по повод работата на одиторите на 
КТБ и мерките, предприети спрямо тях от Комисията. Анали-

 341 Вж. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и инсти-
туции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на 
източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009–2014 г.: 
http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/01/553-67-1_Doklad_
Vremenna_anketna_komisia_za_KTB_s_prilojenia_i_PR_za_priemane-I-chast-
Doklad-i-PR.pdf?x21734, с. 63–72.
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зът на съдържанието на публикувания документ342 показва, че 
проведеното обсъждане дава един от малкото положителни 
примери от работата на Народното събрание, в който народ-
ните представители проявяват активен подход при търсене-
то на отчетност от регулаторните институция. В рамките на 
проведеното заседание народните представители изискват не 
само конкретна информация относно нарушенията на одито-
рите, но търсят отговорност от КПНРО за характера на нало-
жената санкция, която по техни оценки е несъизмеримо ниска 
спрямо произтеклите щети. За съжаление, този подход е при-
ложен post factum и отразява съществен дефицит в работата 
на Народното събрание – липса на своевременно, регулярно 
изискване на отчетност от институциите, както и неглижира-
не на техните оценки за дефицити в законодателството. 

Активната политика за публикуване на конкретна и об-
общена информация относно работата на Комисията на ней-
ния сайт е допълнителен детайл, който дава основание за 
позитивна оценка относно изпълнението на изискванията за 
публична отчетност. В тази връзка следва да се отбележат два 
факта: 1) съдържанието на информацията относно дейността 
на Комисията, публикувано на сайта; и 2) готовността за пре-
доставяне на информация при поискване от изследователски 
екипи и структури на гражданското общество.343

Съдържанието на сайта вече бе предмет на по-детайлно 
описание в предходната част на настоящия анализ. В допъл-
нение към нея е необходимо да се отбележи, че сайтът предос-
тавя обратна връзка за оценките на потребителите относно 
своята работа. Тази практика все още не е широко разпростра-
нена и би следвало да бъде оценена позитивно, тъй като дава 
израз на разбирането за дължима публичност на обществени-
те оценките относно работата на институцията и създава по-
тенциал за предприемане на необходими корективни мерки в 
управлението.

 342 Вж. Протокол от заседанието на Комисията за борба с корупцията, кон-
фликт на интереси и парламентарна етика в 43-то Народно събрание 
от 12 февруари 2015 г., публикуван на: http://www.parliament.bg/bg/
parliamentarycommittees/members/2346/steno/ID/3533. 

 343 В тази връзка вж. по-конкретното описание, представено в предходната 
част на настоящия анализ по показател „Прозрачност“.
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Фигура №11. Анкета „Как оценявате  
работата на Комисията?“344

Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че законовите изисквания за отчетност на независимите ре-
гулаторни институции пред парламента, в частност на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори, страдат от де-
фицити, които не създават необходимите предпоставки за прила-
гането на най-високите стандарти за отчетност. Твърде общите 
изисквания за отчетност, дефинирани в ЗНФО и в правилата за ра-
бота на Народното събрание, създават предпоставки за формално 
изпълнение на правилата.

Практическата дейност на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори показва, че като цяло институцията се е 
придържала към изискванията за отчетност. В рамките на изслед-
вания период има достатъчно данни за своевременно изпълнение на 

 344 Вж. http://www.cposa.bg/index.php/component/poll/1-2012-11-01-07-08-18.
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изискването за представяне на годишни доклади за своята дейност 
пред Народното събрание. 

Във връзка с конкретното проучване на фактите и обсто-
ятелствата, свързани с източването на КТБ, е необходимо да се 
отбележи, че Комисията е една от малкото институции, които са 
представили конкретна и значителна по обем информация относно 
констатираните нарушения, и позволява на народните предста-
вители да придобият конкретна представа относно пропуските 
и нарушенията в работата на одитора, респективно – да съста-
вят оценка за нарушенията при функционирането на банката. От 
анализа на доклада на Временната парламентарна комисия обаче не 
става ясно дали КПНРО е подходила критично към начина, по който 
тя самата е осъществявала надзор над одиторското предприятие 
преди настъпването на кризата в средата на 2014 г.

В рамките на редовни и извънредни заседания на парламентар-
ни комисии КПНРО е изпълнявала изискванията за отчетност, като 
е предоставяла както коректно исканата информация, така и оцен-
ки за дефицити в законодателството и предложения за необходими 
промени.

Активната политика за публикуване на конкретна и обобщена ин-
формация относно работата на Комисията на нейния официален сайт 
е допълнителен детайл, който дава основание за позитивна оценка 
относно изпълнението на изискванията за публична отчетност.

3.3. Почтеност
Почтеността при управлението на Комисията е оценена 

чрез анализа на етични правила, които създават гаранции за 
независимост и безпристрастност на членовете на Комисията 
при осъществяване на надзорните функции. В тази връзка е 
проучено дали съществуващият етичен кодекс е съдържате-
лен, дали създава възможност за ефективно санкциониране 
на служители и представители на ръководството, които са 
се отклонили от законовите и етичните норми, както и да се 
оцени дали той поставя солидна основа на надзорната дей-
ност. Наред с това е изследвано и оценено дали Комисията е 
изградила ефективна система за приложение на създадените 
етични правила като инструмент за регулиране на етичното 
поведение на ръководството и на служителите си. 
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Комисията за публичен надзор над регистрираните оди-
тори разполага с Кодекс за професионална етика, който е при-
ет през 2011 г. и е публикуван на сайта на институцията345. 
Документът урежда относително общо правилата за профе-
сионално-етично поведение на работещите в институцията. 
Кодексът регламентира: (1) основните принципи в работата 
на служителите на Комисията (тук са възприети принципите, 
регламентирани по аналогичен начин в Кодекса за поведение 
на служителите в държавната администрация); (2) правилата 
за професионално и лично поведение (като тук са определе-
ни както дължимите действия, така и забрани – за поемане 
на ангажименти, за поставяне в зависимост, за получаване на 
подаръци и др.) и 3) общи въпроси, определящи механизмите 
за прилагането му (като тук е предвидено, че преките ръково-
дители осъществяват контрол, а по преценка на председателя 
на Комисията се назначава вътрешна комисия за проверка на 
нарушенията). 

В позитивна светлина следва да се оцени фактът, че раз-
поредбите на Кодекса се отнасят както до служителите, така 
и до ръководството на Комисията (в разпоредбите изрично е 
включен текстът „членовете на КПНРО и служителите от ад-
министрацията на комисията“)346.

Така разписаните разпоредби на Кодекса за професионал-
на етика на Комисията за публичен надзор над регистрира-
ните одитори могат да бъдат определени като твърде общи 
и бланкетни. Те не създават консистентна база за изгражда-
не на цялостна система за регулиране на етичните аспекти в 
поведението на служителите в институцията. Една от причи-

 345 Кодексът за професионално поведение на Комисията на публичен надзор 
над регистрираните одитори е достъпен на сайта на Комисията на след-
ния адрес: http://www.cposa.bg/data/pages/9/docs/kodeks%20prof%20
etika%202011.pdf.

 346 На този детайл не случайно се обръща внимание, тъй като при провежда-
нето на настоящото изследване бе констатиран пропуск в разпоредбите 
на етичните кодекси на останалите регулаторни институции. Формули-
ровките на текстовете са такива, че не включват изричен ангажимент 
за следване на тези правила от страна на ръководителите, което на 
следващ етап не предполага задействане на институционален механизъм 
за проверка относно спазване на етичните правила.
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ните за това347 е относително малкият състав на работещите 
в Комисията, който не предполага разгръщането на цялостна 
система от допълнителни правила и от служители, ангажира-
ни с този тип проблеми. 

Освен Етичния кодекс, на сайта на Комисията е публику-
ван и Етичният кодекс на професионалните счетоводители на 
Международната федерация на счетоводителите348. 

От информацията, публикувана в подсекция „Норматив-
на база на КПНРО“, е видно, че институцията разполага със 
Стратегия за управление на риска в Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори349. Наличието на подобен 
управленски документ е логично обосновано предвид специ-
фичните професионални рискове в одиторската професия, 
респективно – в надзорната дейност, осъществявана от пред-
ставители на Комисията. Документът е разработен въз основа 
на изискванията на Директива 2006/43/ЕО, като регламенти-
ра: 1) понятие за риск; 2) етапи от процеса на управление на 
риска; 3) отговорности в процеса по управление на риска; и 4) 
наблюдение и докладване при управление на риска.

На сайта на Комисията е предвидена възможност за пода-
ване на сигнали за нередности и корупция чрез автоматичен 
формуляр, публикуван в подсекция „Сигнали и предложения“. 
В тази връзка е посочен ангажимент за запазване на аноним-
ността на подателя350.

В рамките на периода от 2009 до юни 2014 г. представите-
лите на Комисията за публичен надзор не са давали повод за 
критична оценка относно изпълнението на етичните правила 
в тяхната работа. Не съществуват медийни публикации, които 

 347 Тук е взето предвид мнението на представителите на Комисията, изра-
зено в рамките на проведеното интервю.

 348 Вж. Етичен кодекс на професионалните счетоводители, приет от Меж-
дународната федерация на счетоводителите, публикуван в секция 
„Нормативна база на КПНРО“: http://www.cposa.bg/index.php/low-
grid/2012-10-31-16-52-29.

 349 Вж. http://www.cposa.bg/index.php/low-grid/2012-10-31-16-54-03.
 350 „КПНРО гарантира пълна анонимност на гражданите. Желателно е да 

изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши 
възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката 
на сигналите, подадени от Вас.“ Вж. посочения линк: http://www.cposa.
bg/index.php/component/content/article/71.
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да насочват нарушение на професионално-етичните стандар-
ти в работата на членове или служители на Комисията. След 
възникването на казуса с обявената в несъстоятелност банка 
обаче възникват въпроси относно мотивите, с които част от 
членовете на Комисията вземат решение за налагане на по-
лека санкция на одиторското предприятие, извършвало одита 
на КТБ.351  

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
разполага с Кодекс за професионална етика, който е приет през 
2011 г. и е публикуван на сайта на институцията. Документът 
урежда относително общо правилата за професионално-етично по-
ведение на работещите в институцията в три раздела: 1) основни 
принципи (базиране на принципите, регламентирани в Кодекса за по-
ведение на служителите в държавната администрация); (2) правила 
за професионално и лично поведение; 3) общи въпроси, определящи 
механизмите за прилагането му. В позитивна светлина следва да 
се оцени фактът, че разпоредбите на кодекса се отнасят както до 
служителите, така и до ръководството на Комисията. 

Така разписаните разпоредби на Кодекса за професионална 
етика на КПНРО могат да бъдат определени като твърде общи и 
бланкетни. Те не създават консистентна база за изграждане на ця-
лостна система за регулиране на етичните аспекти в поведението 
на служителите в институцията. Причините за това могат да се 
търсят и в относително малкият състав на работещите в Коми-

 351 В тази връзка вж. Протокол от заседанието на Комисията за борба с ко-
рупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 43-то Народно 
събрание от 12 февруари 2015 г., публикуван на: http://www.parliament.
bg/bg/parliamentarycommittees/members/2346/steno/ID/3533. От хода 
на дискусията става ясно, че резултатите от проверката, извършена 
от проверяващия екип на Комисията, дава основание за налагане на 
по-тежката надзорна мярка – изключване от регистъра на одиторите 
и одиторските предприятия, което на практика означава отнемане на 
правото за извършване на одиторска дейност за определен период. 
Привърженик „за“ налагането на по-тежка мярка е и председателят на 
Комисията, но при тайното гласуване надделява мнението на членовете 
на Комисията, които гласуват за налагане на по-леката санкция – глоба. 
Този факт поставя въпроси относно професионално-етичните мотиви 
за решението на част от членовете на Комисията.
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сията, който не предполага разгръщането на цялостна система 
от допълнителни правила и от служители, ангажирани с този тип 
проблеми. 

Комисията разполага също със Стратегия за управление на 
риска в Комисията за публичен надзор над регистрираните одито-
ри. Документът регламентира: 1) понятие за риск; 2) етапи от про-
цеса на управление на риска; 3) отговорности в процеса по управле-
ние на риска; и 4) наблюдение и докладване при управление на риска. 
Наличието на подобен управленски документ е логично обосновано 
предвид специфичните професионални рискове в одиторската про-
фесия, респективно – в надзорната дейност, осъществявана от 
представители на Комисията.

В рамките на периода от 2009 до юни 2014 г. представители-
те на Комисията за публичен надзор не са давали повод за критич-
на оценка относно изпълнението на етичните правила в тяхната 
работа. Не съществуват медийни публикации, които да посочват 
нарушение на професионално-етичните стандарти в работата на 
членове или служители на Комисията. След възникването на казуса с 
обявената в несъстоятелност банка обаче възникват въпроси от-
носно мотивите, с които част от членовете на Комисията вземат 
решение за налагане на по-лека санкция на одиторското предприя-
тие, извършвало одита на КТБ.



НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ





 

В рамките на системата от публични институции в Бъл-
гария НАРОДНОТО СъБРАНИЕ има централна роля, 
произтичаща от чл. 1 от Конституцията, според който 

„България е република с парламентарно управление“. Пред-
вид тази изходна постановка Българският парламент изпъл-
нява две важни функции: 1) осъществяване на законодателна 
власт (характерна за всеки законодателен орган, конституи-
ран в резултат на всеобщи избори) и 2) упражняване на пар-
ламентарен контрол (определена в чл. 62, ал. 1; тази функция 
е характерна за парламентарните системи за управление, при 
които най-широко представителният орган има правомощия 
да осъществява контрол върху институциите, които са кон-
ституирани с негово решение, а също така и върху останалите 
публични институции). 

В рамките на Системата за почтеност в банковия сектор На-
родното събрание осъществява три функции: 1) законодателна 
(свързана с приемане на закони, които регламентират дейност-
та на финансовия сектор, в т.ч. и на институции, които осъщест-
вяват надзор в банковата сфера), 2) конституираща (свързана 
с избор на управителни органи на независими регулаторни ин-
ституции или на институции с правомощия по надзор във фи-
нансовата сфера) и 3) надзорна (свързана с осъществяване на 
парламентарен контрол върху публичните институции). Всяка 
една от тези функции има важно значение в рамките на общата 
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оценка за приноса на Народното събрание за гарантиране на 
ефективност, отчетност и почтеност в банковия сектор. 

Законодателната функция е ключово важна от гледна точ-
ка на създаването на адекватно законодателство, което регу-
лира тази сложна финансова материя, така че системата да 
функционира ефективно, в съответствие с най-добрите стан-
дарти на сигурност и със съвременните тенденции на глоба-
лизиращия се финансов сектор. 

Конституцията на Република България е създала правни 
възможности за осъществяване на контрол от страна на пар-
ламента, като чл. 80 задължава длъжностните лица и граж-
даните „да се явяват пред парламентарните комисии и да им 
предоставят исканите от тях сведения и документи“. Наред с 
това чл. 84 дефинира и още една функция, която има ключово 
значение в контекста на настоящото изследване – да избира 
и освобождава ръководителите на Българската народна бан-
ка и на други институции, определени със закон (чл. 84, т. 8). 
В тази връзка предмет на изследване е и функцията по избор 
(самостоятелно или въз основа на съгласувано решение с дру-
ги институции) на ръководните органи на Българска народна 
банка (БНБ), Комисия за финансов надзор (КФН), Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНДРО). 

Функцията по упражняване на парламентарен контрол се 
осъществява посредством постоянни и временни парламен-
тарни комисии. Постоянните комисии са специализирани по 
тематични области, като те играят съществена роля в зако-
нодателния процес и в надзора над други институции, като 
според чл. 79, ал. 2, подпомагат дейността на Народното съ-
брание и упражняват от негово име парламентарен контрол. 
В контекста на настоящото изследване е включена Комисия-
та по бюджет и финанси (която осъществява парламентарен 
контрол върху дейността на Българска народна банка (БНБ), 
Комисия за финансов надзор (КФН), Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори (КПНРО), както и Вре-
менната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоя-
телствата, свързани с действията на държавни органи и ин-
ституции, които е следвало да упражнят контрол и противо-
действат на източването на Корпоративна търговска банка 
в периода 2009–2014 г. (накратко Временната комисия за из-
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точването на КТБ, създадена по силата на чл. 79, ал. 3, според 
който Временните парламентарни комисии могат да извърш-
ват „проучвания и анкети“ и се създават по конкретен казус – в 
случая – контрол и противодействие на източването на КТБ.

При формирането на оценката на капацитета, ролята и 
управлението на Народното събрание в настоящото изследва-
не са взети предвид данни от: законодателството, регламенти-
ращо дейността на Комисията; официални документи, които 
са публично достъпни на сайта на парламента (в това число 
доклада на парламентарната Временна анкетна комисия за 
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действия-
та на държавни органи и институции, които е следвало да уп-
ражнят контрол и противодействат на източването на Корпо-
ративна търговска банка в периода 2009–2014 г.; правилници 
за дейността на Народното събрание, стенограми от заседания 
в парламентарните комисии и обсъждания в пленарна зала на 
40-то НС, 41-во НС и 42-ро НС, други документи, относими към 
изследваните параметри от дейността на парламента); пуб-
ликации от специализирани икономически издания и нацио-
нални медии; оценки и данни от анкетирани представители 
на изследваните институции и експерти, работещи в областта 
на финансите, включително народни представители, които са 
участвали в работата на ресорните парламентарни комисии по 
бюджет и финанси и по икономическа политика в съставите на 
40-то НС, 41-во НС и 42-ро НС.

1. КАПАцИТЕТ
Капацитетът на Народното събрание е функция както 

от вътрешната експертиза (собствен експертен капацитет, 
който е създаден въз основа на експертизата на експертите, 
назначени на постоянен трудов договор в ресорните парла-
ментарни комисии), така и от способността за ангажиране на 
външна експертиза (експерти, които имат най-високо ниво 
на компетентност и опит в съответната тематична област и 
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които се ангажират при конкретно възникнала необходимост 
в работата на парламента). Така дефинираните показатели 
са важни за оценката на капацитета на Народното събрание, 
защото характерът на парламента като представителна ин-
ституция извежда на преден план качествата на народните 
представители като политически лица, спечелили доверие-
то на избирателите, а не поставя в центъра на вниманието 
техните професионални качества. Този естествен дефицит на 
експертиза е необходимо да бъде компенсиран от наличието 
на собствен експертен капацитет на институцията и от анга-
жирането на високо професионална външна експертиза. 

1.1. Изграждане на собствен експертен капацитет
Експертите, работещи в администрацията на Народното 

събрание, в т.ч. и на експертите в постоянните парламентарни 
комисии, имат статут на държавни служители, като тяхното 
назначаване се извършва според формално разписаните пра-
вила на Закона за държавния служител, Правилника за орга-
низацията и дейността на Народното събрание, Кодекса за 
поведение на държавния служител (т. нар. Етичен кодекс на 
държавния служител) и критериите за съответната длъжност, 
дефинирани в съответната конкурсна документация, в слу-
чаите, в които се назначават с конкурс. В тази връзка е необ-
ходимо да се отбележи, че законодателството се основава на 
принципно дефинираните изисквания за професионализъм и 
лоялност към държавната служба. 

Наред с това е необходимо да се вземе предвид фактът, че 
юридическата експертиза се изразява основно в познаване на 
законови и подзаконови нормативни актове. Това не води ав-
томатично до познаване на механизмите на капиталовия пазар 
и какви процеси се развиват там, кое непрестъпно бездействие 
води до големи и преки облаги за поднадзорните лица, както и 
обратното. В тази връзка може да се посочи и оценката на екс-
перт в тази област, който счита, че експертизата в Народното 
събрание по отношение на капиталовите пазари е може би най-
ниската в сравнение с другите области. Поради това, когато е 
имало комисии, касаещи капиталов, застрахователен и осигу-
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рителен пазар се представят огромен брой детайли, които екс-
пертите не могат да обхванат логично и да стигнат до същност-
ни изводи. Такъв е и случаят с КТБ, при който във временната 
комисия не са поканени за изслушване служители от Комисия-
та за финансов надзор и от Фонда за гарантиране на влоговете. 
В допълнение, не може да се определи, че съществуват практи-
чески гаранции за независимост. Огромна част от експертите 
изпълняват политически или лобистки икономически поръч-
ки и по съответния начин дават и „експертно“ мнение. В случа-
ите, когато мнението е независимо, то е анонимно.352

Въпреки принципното положение, че експертите в адми-
нистрацията следва да се подчиняват на общите положения 
на законодателството, в което е декларирано придържане към 
принципите за професионализъм, независимост при изпъл-
нение на служебните задължения, лоялност към държавната 
служба и политическа безпристрастност, характерът на пар-
ламентарната институция определя специфично приложение 
на тези принципни положения. Парламентът е най-важната 
политическа институция в демократичното общество и не е 
реалистично да се очаква, че експертните назначения в парла-
ментарните комисии са подчинени на фактора „политическа 
безпристрастност“. 

Практиката през анализирания период показва, че като 
правило с началото на мандата на всеки нов парламент в ресор-
ните парламентарни комисии се извършват нови назначения 
на експерти, които са политически лоялни на парламентарно 
представените партии, като само част от експертите запазват 
своята позиция. Тази практика има своите логични мотиви 
предвид факта, че законодателната дейност (в т.ч. законодател-
ната политика и приоритетите в различните области) е функ-
ция от политическата дейност на партиите, които съставляват 
мнозинство в конкретния парламентарен мандат, а това на свой 
ред означава чрез законодателната дейност на парламента да 
се реализират политически платформи, визия и предизборни 
обещания към избирателите. В този смисъл парламентът е ин-

 352 Тук е изразено мнението на експерт със задълбочени теоретични знания 
в областта на финансите и с практически опит от работа в банковата 
система, който е взел участие в настоящото изследване.
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ституция, която в най-висока степен предполага политически 
ангажираност на неговите членове, което дава своето отраже-
ние и върху ангажирането на експерти, които съдействат за ре-
ализирането на политическите приоритети на народните пред-
ставители, ангажирани в работата на ресорните комисии. 

Отчитайки тези предпоставки, в дейността на експерти-
те в ресорните парламентарни комисии се преплитат както 
принципът на лоялност към държавната служба, така и лоял-
ността към парламентарно представените политически пар-
тии. В този смисъл при оценката на показателя „изграждане 
на собствен експертен капацитет“, критериите за назначава-
не на експерти, основани на високи професионални качества, 
независимост и политическа безпристрастност, се прилагат 
в относителна степен. От една страна, за да подпомагат ка-
чествено дейността на парламентарните комисии, експерти-
те е необходимо да разполагат с необходимата експертиза. По 
оценка на анкетирани народни представители „капацитетът 
на експертите в основните комисии е добър; експертите, с 
които работим, са на добро ниво“.

От друга страна, политическите мотиви като политическа 
лоялност и специфична визия в областта, която е съобразена с 
идеологическата платформа на парламентарно представените 
партии, са фактор, който има важно значение при назначаване-
то на експерти в парламентарните комисии. Това е и основната 
причина за мнението на анкетирани народни представители, 
които считат, че „никъде в парламентите по света няма назна-
чаване на експерти, които са политически безпристрастни“. 

Тези мотиви обуславят и от факта, че конкурсните проце-
дури за назначаване на експерти нямат такъв публичен състе-
зателен характер, както са например процедурите за назнача-
ване на експерти в административните структури на минис-
терствата и агенциите. При проверка на сайта на Народното 
събрание например се установява, че в секцията „Народно 
събрание“ има обособени четири раздела, като един от тях е 
„Администрация на Народното събрание“. В рамките на тази 
секция има линкове към декларации по ЗПУКИ353; образец на 

 353 Информацията е недостъпна, с надпис „Страницата е в процес на обно-
вяване“.
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декларации по чл. 12 от ЗПУКИ, информация по проект за мо-
дернизиране на администрацията и подробна органиграма. 
Няма специално обособено място за публикуване на обяви, 
свързани с конкурси за назначаване на експерти в парламен-
тарните комисии. 

Фигура №12. Информация от сайта на Народното събрание: 
раздел „Администрация на Народното събрание“

Въз основа на проведеното проучване може да бъде на-
правен извод, че Народното събрание разполага със собствен 
експертен капацитет, който му позволява да изпълнява отно-
сително ефективно своята дейност. Предвид политическия 
характер на институцията обаче законово определените пра-
вила, които се основават на принципите за професионализъм, 
политическа безпристрастност и независимост, са релативи-
зирани от практическото приложение при назначаване на екс-
перти в парламентарните комисии. В този смисъл принципи-
те за политическа лоялност на експертите, които подкрепят 
работата на народните представители и на ресорните коми-
сии, поставят под въпрос смисъла от наличието на разпоред-
би, които на практика нямат определяща роля. 

Въз основа на наличните данни може да се направи извод 
за значително разминаване между формалните законоустано-
вени критерии при подбора на постоянния експертен състав 
на парламентарните комисии и практическото приложение, 
което е основано на други принципи.
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1.2. Ангажиране на външна експертиза
Вторият изследван показател на капацитета на Народното 

събрание е свързан със способността за ангажиране на външна 
експертиза в подкрепа на дейността на ресорните парламен-
тарни комисии. Предвид специфичната област, която е обект 
на изследване – финанси и банкова дейност, значението на 
външната експертиза е съществен фактор за качествената за-
конодателна дейност на парламента. В тази връзка е необходи-
мо да се отбележи, че ангажирането на външна експертиза се 
осъществява както от народните представители (по тяхна ини-
циатива и/или на парламентарните групи, в които членуват), 
така и по инициатива на парламента като институция (в слу-
чая – на ръководството на ресорната парламентарна комисия).

Като законодателен орган и като централна институция 
в рамките на системата на държавно управление на страна-
та (парламентарна република) Народното събрание разпола-
га с неограничена от закона свобода да взема самостоятелни 
решения относно финансовите ресурси за осъществяване на 
своята дейност. В контекста на изследвания въпрос може да се 
оцени, че парламентът разполага с пълната свобода да взема 
решения за бюджетните средства, необходими за ангажиране 
на външна експертиза. Същевременно е необходимо да се под-
чертае, че съобразно правилника на парламента външни екс-
перти (ангажирани от институцията, а не от парламентарните 
фракции и от отделните народни представители) могат да бъ-
дат ангажирани само по решение на председателя на ресор-
ната парламентарна комисия. Създаденото правило отразява 
силно персонализиран механизъм на решения и представлява 
известно ограничение пред възможността за ангажиране на 
външна експертиза. 

В този случай за ангажирането на външна експертиза съ-
ществува и друга възможност – ангажиране на сътрудници по 
решение на парламентарните групи или на народните пред-
ставители. За тази цел нормативната уредба за възнагражде-
нията на народните представители предвижда предоставяне 
на финансов ресурс в размер на две трети от основното им 
възнаграждение, който е предназначен за ангажиране на съ-
трудници, консултации с експерти, наем на помещения и дру-
ги дейности, свързани с парламентарната дейност.
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Практическото приложение на нормативните разпоредби 
по този въпрос разкрива няколко дефицита. На първо място, 
решенията за ангажиране на външна експертиза се вземат 
само от председателя на комисията, като по мнението на на-
родни представители „дори заместник-председателите не 
могат да поискат и да възложат ангажиране на външна екс-
пертиза“. Приложеният силно персонализиран подход на взе-
мане на решение от председателя на комисията, в съчетание 
с правилото, че дневният ред на заседанията се определя пак 
от него, както и с факта, че често този дневен ред се представя 
на членовете на комисията в рамките на един и три дни преди 
провеждането на заседанието, представлява ограничение пре-
ди своевременното и ефективно ангажиране на експертиза по 
сложни въпроси от финансов характер: „Когато дневният ред 
е представен само 1 ден преди заседанието на комисията, не е 
практически възможно ние да ангажираме външна експерти-
за и да получим обосновано експертно мнение по законопро-
ектите и решенията, които трябва да разглеждаме“.354

В този случай най-често прилаганият механизъм за ан-
гажиране на външна експертиза е по инициатива на самите 
народни представители и на съответните парламентарни гру-
пи, а решението е функция от разбирането на самите народ-
ни представители за необходимостта от подобна експертиза, 
както и от практиката на различните парламентарни групи 
(в някои случаи всички средства се предоставят в обща каса 
на парламентарната група, като използването им се извърш-
ва въз основа на решение на ръководството; в други случаи 
народните представители предоставят част от средствата на 
парламентарната група, а останалата изразходват по собстве-

 354 Като потвърждение на изразеното твърдение може да се приведе приме-
рът с правилата за работа на Комисията по бюджет и финанси в 42-то На-
родно събрание (публикувани на сайта на парламента: http://parliament.
bg/bg/archive/50/3/2066/info), които не включват изричен срок за 
оповестяване на дневния ред на заседанията, а включват единствено 
срок за предоставяне на материалите по дневния ред: според чл. 3, ал. 8 
„Материалите по дневния ред за редовните заседания се предоставят на 
всеки член на Комисията предварително един ден преди заседанието, а 
при извънредните непосредствено преди провеждането им.“
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но усмотрение355). В рамките на изследвания период има мно-
жество примери (отразени широко и в медийни публикации) 
на предоставяне на тези средства за благотворителни цели, 
което на практика води до ограничаване на разполагаемия ре-
сурс за ангажирането на външна експертиза.

Въз основа на проведеното проучване може да бъде направен 
извод, че Народното събрание разполага с налични материални ре-
сурси за ангажиране на външна експертиза, но правилата за използ-
ването им, както и тяхното практическо приложение, страдат от 
определени дефицити, които не създават гаранции за своевременно 
мобилизиране на външна експертиза и ефективно използване. 

Като законодателен орган и като централна институция 
в рамките на системата на държавно управление на страната 
Народното събрание разполага с неограничена свобода да взема 
самостоятелни решения относно финансовите ресурси за осъ-
ществяване на своята дейност. Същевременно е необходимо да 
се подчертае, че съобразно правилника на парламента външни екс-
перти (ангажирани от институцията, а не от парламентарните 
фракции и от отделните народни представители) могат да бъдат 
ангажирани само по решение на председателя на ресорната парла-
ментарна комисия. 

Създаденото правило отразява силно персонализиран механи-
зъм, който не съдейства за пълноценното използване на капаците-
та на парламента, в частност – на способността му да мобилизира 
своевременно външна експертиза в подкрепа на законодателната 
дейност. Наред с това установените правила водят и до недоста-
тъчна прозрачност относно взетите решения. В отговор на така 
прилагания подход се реализира друг компенсаторен механизъм – 
външна експертиза се ангажира по решение на народните предста-
вители и/или на парламентарните групи. 

 355 http://news.bnt.bg/bg/a/76664-gerb_i_bsp_shte_napravjat_darenija_za_
postradalite; https://www.novini.bg/news/67151-герб-ще-прави-дарение-
и-за-перник.html.
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2. РОЛЯ

2.1. Ефективна законодателна регламентация
При оценката на този показател е взето предвид дали за-

конодателните инициативи на парламента в тази област се 
извършват въз основа на конкретни данни и изработени ана-
лизи на дефицитите в нормативната база и приложението ѝ, 
дали своевременно са осъществявани промените в законода-
телството, а също така дали разработените законопроекти са 
съпътствани от оценка на въздействието на предложените 
нормативни актове.

В рамките на изследвания период един от съществените 
дефицити в законодателния процес е липсата на изрично за-
коново изискване за предварителна оценка на въздействието 
на измененията в нормативните актове, предложени от народ-
ните представители. Едва от 4 ноември 2016 година Законът 
за нормативните актове включва изрично изискване за ана-
лиз и оценка на въздействието на предложените законопро-
екти. До този момент най-често предлаганите изменения са 
без мотиви и/или оценка на ефекта, или е прилаган формален 
подход. Във втория случай обикновено народните представи-
тели прилагат обобщено описание на предложените промени 
и кратки мотиви, които не отразяват задълбочена оценка на 
ефекта от предложените изменения. 

С оглед на конкретната тематична област – сложна мате-
рия в областта на финансовото право и макроикономиката, 
този дефицит се допълва и от липсата на изисквания за анализ 
на установените дефицити като предхождащ етап от процеса 
по изменения в законодателството. Практиката от законода-
телната дейност на Народното събрание през анализирания 
период показва, че промените в тази област са извършвани 
без предварителен анализ; доминира реактивният подход 
(едва след като даден проблем се е проявил); съществена част 
от измененията са в резултат на изисквания по хармонизира-
не в европейски регламенти или на проблеми, които са се про-
явили в резултат от международната икономическа криза от 
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предходните години (такъв е примерът с измененията в ЗКИ 
от 2010 г., когато промените са фокусирани преди всичко вър-
ху регламентиране на процедури по сливане на банки, които 
имат клонове/централни ръководства в чужбина). В потвърж-
дение на констатацията е и мнението на народен представи-
тел, който не си спомня случай през последните пет години 
преди фалита на КТБ, „при който Комисията по бюджет и фи-
нанси да е предприела законодателни действия въз основа на 
анализ на установени дефицити и извършена оценка на въз-
действието на предложени промени в законодателството, ка-
саещо финансовата сфера, в частност – банковия сектор“.

Съществен дефицит в практиката на Комисията по бю-
джет и финанси остава и недостатъчно ефективното взаимо-
действие с регулаторните институции. Този дефицит се раз-
крива в две насоки. На първо място се изразява в липса на 
своевременна реакция по подадени сигнали за неадекватна 
законова уредба и по формулирани предложения за измене-
ния. Така например представители на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори посочват, че са поставили 
пред членовете на бюджетната комисия проблема с норматив-
ната уредба, която не позволява осъществяване на адекватен 
контрол над одиторите и одиторските предприятия356. 

На второ място, формалният подход по приемане и обсъж-
дане на годишните доклади на институциите (докладите на 
БНБ, КФН, КПНДРО – от ресорната Комисия по бюджет и фи-
нанси, докладът на ДАНС – от ресорната Комисия за контрол 
на службите за сигурност) не води до задълбочена дискусия 
между членовете на съответните комисии и представители-
те на съответните институции, в резултат на която да бъдат 
задълбочено обсъдени проблемите, възпрепятстващи работа-
та на контролните институции, и съответно – да бъдат тър-

 356 Става въпрос за правилата, по които Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори извършва проверки за контрол на качеството 
на дейността на одиторите. Съгласно действащата нормативна уредба в 
изследвания период Комисията работи по правила, които трябва да бъдат 
съгласувани с Института на дипломираните експерт-счетоводители. Това 
на практика означава, че контролираните субекти определят условията, 
въз основа на които са проверявани от контролиращия орган, което е 
съществена предпоставка за неефективен контрол. 
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сени законодателни решения за тяхното преодоляване. Тук е 
необходимо да се отбележи, че отговорността би следвало да 
се търси не само в парламента, а и в надзорните институции, 
които са проявявали инертен подход и не са сигнализирали за 
законови пречки пред тяхната работа. Предложения за такива 
промени са депозирани едва в хода на работата на Временната 
комисия за КТБ в отговор на запитванията на народните пред-
ставители защо не е осъществяван ефективен надзор. 

В подкрепа на изложената констатация следва да се при-
веде мнението на народен представител, който споделя: „В 
процеса на разследването, проведено от Временната комисия 
за КТБ, попитах представителите на регулаторните институ-
ции (БНБ и ДАНС), които не бяха упражнили своите надзор-
ни функции, дали има законодателни дефицити, които са им 
пречили, и дали те са се обърнали към Народното събрание с 
предложения за необходими законови промени. Нито една от 
институциите не даде информация за отправяни препоръки 
и предложения за промени в законодателството. Питах БНБ 
има ли доклади в Управителния съвет, в които да е посочвано, 
че има проблем в законодателството, което не му позволява 
да предприемат адекватни мерки спрямо начина, по който е 
функционирала КТБ. Отговорът бе, че няма такива предложе-
ния.“

Въз основа на резултатите от проведеното проучване може 
да бъде направена оценка, че в основата на законодателната дей-
ност в изследваната област доминира реактивният подход – про-
мените в законодателството се извършват преди всичко в отго-
вор на вече изявили се проблеми в сектора и в резултат на необхо-
димост от хармонизиране на националните разпоредби с европей-
ското законодателство. В допълнение, въпреки че става въпрос 
за специфична и високо специализирана правна материя, която 
следва да бъде законодателно развивана въз основа на задълбочен 
анализ на дефицитите и на оценка на последиците, в практическа-
та законодателна дейност в разглеждания период доминира под-
ход, при който внесените законопроекти са придружени от общи и 
формално разписани мотиви и без адекватна предварителна оцен-
ка на въздействието. 
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Парламентарните комисии нямат системно установена прак-
тика да изискват оценки и предложения за подобряване на законо-
дателството в съответната област (както от външни експерти, 
независими от НС, така и от регулаторните институции, които 
прилагат съответното законодателство). На практика няма ра-
ботещ механизъм за отчитане на предложенията в докладите на 
регулаторните институции (за отстраняване на дефицити, въз-
препятстващи тяхната работа), който да гарантира, че тези 
предложения ще бъдат разгледани в парламента и потенциално да 
намерят своето законодателно развитие.

В конкретния случай с КТБ е необходимо да се отбележи едно 
позитивно решение на ръководството на 42-то Народно събрание. 
По повод на спешно и недостатъчно мотивирано (от гледна точка 
на потенциалните рискове за цялата банкова система) предложе-
ния Закон за банкова ваканция през юли 2014 г. председателят на 
42-то Народно събрание взема решение да не придвижва извънред-
ното разглеждане на законопроекта. Решението е взето въз осно-
ва на допълнителни консултации с експерти, като по този начин 
парламентът предотвратява разпростиране на кризата в цялата 
банкова система.357

2.2. Прозрачни процедури за избор  
на независими регулаторни институции

При оценката на този показател са взети предвид крите-
рии, свързани с наличието и прилагането на ясни правила и 
процедури за избор на независими институции, правомощия 
по контрол в банковия сектор, основани на принципите за про-
зрачност, конкурентност и професионализъм. В тази връзка са 
изследвани не само специалните закони за съответните ин-
ституции, но и дали парламентът/ресорните парламентарни 
комисии са разработили правила и процедури за изслушване 
и избор, които създават гаранции за прозрачен и конкурен-

 357 Вж. една от множеството публикации по темата за предложената банкова 
ваканция: „На косъм от изкуствена катастрофа. Как БНБ, правителство-
то, ДПС, ГЕРБ и Първа инвестиционна за малко да наложат „банкова 
ваканция“ за неопределен период“: http://www.capital.bg/biznes/
finansi/2014/07/04/2337495_na_kosum_ot_izkustvena_katastrofa/.
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тен избор на ръководствата на тези институции. Наред с това 
е изследвана практиката на Комисията по бюджет и финанси 
от последните 5 години при избор на ръководства на незави-
симите регулаторни институции/институции с правомощия 
по надзор във финансовата сфера (действително спазване на 
принципите за прозрачност и конкурентност в процедурите; 
осигурена възможност за обсъждане на кандидатурите и за из-
бор въз основа на професионалните качества на кандидатите).

Като цяло, в рамките на разглеждания период не се прила-
га често подход за разработване на самостоятелни правила за 
номинирането, изслушването и избора на ръководства на неза-
висими институции. Основните критерии за избор на ръковод-
ства на регулаторните институции и правилата за техния из-
бор са дефинирани в специалните закони, уреждащи дейността 
на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор 
и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

Законът за Българската народна банка определя, че Упра-
вителният съвет се състои от управител, трима подуправите-
ли (всеки от които е ръководител на основните управления) и 
трима други членове, като управителят и подуправителите се 
избират от Народното събрание, подуправителите се избират 
по предложение на управителя на Българската народна банка, 
а другите трима членове се назначават от президента на Ре-
публиката. Мандатът на членовете на Управителния съвет е 6 
години, като процедурата по избор на нов управител следва да 
започне не по-рано от три и не по-късно от два месеца преди 
изтичането на мандата на предишния управител на Банката. 

Законът за Комисията за финансов надзор определя, че ней-
ният председател се избира от Народното събрание. Останалите 
членове на Комисията също се избират от парламента въз осно-
ва на предложение на нейния председател. В рамките на предос-
тавените им правомощия със закон заместник-председателите 
организират, ръководят и отговарят за дейността на съответно-
то управление. Мандатът на членовете на комисията е 6 години. 
Законът за Комисията за финансов надзор е променен през 2010 
година, като една съществена част от неговите изменения е свър-
зана с промяна в критериите за избор на нейното ръководство.

Според Закона за независимия финансов одит Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) е 
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колегиален орган, който се състои от председател и 4 члено-
ве, които се избират от Народното събрание по следните пра-
вила: председателят на Комисията се избира от парламента 
по предложение на парламентарната комисия по бюджет и 
финанси, а останалите членове на регулаторния орган се из-
бират по предложение на председателя на парламентарната 
комисия.

В рамките на разглеждания период освен принципните 
разпоредби в специалния закон и общите правила, заложени в 
правилника на работа на Комисията по бюджет и финанси, не 
съществуват други процедурни правила, разработени специ-
ално за избора на ръководството на БНБ. Същата процедура се 
отнася и до избора на ръководства на други регулаторни ин-
ституции, като в конкретната област това са Комисията за фи-
нансов надзор и Комисията за публичен надзор над регистри-
раните одитори. 

Изборът на управител на Българската народна банка през 
2009 година е проведен при необичайни обстоятелства. На 
практика той е проведен два пъти – на 28 май 2009 г. в края 
на мандата на 40-то Народно събрание, и на 20 август е пре-
потвърден от новоизбраното 41-во НС. Причината за този 
подход е оспорваното от юридическа гледна точка решение 
за избор на действащия управител Иван Искров358, прието от 
40-то Народно събрание, и опасенията, че недотам стриктното 
изпълнение на законовите изисквания може да хвърли сянка 
върху легитимността на ръководството на централната банка. 
Съгласно Закона за БНБ мандатът на управителя е 6-годишен 
и на практика изтича на 9 октомври 2009 г., като процедурата 
по неговия избор следва да стартира „не по-рано от три месеца 
и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на 
действащия“359. 

 358 Иван Искров е избран за първи път за ръководител на централната банка 
на 9 октомври 2003 година с 6-годишен мандат; в периода от 2001 г. до 
избирането му на тази длъжност през октомври 2003 г. той е народен 
представител от НДСВ и е председател на Комисията по бюджет и фи-
нанси в Народното събрание. 

 359 Чл. 12, ал. 4: Мандатът на членовете на управителния съвет е 6 години. 
Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно 
назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно 
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На 28 май 2009 г. Народното събрание взема решение за 
избор на Иван Искров „за управител на Българската народна 
банка с мандат шест години, който започва на 10 октомври 
2009 г.“.360 Подходът за вземане на това решение е оспорен от 

от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до 
изтичането на мандата изборът, съответно назначаването не бъде осъ-
ществено, членът на управителния съвет с изтекъл мандат продължава 
изпълнението на правомощията си до произвеждането на нов избор, 
съответно до назначаването.

 360 Въпреки оживената дискусия и острия сблъсък на аргументи, Народното 
събрание избира почти единодушно Иван Искров за управител на БНБ, 
като 165 депутати гласуват „за“, 6 са „против“ и няма въздържали се. За 
повече подробности вж. стенограма от обсъждането и гласуването в 
пленарното заседание на 40-то НС, проведено на 28 май 2009 г.: http://
www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/585. От документа става видно, 
че част от народните представители нямат информация за причините 
за предварителния избор (така например народният представител 
Христо Кирчев заявява: „Не ми е ясно защо тази процедура се предлага 
толкова рано“). В рамките на оживената дискусия се очертава сблъсъ-
кът на две тези. Едната теза е представена от народния представител 
Веселин Методиев, който заявява: „Това, което се случва в момента, е 
против законите на страната... Такъв вид избори са абсурдни! Те показват 
прекалена политическа целесъобразност, а не институционален разум, 
от една страна. Второ, хвърлят сянка върху професионализма на всеки 
човек, който е предложен за съответната позиция... Създавате идеален 
прецедент следващото НС да се позове на това, което вършите в момента 
и вече в съответния законов срок, между 9 юли и 9 октомври, да избере 
управител на БНБ... Не само това. След като правите този прецедент, 
отваряте вратата на следващото мнозинство още по-лесно да извърши 
промени върху всички тези позиции за назначения, които изсипахте тук 
за няколко дни.... Естествено е да гласуваме „против“, защото не можем 
да гласуваме срещу закона. Недейте да го обърквате сега много бързо с 
личните качества на човека, който в момента е на тази позиция и който 
вие предлагате да бъде фактически преизбран. Не е там проблемът, не 
е персонален, в този смисъл не е и партийно-политически. Той е изцяло 
законов и институционален... Когато парламентът си позволява да вър-
ши такива неща, какво остава за останалите институции в страната? Ще 
спазват текстове на закони, след като парламентът може да ги наруша-
ва – този, който е създал тези закони?!“ Другата теза е представена от 
народни представители от управляващото мнозинство като Яни Янев, 
който заявява: „В никакъв случай не трябва да се подценяват аргументи-
те, които се повдигат от тази трибуна по отношение на законосъобраз-
ността на избора, който ще проведем днес.“... знаете, че Конституцията 
не разграничава правомощията на народните събрания. Конституцията 
не ограничава с време кога точно трябва да се направи това. Единствено 
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народни представители от опозицията, като основните аргу-
менти „против“ са свързани с: 1) липсата на яснота относно 
мотивите за предсрочния избор; 2) опасенията за политиче-
ска целесъобразност на избора; 3) негативния сигнал, който 
парламентът дава на останалите институции от гледна точка 
спазване на законовите разпоредби. Решението „за“ предва-
рителния избор е мотивирано от управляващото мнозинство 
със следните аргументи: 1) Конституцията не разграничава 
правомощията на Народните събрания, като и настоящото и 
следващото НС са еднакво компетентни да направят избор; 2) 
по-ранното избиране се налага, за да се гарантира сигурността 
на финансовата система на страната в период, в който между-
народната финансова криза е в разгара си, а същевременно из-
тича мандатът на 40-то Народно събрание и предстоят избори 
за следващ парламент.

След изненадващо подаване на оставка пред новоизбра-
ния парламент361 на 20 август 2009 г. 41-то Народно събрание 

е ясно, че ние имаме мандат, който не може да бъде нарушен, и това е 
6-годишният мандат... еднакво компетентно е да направи този избор 
и настоящото, и бъдещото Народно събрание. Но логиката на събити-
ята, които са пред страната ни, налагат ние да заложим върху духа на 
закона за по-ранното избиране от гледна точка именно гарантирането 
на сигурността. От тази гледна точка и от тази позиция аз считам, че 
не трябва да имаме никакви притеснения в това, че ще направим този 
избор предварително, естествено в някакъв кратък период от време, 
който ще бъде преди инструктивния срок, който сме заложили, но пак 
подчертавам, че с оглед на конкретната ситуация в България и в света 
е много важно да бъдат гарантирани функционирането и стабилността 
на банковата система. Благодаря ви за вниманието.“

 361 Иван Искров подава оставка с мотива, че и той, и подуправителят на 
управление „Емисионно“ (отговорно за Валутния борд) са избрани пред-
срочно от 40-то НС .В тази връзка вж. например мненията на народни 
представители относно мотивите за това решение: „В понеделник, когато 
бюджетната комисия прие решения за смяна на подуправителя Ненов-
ски, председателят на комисията Менда Стоянова призна, че и изборът 
на Искров от предишното НС „също не е в съответствие към закона“, 
но от гледна точка на „целесъобразност“ и „финансовото положение“ в 
страната неговият избор няма да се преразглежда“. ... „За запазване на 
финансовата и макроикономическа стабилност на страната е необходима 
приемственост в работата и управлението на БНБ в условията на криза. 
Желаем да дадем възможност за приемствеността. Актът на оставката на 
Иван Искров доказва висок морал и уважение към законите на страна, 
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отменя решението на предишното НС от 28 май 2009 г. и взема 
ново решение, с което препотвърждава избора на Иван Искров 
за управител на БНБ. Анализът на стенограмата от обсъжда-
нето в пленарна зала отново поставя въпроси, свързани с про-
зрачността на процедурата и с доминирането на политически-
те мотиви при избора на ръководство на централната банка362. 
Въпреки изразените критични оценки спрямо така приложе-
ната процедура, Народното събрание взема решение за избор 
на Иван Искров за управител на БНБ с мандат 6 години, който 
започва да тече от 10 октомври 2009 г., с голямо мнозинство 
от 195 народни представители „за“, 1 „против“ и 14 „въздържа-
ли се“. С подобен ход на практика е „санирана“ законосъобраз-
ността на процедурата по избор, която е осъществена от пре-
дходното Народно събрание. 

което ние не можем да не уважим като победители в изборите“, заяви 
Мавродиев (http://www.mediapool.bg/iskrov-podade-ostavka-za-da-go-
izberat-pak-news155599.html). 

 362 В тази връзка вж. стенограмата от пленарното заседание на 41-то 
Народно събрание, проведено на 20 август 2009 г., в която е отразена 
дискусията относно проект за Решение за избиране на управител на 
Българска народна банка: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/
ID/599. Показателно за това, че политическите мотиви при избор на 
ръководител на БНБ са водещи в решението на НС, е изказването на 
народния представител Асен Агов: „Господин Иван Искров беше първото 
политическо назначение като управител на Централната банка. Той беше 
висш функционер на НДСВ, беше председател на Бюджетната комисия 
и получи назначението или избора – тогава с предопределен край – по 
силата на мнозинството, съществуващо тогава от неговата партия. 
Това беше първият случай в демократичното развитие на България от 
1990 г. насам, когато беше извършено политическо назначение; други 
политически назначения като управител на Централната банка не бяха 
извършени. И днес отново намирисва на политика. ... Този избор може 
да доведе до сериозна дестабилизация – ако Централната банка, най-
сериозната и най-важната институция в страната, която не трябва да 
бъде повлиявана от политическите ветрове на времето, бъде със сянка 
за участие в корупционна схема, тогава кризата ще бъде много по-дъл-
бока (става въпрос за сделката по замяна на българския външен дълг, 
който е трансформиран от долари в евро при управлението на първото 
правителство на НДСВ). Затова ви моля с цялата загриженост и цялата 
тревога, помислете дали днес правим удачния избор, дали този избор 
с инак благородния му мотив да се запази финансовата стабилност на 
страната сега няма да доведе до финансова нестабилност в бъдеще.“
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Изборът на ръководство на Комисията за финансов над-
зор през 2010 година е показателен за липсата на достатъчно 
прозрачност в процедурите по избор на ръководства на регу-
латорни органи. В тази връзка е необходимо да се отбележат 
два проблема: 1) начинът, по който е предложена и извършена 
промяна в Закона в частта с критериите за избор на ръковод-
ство и за състав на Комисията; и 2) начинът, по който е извър-
шен избор на ръководител на институцията. 

Стенограмата от дискусията в Комисията по бюджет и 
финанси, проведена на 20 май 2010 година, разкрива интере-
сен факт – при вземането на решения относно критериите, на 
които следва да отговаря ръководството на КФН, са разгледа-
ни две алтернативни предложения363, като е прието предло-
жението с по-занижени критерии относно професионалния 
опит (10 години трудов и/или служебен стаж вместо 15 годи-
ни професионален опит, от които 5 години в предприятия от 
нефинансовия сектор или в държавни институции или други 
публичноправни субекти) и допускащи възможност член на 
ръководството на Комисията да притежава до „5 на сто от пра-
во на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно 
лице“ (за сравнение – в отхвърления проект изцяло е забра-
нено притежаването на право на глас в общото събрание или 
участие в капитала на поднадзорно лице). Предложението, 

 363 Вж. стенограмата от дискусията в Комисията по бюджет и финанси, 
проведена на 20 май 2010 година, достъпна на: http://www.parliament.
bg/bg/archive/7/3/225/reports/ID/1939. Едното предложение в чл. 4, 
ал. 1 съдържа изискване за професионален опит на кандидатите „през 
последните петнадесет години преди встъпване в длъжност лицето е 
работило не по-малко от: 1. пет години в банки или в предприятия на 
небанковия финансов сектор и задълженията му са били непосредствено 
свързани с основната дейност на тези предприятия, или 2. пет години в 
държавни институции или други публичноправни субекти в сферата на 
икономиката и финансите.“, както и изискване „7. не притежават пряко 
или чрез свързани лица право на глас в общото събрание или участие 
в капитала на поднадзорно лице.“ Другото предложение, направено от 
народния представител Стоян Мавродиев, е за „професионален опит и с 
трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години 
в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 
години“, както и да „7. не притежават пряко или чрез свързани лица над 
5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на 
поднадзорно лице“.
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което е прието и превърнато в законова норма със ЗИДЗКФН364 
от 8 юни 2010 година, е направено от народния представител 
Стоян Мавродиев. Същият е избран една седмица по-късно за 
председател на Комисията – този факт на практика означава, 
че съответният народен представител е активен участник при 
определяне на правила, въз основа на които самият той е из-
бран в непосредствено близък период след приемането им.

Последвалата дискусия в НС във връзка с избора на пред-
седател на Комисията за финансов надзор разкрива острите 
противоречия и дебати между народните представители, кои-
то са фокусирани върху няколко детайла: 1) неефективната 
работа на действащата тогава Комисия и невъзможността за 
ефективен контрол върху дейността ѝ от страна на Народното 
събрание; 2) промените в изискванията към ръководство на 
комисията и условията за избор, които на практика откриват 
възможност за прекратяване мандата на действащото ръко-
водство на КФН и за избор на ново ръководство; 3) липсата на 
предварителна информация относно потенциалните канди-
дати и недостатъчната аргументация и обсъждане на профе-
сионалните качества на кандидатите365. 

В хода на дискусията се разкрива както загрижеността на 
народните представители относно неефективното управление 
на сектора и необходимостта от промени, така и загриженост-
та от нарушаването на принципа на мандатността в работата 
на Комисията, извършена посредством изкуствени промени в 
закона. Показателно за компромиса при избор на ръководство, 

 364 ЗИДЗКФН, „Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Членове на комисията 
могат да бъдат само български граждани с висше икономическо или 
юридическо образование с минимална образователно-квалификационна 
степен „магистър“, които притежават добра професионална репутация, 
професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по специалността 
не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финан-
сите през последните 10 години... (2) За членове на комисията се избират 
лица, които: „...7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2010 г.) не притежават пряко или 
чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание 
или от капитала на поднадзорно лице.“

 365 Вж. дискусиите в пленарна зала на НС, проведени на 16 юни 2010 г., 
във връзка с избора на председател на Комисията за финансов надзор 
(точка 2 от дневния ред), които са отразени в стенограмата: http://www.
parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/719.
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направено въз основа на предхождащи промени в закона, е 
изказването на народен представител: „...имаше и други идеи, 
ние не сме ги забравили, например ликвидиране на комисията, 
тя беше обсъждана надълго и нашироко, например сливане с 
банковия надзор и други подобни абсурдни идеи, така че за-
пазването на комисията, независимо от грубото нарушаване 
на принципа за мандатността, до известна степен е факт, кой-
то трябва да ни удовлетворява. Все пак това е по-малкото зло, 
което се извършва в момента по отношение на Комисията“.

Промените в състава на Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори са извършени на 28 юли 2010 
година. Хронологично те следват изменения в Закона за не-
зависимия финансов одит, приети на 1 юли 2010 г., когато е 
създаден параграф 1б, определящ, че „Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори е компетентният орган, 
на който е възложен надзорът над регистрираните одитори 
и одиторски дружества, както и ефективното сътрудничество 
на общностно ниво по отношение на надзорните действия на 
държавите-членки на Европейския съюз.“ С решение на На-
родното събрание от 28.07.2010 г. са извършени промени в 
състава на КПНРО, като членовете на Комисията са намалени с 
двама. Проучването на стенограмата от пленарното заседание 
на Народното събрание366 показва, че изборът на нови членове 
на Комисията е осъществен въз основа на предложения, вне-
сени от действащия председател на Комисията и придружени 
от мотиви за избора на предложените кандидати. Интересен 
детайл в тази връзка е липсата на дискусия по предложените 
кандидатури и приемането на предложенията, възражения от 
присъстващите в залата народни представители. Нов ръково-
дител на Комисията е направен в края на 2012 година, когато 
за ръководител е избрана Ваня Донева, народен представител.

В допълнение към фактите, които се установяват в доку-
ментите, свързани с избора на ръководства на регулаторни-
те институции, е необходимо да се разгледа и мнението на 
народни представители от парламентарните комисии по бю-

 366 Вж. стенограмата от 134 пленарно заседание на НС, проведено на 28 юли 
2010 г., която е достъпна на: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/
ID/743.
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джет и финанси и по икономическа политика и туризъм. При 
проведените интервюта се откроява консенсус по това, че про-
цедурите по номиниране и избор се спазват формално, като 
„обикновено управляващото мнозинство от партии/коалиции 
взема решение за избора на определен човек и впоследствие 
всички процедури легитимират вече взето решение. Когато 
става въпрос за избор на колективен орган, какъвто е УС на 
БНБ, различните ПГ извършват предварителни консултации и 
договорености за кандидати“. Въпросът дали това се отразява 
на качеството на избора обаче, получава различни отговори. 
Според един от народните представители „след като е почти 
ясно кои ще бъдат най-вероятните кандидати, няма смисъл да 
отправям покани до други кандидати – няма смисъл да бъдат 
хвърляни в публичното пространство кандидатури на стой-
ностни хора, след като е ясно, че няма вероятност да бъдат из-
брани“. По мнението на друг народен представител „понякога 
тези процедури водят до избор на сериозни и достойни хора, 
които понякога напълно се провалят“. 

Въз основа на извършеното проучване може да бъде направен 
извод, че в рамките на разглеждания период изборът на ръковод-
ства на регулаторните институции, които имат правомощия по 
надзор в банковата система, се извършва въз основа на формално 
спазване на правилата, записани в специалните закони, уреждащи 
дейността на Българската народна банка, Комисията за финансов 
надзор и Независимия финансов одит. 

Като правило не се прилага подход за разработване на самос-
тоятелни правила за номиниране, изслушване и широко обсъждане 
на професионалните и морални качества на предложените ръковод-
ства на тези институции. Определящ фактор при избора е реше-
нието на управляващото мнозинство в Народното събрание, като 
процедурите са непрозрачни, инициирани и осъществени при изне-
надващи обстоятелства, практически не гарантират конкуренция 
между кандидатите за ръководна длъжност (това важи особено за 
ръководителя на съответната институция), а изборът е силно по-
литически обоснован. 

Показателен e фактът, че за ръководители на трите разглеж-
дани институции са избрани народни представители от управля-
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ващите парламентарни мнозинства, като в два от случаите (из-
борът на управител на БНБ през 2003 г. и изборът на председател 
на КФН през 2010 г.) ръководителят на ресорната парламентарна 
комисия (която има функции в процедурата по избор на ръковод-
ства на регулаторните институции) е избран за ръководител на 
регулаторната институция.

2.3. Ефективно осъществяване на парламентарен 
контрол и търсене на отговорност от независимите 
регулаторни институции

Ефективното осъществяване на парламентарен контрол и 
търсенето на отговорност от независимите регулаторни инсти-
туции с правомощия по надзор във финансовата сфера е тре-
тият основен показател, измерен в рамките на изследването 
на ролята на парламента в системата за почтеност в банковия 
сектор. В тази връзка е оценено дали в нормативната уредба са 
предвидени правила и процедури, които създават гаранции на 
осъществяване на функциите по парламентарен контрол върху 
публичните институции, в т.ч. и независими институции, осъ-
ществяващи надзор в банковия сектор. Наред с това е изследва-
но и оценено каква е практиката на парламента по упражнява-
не на парламентарен контрол върху БНБ, КФН, КПНДРО и ДАНС. 
В тази връзка е проучено какви са прилаганите инструменти за 
надзор и е оценено дали парламентарният контрол е осъщест-
вяван по адекватен начин, дали той е послужил за ефективен 
инструмент за търсене на отговорност, за извършване на про-
мени в законодателството (в случай на установени дефицити) 
и дали е служил като превантивен инструмент срещу потенци-
ални нови проблеми в дейността на институциите.

Съгласно чл. 62 от Конституцията на България е парла-
ментарна република, в която Народното събрание има право-
мощията да осъществява контрол и да изисква отчетност от 
институциите.367 Тази разпоредба е намерила своето отраже-
ние в Правилника за организацията и дейността на Народно-

 367 Конституция на Република България, Чл. 62 (1) Народното събрание осъ-
ществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол.
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то събрание, в чиито разпоредби са дефинирани правилата за 
осъществяване на контрол в заседанията на постоянните ко-
мисии, парламентарния контрол и парламентарните изслуш-
вания, проучвания и анкети.368

Правилникът за работа на НС предвижда и възможност за 
създаване на вътрешни правила за работата на парламентар-
ните комисии, които следва да бъдат публикувани на интер-
нет страницата на съответната комисия. Проучването на пра-
вилата за работа на две от постоянните комисии, които имат 
правомощия по контрол над институции с надзорни функции 
в банковата система369, показва, че в рамките на разглеждания 
период комисиите не са се стремили да развият достатъчно 
детайлна рамка от вътрешни правила. Така например Комиси-
ята по бюджет и финанси в 42-то Народно събрание има само 
една разпоредба, свързана с правомощия по осъществяване 
на контрол: „Чл. 5. (5) Ръководството на Комисията при не-
обходимост изисква писмени становища по предвидените за 
обсъждане документи от съответните държавни органи, ми-
нистерства, ведомства или длъжностни лица в съответствие 
със сроковете, предвидени в законодателната програма или 
приетата седмична програма за работа на Народното събра-
ние. Получените писмени становища се предоставят на всички 
членове на Комисията.“ Вътрешните правила за работа на съ-
щата комисия в 41-то и 43-то НС също създават обща рамка за 
контролната функция, с твърде общи и бланкетни правила за 
работа (допълнителен детайл от гледна точка на прозрачност 
е фактът, че правилата не са публикувани на систематичното 
място, указано на сайта – „Контакти и правила“, а в дъното на 
друга секция – в раздел „Документи“). 

 368 Тук са визирани преди всичко чл. 26, чл. 27 относно работата на посто-
янните комисии, глава 9 „Парламентарен контрол“ и глава 10 „Парла-
ментарни изслушвания, проучвания и анкети“ от Правилника за орга-
низацията и дейността на Народното събрание, публикуван на сайта на 
парламента: http://parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations (в момента 
на проучването е достъпен само правилникът на 43-то НС).

 369 Комисия по бюджет и финанси в 41 НС, 42 НС и 43 НС, Комисия за кон-
трол на ДАНС в 41 НС, Комисия за контрол над службите за сигурност, 
използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и 
достъпа до данните по закона за електронните съобщения в 41 и 43 НС.
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По подобен начин стои въпросът и с правилата за работа 
на Комисията за контрол над ДАНС в 41-то НС, която е публи-
кувала правила за своята работа в секция „Документи“370, а на 
предвидената страница „Контакт и правила“ са публикувани 
извадки от Закона за Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, които определят задължението за предоставяне на го-
дишен отчет за работата на институцията и за предоставяне 
на друга искана информация, както и извадки от правилника 
на Народното събрание, в чийто член 18 са дефинирани общи-
те правомощия на комисията.371 За разлика от дадения пример 
Комисията за контрол над службите за сигурност, използва-
нето и прилагането на специалните разузнавателни средства  
и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в 
42-то Народно събрание е изработила и публикувала вътреш-
ните правила за своята работа.372 От анализа на документа 
става ясно, че контролните ѝ функции са дефинирани в чл. 
11, като те се изразяват в няколко насоки: приемане на ста-
новища по годишните доклади и бюджетите на службите за 
сигурност; регулярно изисква тематични доклади за работата 

 370 Чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от вътрешните правила за работа на Комисията за 
контрол на ДАНС в 41-то НС определят рамката за контрол, която е в три 
основни насоки: контрол върху законосъобразността и целесъобраз-
ността в действията на ДАНС, контрол върху приключили преписки и 
оперативни дела, както и контрол върху изразходването на бюджета.

 371 http://parliament.bg/bg/archive/7/3/239/info: Правилник за организация-
та и дейността на Народното събрание: Чл. 18. (5) Комисията за контрол 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ се формира на паритетен 
принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група 
и се председателства на ротационен принцип на две последователни 
сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата 
парламентарна група. (6) Комисията за контрол на Държавна агенция 
„Национална сигурност“: 1. осъществява парламентарен контрол върху 
дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“; 2. приема с 
решение становище по бюджета на Държавна агенция „Национална си-
гурност“ и го предлага за утвърждаване от Народното събрание; 3. взема 
решенията за осъществяване контрол върху приключили оперативни 
дела с мнозинство; 4. заседава само в своя основен състав, като заседани-
ята ѝ са закрити; 5. в 14-дневен срок от избирането ѝ приема вътрешни 
правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание.

 372 Вж. правилата, публикувани на сайта на Комисията, в секция „Контакти 
и правила“: http://parliament.bg/bg/archive/50/3/2084/info.
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на службите и за състоянието на отделните компоненти на на-
ционалната сигурност; организира изслушвания на настоящи 
и бивши служители и ръководители на службите за сигурност; 
разглежда и прави препоръки по целесъобразност за всички 
вътрешни нормативни актове на службите за сигурност; осъ-
ществява парламентарен контрол и наблюдение на процеду-
рите по разрешаване, прилагане и използване на специални-
те разузнавателни средства; разглежда сигнали от граждани 
и техни организации за нарушения; сезира прокуратурата и 
други компетентни органи, за противозаконни действия, ус-
тановени в резултата на проверки на Комисията.

Анализът на съдържанието на правилата за работа на пар-
ламентарната Комисия по бюджет и финанси в 41-то НС, 42-то 
НС и 43-то НС показва, че те са твърде общи, разпоредбите им 
са бланкетни, което е една от предпоставките за неефективен 
контрол върху дейността на регулаторните институции. От 
една страна, те дават широка рамка за контрол и търсене на 
отговорност, но от друга страна, при липсата на достатъчно 
инициатива от самите народни представители и ръководства 
на комисии служат като основание за формално изпълнение 
на функциите или за практически отказ от контрол. 

Анализът на съдържанието на правилата за работа на пар-
ламентарните комисии за контрол над службите за сигурност 
в 41-то НС, 42-то НС и 43-то НС откроява по-детайлен подход 
за дефиниране на функциите по контрол (в сравнителен план 
с правилата на парламентарните комисии по бюджет и финан-
си). Въз основа на публично достъпната информация може да 
се направи извод, че правната рамка за тяхната дейност оси-
гурява по-адекватна база за осъществяване на контрол над 
специалните служби, в чиито функции се включва и защита на 
финансовата сигурност на страната.

В допълнение е необходимо да се отбележи и критичната 
оценка на народни представители373, които считат, че специ-

 373 По отношение на изследвания показател са изследвани мненията на 
народни представители – членове на парламентарни комисии по бю-
джет и финанси и парламентарни комисии по икономическа политика в 
41-то НС, 42-то НС, 43-то НС, които са интервюирани в периода октомври 
2016 – януари 2017 г. 
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алните закони, уреждащи дейността на независимите инсти-
туции, осъществяващи надзор върху банковата система, не 
съдействат за осъществяването на ефективен контрол върху 
тях: „За ефективен контрол върху независимите институции 
изобщо не можем да говорим – БНБ, КФН и другите независи-
ми регулаторни комисии са толкова независими по закон, че 
Народното събрание с нищо не може да ги задължи да пред-
приемат действия.“

За разлика от сравнително адекватната нормативна база, 
практическата дейност по осъществяване на контролната 
функция на тези парламентарни комисии в периода 2009– 
2014 г. разкрива съществени дефицити, изразяващи се в: 

1) формално изпълнение на дейността по разглеждане и при-
емане на годишните отчетни доклади за дейността на БНБ, 
КФН, КПНДРО и ДАНС; липса на дискусии по съществото на 
представените доклади; 

2) реактивен подход, липса на инициатива и на системен под-
ход по изискване на информация относно текущата дей-
ност на поднадзорните институции (преди да са се проя-
вили проблеми в дадена област); 

3) липса на инициативност за възлагане на външни анализи, 
оценяващи ефективността на контролните институции и/
или на анализи на потенциалните рискове в съответната 
област; 

4) няма системно установена практика да се изискват оцен-
ки и предложения за подобряване на законодателството в 
съответната област, в това число и от институциите, които 
осъществяват надзорната дейност.

По оценки на анкетирани народни представители една от 
причините за неефективното осъществяване на контрол вър-
ху регулаторните институции е формалното изпълнение на 
тази функция от страна на Народното събрание: „Институции 
като БНБ, КФН, ДАНС и други регулаторни институции идват в 
НС, прочитат си доклада и толкова – няма дебати по докладите 
нито в ресорните комисии, нито в пленарна зала.“ Липсата на 
дискусии по същество е един от съществените дефицити в про-
цеса по разглеждане и приемане на докладите на институции-
те. Това дава основание за категоричното мнение на народни 
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представители, които считат, че „само с приемане на годишни 
доклади не може да стане работата. Трябва система, при която 
контролът да е постоянен и да е достатъчно ритмичен“. 

В тази връзка е необходимо да се отбележи, че има много 
дълги периоди, в които парламентът практически не само няма 
конкретна информация за работата на съответните институ-
ции, но и е възпрепятстван да осъществява контрол поради из-
пълнение на други свои функции. Една от причините за това 
има и обективен характер – има периоди, в които съответните 
комисии са изцяло ангажирани с работата по конкретен закон, 
което прави трудно осъществяването на системен контрол. 
Така например, когато бюджетната комисия разглежда Зако-
на за държавния бюджет, „няма как други теми да попаднат в 
нейния обхват, а това са 2–3 месеца. Какъв контрол върху БНБ 
и КФН може да осъществява тогава?“. Същото се отнася и до 
изработването на нови закони374, които са предизвикателство 
пред законодателите: „Когато се появят такива приоритети, 
които източват целия потенциал, тогава контролната функция 
изведнъж става много по-формална... Това се случва не само в 
българския парламент, а в много други парламенти по света“. 

Друго съществено препятствие пред ефективния контрол 
се появява в случаите, в които председателят на съответната 
комисия е от партия, която съставлява управляващото мно-
зинство и формира правителството, съответно неин минис-
тър ръководи министерство от същия ресор. Оценката на на-
роден представител от опозицията в този случай е категорич-
на: „тогава не можем да мислим за ефективен контрол върху 
структури от изпълнителната власт от същия ресор.“ Въпреки 
че даденият аргумент не може да бъде пряко отнесен към дей-
ността на независимите (по закон, но не и на практика) регула-
торни институции, все пак той трябва да бъде взет предвид.375 

 374 В тази връзка е даден пример с работата по проектозакона за концеси-
ите, като в този процес всички народни представители от бюджетната 
комисия проучват европейски директиви, законодателство на други 
държави, участват в тежки дебати за намиране на адекватни решения.

 375 Още повече че проучването на начина, по който са избрани ръководи-
телите на БНБ, КФН и КПНДРО в периода 2003–2013 г. доказва, че на 
ръководни позиции в тези институции са избрани действащи народни 
представители от управляващото парламентарно мнозинство.
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Анализът на разпоредбите относно контрола върху регу-
латорните институции дава основание за оценка, че създаде-
ната правна рамка създава условия за сравнително адекватно 
осъществяване на парламентарен контрол върху публичните 
институции – парламентът има право да изисква информация 
и документи от представителите на всички публични инсти-
туции и граждани, във вид и формат, определени от него, а те 
съответно – са задължени да предоставят исканите сведения и 
документи. Същевременно остава дефицит твърде общата нор-
мативна рамка относно контрола. При липсата на достатъчно 
инициатива от страна на народните представители, тази обща 
нормативна рамка може да служи като основание за бездействие 
и за недостатъчно ефективен контрол на Народното събрание 
над регулаторните институции. 

Липсата на изисквания, ангажиращи ресорните парламентарни 
комисии и като цяло парламента в пленарните заседания за провеж-
дане на дискусии по съществото на представените годишни докла-
ди, води до формално осъществяване на парламентарен контрол. 
Често народните представители не разполагат с детайлна факти-
ческа информация относно текущата дейност на институциите. 
В допълнение към това, характерът на законодателната дейност 
по някои закони (закон за държавния бюджет и други закони, регла-
ментиращи сложна финансова материя) ангажира целия капацитет 
на институциите и не позволява адекватно осъществяване на кон-
трол за продължителен период от време. 

В случаите, в които за ръководител на надзорна институция е 
избрано политическо лице – представител на управляващото пар-
ламентарно мнозинство, съществува системен риск от недоста-
тъчно ефективен контрол върху дейността на институцията.
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3. УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Прозрачност
Третото измерение от оценката на Народното събрание е 

фокусирано върху управлението на Народното събрание, като 
то е разгледано през призмата на три базисни принципа за 
функционирането на всяка структура, която предприема це-
ленасочени действия по превенция на корупция и лоши прак-
тики в управлението – прозрачност, отчетност и почтеност. 

Прозрачността в работата на парламента е оценена през 
призмата на това дали осигурява публичност относно своята 
дейност чрез използването на множество инструменти за пуб-
личност и разнообразни канали за предоставяне на инфор-
мация. В тази връзка е проучена практиката на парламента 
(включително и на Комисията по бюджет и финанси, Комиси-
ята за контрол над службите за сигурност, Временната коми-
сия за източването на КТБ) за осигуряване на публичност на 
информация относно дейността, като оценката се основа на 
спазване на няколко критерия: ясни правила за работа, широк 
и равен достъп, наличие на разнообразни инструменти за пуб-
ликуване на информация, своевременност и пълнота на пре-
доставяната информация. 

Възможността за оценка на прозрачността на парламента 
е функция от няколко фактора, сред които наред с публичност 
на правилата за работа е осигурен достъп за наблюдение и 
публикувани документи относно работата на институцията, 
е необходимо да се изтъкнат също така: своевременно пуб-
ликуване на проектите на нормативни актове, своевременно 
оповестяване на дневния ред на заседанията на комисиите и 
наличието на правила за работа на комисиите, които позволя-
ват адекватно реализиране на тази възможност. 

Правилникът за работа на НС е публикуван на сайта на На-
родното събрание376, като следва да се отбележи, че тук е дос-

 376 Вж. секция „Законодателство“ на сайта на НС: http://parliament.bg/bg/
rulesoftheorganisations.



408

тъпна последната версия на документа, отразяваща правила-
та за работа на 43-то Народно събрание. Неговите разпоредби 
създават възможност за пряко наблюдение на заседанията на 
комисиите, както и за дистанционно електронно наблюдение 
на пленарните заседания на парламента. Парламентарните за-
седания са публични (открити), но по изключение Народното 
събрание може да реши отделни заседания да бъдат закрити“.

Журналистите имат гарантиран достъп до Народното съ-
брание, който е детайлно уреден.377 Медиите имат фиксира-
ни квоти за постоянна акредитация на журналисти. Броят на 
временни акредитации не е ограничен. Акредитираните жур-
налисти имат на практика неограничен достъп до парламен-
тарните заседания и информационните източници. Те могат 
свободно да записват и излъчват пленарните заседания (има 
специален подиум за камерите в залата и специално оборудва-
ни места в кулоарите). Достъпът до заседанията на парламен-
тарните комисии е уреден по аналогичен начин. 

Пленарните заседания са публични, като съществува въз-
можност за дистанционно проследяване на работата на НС и 
чрез парламентарния канал на БНР, който функционира от 
1992 година. Този подход позволява достъп до информация 
относно пленарните заседания на парламента, провеждани в 
сряда, четвъртък и петък. 

Вътрешните правила за работа на Комисията по бюджет 
и финанси в 41-то НС, 42-то НС и 43-то НС не са публикувани 
на систематичното място, указано на сайта – „Контакти и пра-
вила“. При по-детайлен преглед те могат да бъдат намерени в 
дъното на друга секция – в раздел „Документи“. Според прави-
лата заседанията на комисията са публични, като на тях могат 
да присъстват граждани, представители на неправителствени 
организации и журналисти. 

Заседанията на Комисията за контрол над специалните 
служби по правило са закрити, като за всеки отделен случай, 
въз основа на конкретно решение, те могат да са открити. 

 377 Правила за акредитация в Народното събрание на представителите 
на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отра-
зяването на дейността на парламента http://www.parliament.bg/bg/
mediaprocedures.
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Вътрешните правила за работа на комисията в 41-то НС не 
са публикувани на систематичното място, указано на сайта – 
„Контакти и правила“. При по-детайлен преглед те могат да 
бъдат намерени в дъното на друга секция – в раздел „Доку-
менти“. Същата констатация се отнася и за комисията в 43-то 
НС. Единствено Комисията за контрол над специалните служ-
би в 42-то НС е осигурила публичност на правилата за своята 
работа на систематично определеното място.378 

Фигура №13. Публичност на информацията относно дейност-
та на Комисията по бюджет и финанси в Народното събра-

ние: раздел документи

Заседанията на Временната анкетна комисия за проверка 
на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на дър-
жавни органи и институции, които е следвало да упражнят 
контрол и противодействат на източването на Корпоративна 
търговска банка в периода 2009–2014 г. (накратко Временна-
та комисия за проверка на източването на КТБ) са закрити, 

 378 Вж. секцията „Контакти и правила“: http://parliament.bg/bg/archive/ 
50/3/2084/info.
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като този извод се прави въз основа на медиен мониторинга 
на отразяването на нейната работа, тъй като правилата не са 
достъпни на секцията в сайта, отразяващ нейната работа. 

По традиция Българският парламент винаги е в центъра 
на новините и депутатите присъстват активно както с интер-
вюта в печатните и електронни медии, така и в публични де-
бати, коментари и анализи. Резултатите от наблюдението на 
работата на парламента в периода 2009–2014 г. дават основа-
ния за констатации и оценки в няколко насоки. 

Фигура №14. Публичност на информацията относно  
работата на Временната комисия за проверка на  

източването на КТБ, 43-то Народно събрание

Мониторингови доклади на неправителствени организа-
ции в периода до 2010 г. отчитат затруднения и неудобства в 
процедурата, гарантираща публичен достъп до стенографски-
те протоколи на парламентарните заседания.379 Но след 2010 
година се регистрира съществено подобрение, доколкото сте-
нографските протоколи са достъпни на интернет страница, 

 379 Open Parliaments: Transparency and Accountability of Parliaments in South-
East Europe, 2010 http://www.fes.bg/?cid=13&NewsId=803.
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което, освен че гарантира по-лесен достъп, преодолява и заба-
вянето в достъпа до най-актуалните протоколи. 

Пленарните заседания могат да бъдат наблюдавани он-
лайн на сайта на парламента, а предаването се осъществява 
от Българската национална телевизия. Всички телевизионни 
и радиостанции могат да предават пленарните заседания без-
платно. Като цяло, достъпът до информация е неограничен и 
улеснен с изключение на информацията за поименните гласу-
вания, при които действа по-усложнена бюрократична проце-
дура, при която забавянията са чести.380 Всички законопроек-
ти се публикуват без изключения и без забавяне, но публику-
ването на законите обикновено става по-бавно.381 

В рамките на разглеждания период 2009–2014 г. обаче 
един от съществените проблеми произтича от липсата на из-
исквания за своевременно публикуване на дневния ред на ра-
бота на комисиите. Така например правилата за работата на 
Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС382 не детайлизи-
рат адекватни срокове за обявяване на дневния ред на заседа-
нията, а единственото по-конкретно изискване с посочен срок 
е определено в чл. 3, ал. 8: „Материалите по дневния ред за ре-
довните заседания се предоставят на всеки член на Комисията 
предварително един ден преди заседанието, а при извънред-
ните непосредствено преди провеждането им.“

Освен че възпрепятства работата на народните предста-
вители и своевременното ангажиране на външна експерти-
за по разглежданите въпроси, този дефицит в правилата и в 
практиката на парламента представлява препятствие и пред 

 380 Мнение на експерт на парламентарна комисия от 41-то НС, получено 
в резултат на проучването на Асоциация „Прозрачност без граници“ 
„Оценка на Националната система за почтеност“ – национален доклад 
2011“, София, Асоциация „Прозрачност без граници“, с. 49.

 381 Пак там.
 382 Вътрешни правила за работа на Комисията по бюджет и финанси, 42-ро 

НС: „Чл. 3 (7) Дневният ред, часа и мястото на провеждане на редовните 
заседания се обявяват писмено на определените за това места в сградата 
на Народното събрание. Същите се публикуват и в интернет страницата 
на Народното събрание. (8) Материалите по дневния ред за редовните за-
седания се предоставят на всеки член на Комисията предварително един 
ден преди заседанието, а при извънредните непосредствено преди провеж-
дането им“, достъпни на: http://parliament.bg/bg/archive/50/3/2066/info.
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гражданските организации, които не могат да наблюдават 
ефективно дейността на институцията и да участват в заседа-
нията на комисиите, когато са заинтересувани от съответните 
законодателни актове и решения.383

По отношение на изискванията за осигуряване на широк и 
равен достъп на граждани до работата на институцията може 
да се направи оценка, че те са реализирани частично. Не само 
в рамките на изследвания период, но и след това, се конста-
тира, че съществува частична публичност на информацията 
относно правилата за достъп на гражданите до работата на 
парламента. Въпреки че в Правилника на Народното събра-
ние и в правилниците на комисиите е предвидена принцип-
на възможност за пряко наблюдение и участие на граждани и 
представители на граждански организации, като цяло липсва 
достатъчно ниво на конкретност относно процедурите за дос-
тъп до НС. Правилата за достъп до работата на комисиите и до 
пленарна зала са описани, макар и в по-общ вид, в правилни-
ците за работа на съответните комисии. 

Резултатите от проучване на официалния сайт на пар-
ламента384 показват, че е предоставена обща информация с 
линкове към процедури за избор на членове на институции, 
избирани от НС, които препращат към информация относно 
актуалната работа на комисии, изисквания за акредитация на 
журналисти, посещения на парламента и т.н. В рамките на съз-
дадените секции „Новини“, „Акредитация на представители на 
медиите“, „Посещение на парламента“, „Дебати в комисиите“ 

 383 В тази връзка могат да бъдат приведени и резултатите от изследване на 
Сдружение „Болкан асист“ по проект „Граждански мониторинг за по-добро 
управление“: http://www.balkanassist.bg/content/587/Проекти/Проект-
Граждански-мониторинг-за-по-добро-управление. Фокусирано наблюде-
ние, извършено в периода 11 – 21 май 2015 година, показва, че от всички 
постоянни комисии пет не са публикували в срок дневния ред на своите 
заседания. Неспазването на това изискване представлява отклонение от 
изискванията на чл. 31, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание за публикуване 3 дни преди заседанието, както 
и от стандартите за публичност в работата на институциите.

 384 Вж. изследването на Сдружение „Болкан асист“ по проект „Граждански 
мониторинг за по-добро управление“ осъществено в периода 11–21 май 
2015 г.: http://www.balkanassist.bg/content/587/Проекти/Проект-Граж-
дански-мониторинг-за-по-добро-управление.
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и процедури по избор е публикувана насочваща информация 
относно възможностите за посещение на парламента с обра-
зователна цел. 

Наред с това конкретните изисквания за достъп не са опо-
вестени на видно място в сградата на НС или в обособена сек-
ция на сайта. На сайта не може да бъде установена информа-
ция, която описва ясно и конкретно процедурата за заявяване 
на достъп до работата на парламентарните комисии и до пле-
нарните заседания. 

Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че като цяло в рамките на изследвания период парламентът 
се придържа към стандартите за публичност и прозрачност. Пра-
вилата за работа на Народното събрание и на съответните пар-
ламентарни комисии са публично достъпни и позволяват на всеки 
гражданин да се запознае с нормативната рамка, по която работи 
парламентът, с резултатите от законодателния процес и с осъ-
ществявания парламентарен контрол. Достъпът на гражданите до 
заседанията на парламентарните комисии по правило е свободен, с 
изключение на комисиите със специален предмет на дейност. 

Въпреки че в Правилника на Народното събрание и в правилни-
ците на комисиите е предвидена принципна възможност за пряко 
наблюдение и участие на граждани и представители на граждански 
организации, като цяло липсва достатъчно ниво на конкретност 
относно процедурите за достъп до НС. 

Представителите на медиите имат гарантиран достъп до 
Народното събрание, като акредитираните журналисти имат на 
практика неограничен достъп до парламентарните заседания и ин-
формационните източници. Те могат свободно да записват и излъч-
ват пленарните заседания. 

Достъпът до заседанията на парламентарните комисии е уре-
ден по аналогичен начин, като по решение на съответната комисия 
част от тях могат да се излъчват пряко онлайн. Пленарните засе-
дания са публични, като съществува възможност за дистанционно 
онлайн проследяване чрез сайта на парламента, а излъчванията се 
осъществяват от Българската национална телевизия и чрез пар-
ламентарния канал на БНР. Всички телевизионни и радио станции 
могат да предават пленарните заседания безплатно. 
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Като цяло, достъпът до информация е неограничен и улеснен с 
изключение на информацията за поименните гласувания, при които 
действа по-усложнена бюрократична процедура, при която забавя-
нията са чести. Всички законопроекти и становища на заинтересу-
вани страни се публикуват без изключения. 

Съществува разнородна практика за осигуряване на публич-
ност на разискванията в парламентарните комисии, като по пра-
вило дневният ред на заседанията, докладите и протоколите от 
разискванията се публикуват, като в част от случаите това се 
извършва с известно закъснение. 

3.2. Отчетност
Вторият показател е фокусиран върху публичната отчет-

ност на резултатите от дейността на Народното събрание. В 
контекста на настоящото изследване е извършено проучване 
какви конкретни изисквания и механизми за отчетност пред 
обществото са дефинирани в законодателството, включител-
но в правилниците за работа на постоянните и временните ан-
кетни комисии (в конкретния случай – Комисията по бюджет 
и финанси, Комисията за контрол над службите за сигурност 
и Временната комисия за източването на КТБ). Наред с това е 
изследвано дали Народното събрание и неговите постоянни 
и временни комисии са установили практика да предоставят 
на периодична база отчет за резултатите от своята дейност. 
В тази връзка е проучено дали и съответните комисии (както 
постоянните, така и временните) се придържат към най-висо-
ките стандарти за публичност и отчетност на парламентарна-
та дейност. 

Правилата за работа на парламента изискват приетите 
нормативни актове да се публикуват на интернет страницата 
на Народното събрание. Проверката на тяхното приложение 
показва, че изискванията се изпълняват, като те са в секция 
„Законодателство“. В рамките на тази секция могат да се на-
мерят документи, организирани в 7 основни категории: Пра-
вилник за организацията и дейността на Народното събрание; 
законопроекти; закони; решения; декларации; как законопро-
ектът става закон; как работи Народното събрание. В рамките 
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на подкатегорията „Закони“ са публикувани законите, като е 
осигурена възможност за визуално запознаване с най-новите 
закони, приети от НС през последния месец, както и категори-
зация по години. Създадена е форма за търсене по ключови 
думи и период, в който се задава търсенето.

Стенограмите и записите от пленарните заседания са за-
дължителен елемент както от законодателния процес, така и 
от парламентарния контрол, което е детайлно уредено в Пра-
вилника за организацията и дейността на Народното събрание. 
Стенограмите от пленарните заседания, когато те не са закри-
ти, и разпечатка от гласуването чрез компютъризираната сис-
тема, се публикуват в срок до 7 дни на интернет страницата на 
Народното събрание.385 Тази разпоредба е приета през есенна-
та сесия на 2010 година след скандални разкрития, последвани 
от парламентарно разследване на обвинения за манипулиране 
на гласувания законодателен текст.386 Дотогава не съществува 
изрично изискване за публикуване на дневният ред на заседа-
нията на комисиите и няма строго определен предварителен 
срок, в който трябва да се публикува дневния ред на пленарни-
те заседания. Такъв е предвиден само за предоставяне на мате-
риалите по дневния ред – срокът е един ден преди провеждане 
на редовно планираното заседание, а при извънредни заседа-
ния – непосредствено преди провеждането му.

Резултатите от наблюдението на работата на 42-то НС и 
43-то НС показват, че изискванията за публичност относно 
обсъжданията и гласуванията, проведени в рамките на пле-
нарните заседания на парламента, се спазват. В рамките на 
секция „Пленарни заседания“ е публикувана информация, сис-
тематизирана в четири основни раздела: документи, които се 
разглеждат от пленарните заседания; програмата на работата 
на НС; стенограмите от пленарните заседания и програмата 

 385 Пак там., Чл. 41 (5).
 386 По този повод се създава временна анкетна комисия със задача да изя-

сни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС 
при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в 
ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на 
ДВ от 2010 г. http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/
members/338.
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за парламентарен контрол. Общата оценка по отношение на 
четирите категории е, че правилата за публичност и отчет-
ност се спазват. В подсекцията „Документи за пленарна зала“ 
са публикувани сканираните документи, които подлежат на 
обсъждане от народните представители. Документите са при-
ложени в pdf формат, като те се публикуват в подраздел за съ-
ответната дата на заседанията. В подсекцията „Програма за 
работата на Народното събрание“ е публикувана програмата 
за пленарните заседания, като по правило тя обхваща периода 
за седмицата, за която е относима.

Най-значимата информация, относима към публичността 
и отчетността на парламента, може да бъде открита в подсек-
цията „Стенограми от пленарни заседания“. Там е публикувана 
информация относно проведените обсъждания в пленарните 
заседания, видео архив, данни за регистрираното присъствие 
на народните представители и за гласуванията по разглежда-
ните законопроекти и решения. Въз основа на извършения 
мониторинг може да се направи извод, че се спазват изисква-
нията за публичност и отчетност на пленарните заседания от 
дейността на Народното събрание. На сайта на институцията 
могат да бъдат открити документите, които са предмет на 
обсъждане, дневният ред на заседанията, проведените диску-
сии и резултатите от извършените гласувания. Материалите 
са публикувани в pdf и exceл-формати, като позволяват да се 
проследи както цялостната работа на НС, така и участието, из-
разените мнения и позиции на отделните народни представи-
тели. 

Резултатите от мониторинга на парламентарните коми-
сии обаче показва разнородна практика по отношение оси-
гуряване на публичност и отчетност. При формулирането на 
оценка относно работата на комисиите тук е необходимо да се 
насочи вниманието към два аспекта: публикуването на прото-
коли от заседанията, както и публикуването на информация 
относно присъствалите народни представители, които са взе-
ли участие в гласуванията. 

Съществен елемент от отчетността в работата на парла-
мента е свързана със спазването на изисквания за публичност 
и отчетност относно конкретните позиции, мнения и работа 
на народните представители. В тази връзка е необходимо да 
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се даде позитивна оценка на отчетността относно работата на 
народните представители в пленарна зала. Така например при 
проверка на произволен принцип може да се установи, че към 
стенограмата от съответното заседание е приложен видеоар-
хив и данни за гласуването на народните представители (пои-
менно и по парламентарни групи). 

Фигура №15. Публичност на информацията относно  
пленарните заседания на 41-то Народно събрание

По отношение на работата в комисии съществува разно-
родна практика. Въпреки че в правилата на работа на почти 
всички комисии е възприето принципното положение, че 
имената на народните представители са неразделна част от 
протоколите относно работата на комисиите, практиката 
показва специфично приложение. Малко са комисиите, кои-
то публикуват на сайта си поименен списък на народните 
представители, присъствали на заседанията. Комисията за 
контрол над службите за сигурност и Временната комисия за 
източването на КТБ не осигуряват такава информация. Към 
протокола от заседанието на Комисията по бюджет и финан-
си по правило се прилага списък на присъствалите народни 
представители и гости, но списъкът не е достъпен чрез елек-
тронния протокол от сайта. В тази връзка следва да се посочи, 
че има позитивни примери от практиката на други парламен-
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тарни комисии, които осигуряват възможност на гражданите 
да се информират и за този аспект от дейността на парламен-
тарните комисии.387

По отношение на публичността и отчетността относно 
провежданите обсъждания в комисиите (намиращи израз в 
протоколите) може да се направи извод, че като цяло изис-
кването за публикуване на тези документи се спазва, но тук 
съществува разнородна практика. Докладите и протоколите 
от работата на комисиите се публикуват, като могат да бъдат 
намерени на съответното систематично място на сайта на НС, 
в подсекцията на съответната комисия. Същевременно, след-
ва да се подчертае значителното забавяне при публикуване-
то на протоколи относно работата на някои комисии, но той 
не може да бъде установен постфактум, а само в периода на 
работа на комисиите.388 Забавянето при публикуване на про-
токолите от проведените обсъждания в комисиите е дефицит, 
който възпрепятства гражданския мониторинг и ефективно-
то участие на заинтересувани страни в процеса на обсъждане 
и приемане на законодателни решения на НС. 

Резултатите от проверката на интернет страниците на 
парламентарните комисии относно публикуването на докла-
дите и стенограмите от заседанията показват разнородна 
практика по отношение осигуряване на отчетност относно 
извършената дейност. Най-пълен масив от информация оси-
гурява интернет страницата на Комисията по бюджет и фи-
нанси. Така например на страницата на комисията в 43-то НС 
може да бъде открита информация относно: дневния ред на 
заседанията, новини389, документи (тук са публикувани стано-
вища на заинтересувани организации и институции), законо-
проекти (в тази част са публикувани и годишните доклади за 
дейността на институциите, които се отчитат пред бюджетна-

 387 Вж. един от малкото положителни примери, които дава Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека, на чийто сайт може да се установи 
кои народни представители са присъствали на конкретните заседания 
на комисията: http://parliament.bg/bg/archive/51/3/2345/steno/ID/3429. 

 388 Вж. пак цитираното изследване на Сдружение „Болкан асист“.
 389 Тук например е включен анонс относно заседание за изслушване на 

кандидатите за Председател и членове на Фискалния съвет: http://
parliament.bg/bg/archive/51/3/2330/news.
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та комисия), доклади (в тази част са публикувани докладите, 
свързани със заседанията от дневния ред на самата комисия) 
и стенограми (протоколи от разискванията, проведени в рам-
ките на работните заседания).

Предвид специалния характер на Комисията за контрол 
над специалните служби по правило стенограмите от заседа-
нията ѝ не се публикуват, като тук има изключения от работа-
та на комисията в 42-то НС. Като правило се публикува инфор-
мация за дневния ред на заседанията и обобщена информация 
относно работата ѝ в секция „Доклади“. 

На сайта на Временната анкетна комисия за проверка на 
източването на КТБ се откриват само две стенограми от про-
ведени заседания, като финалният доклад от нейната работа 
не е публикуван в предвидената за това секция390 (вж. запазе-
но изображение от секция „Доклади“ на Временната комисия). 
Медийни публикации, отразяващи нейната работа, показват, 
че основният механизъм за осигуряване на публичност, е ор-
ганизирането на брифинги на ръководството на комисията, 
дадени след проведени заседания и след приключването на 
нейната работа. 

Въз основа на извършеното проучване може да се направи извод, 
че парламентът изпълнява сравнително адекватно изискванията 
за отчетност. Нормативните актове се публикуват на интернет 
страницата на Народното събрание. Стенограмите и записите от 
пленарните заседания са задължителен елемент както от законо-
дателния процес, така и от парламентарния контрол, като е уста-
новена практика за тяхното публикуване в 7-дневен срок на интер-
нет страницата на Народното събрание. В подсекцията „Стено-
грами от пленарни заседания“ е публикувана информация относно 
проведените обсъждания в пленарните заседания, видеоархив, дан-
ни за регистрираното присъствие на народните представители и 
за гласуванията по разглежданите законопроекти и решения. 

По отношение на публичността и отчетността относно про-
вежданите обсъждания в парламентарните комисии обаче същест-

 390 Вж. секция „Доклади“ на Временната комисия: http://parliament.bg/bg/
archive/51/4/2404/reports.
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вува разнородна практика. По принцип, докладите и протоколите 
от работата на комисиите се публикуват, като те могат да бъдат 
намерени на съответното систематично място на сайта на НС, в 
подсекцията на съответната комисия. Комисията по бюджет и фи-
нанси се придържа към изискванията за отчетност, като публикува 
докладите и протоколите от своите заседания, както и предста-
вени доклади от поднадзорни институции. 

Съществуват ограничения относно публичността и отчет-
ността по съществото на работа на някои комисии (Комисията 
за контрол над специалните служби и Временната комисия за из-
точването на КТБ), които не позволяват да се направи адекватна 
оценка на ефективността на тяхната работа, и по-специално – на 
ефективността на осъществявания контрол над поднадзорни ин-
ституции. Съществува проблем със забавянето при публикуване-
то на протоколи от работата на някои комисии. 

3.3. Почтеност
Почтеността при управлението на Народното събрание е 

оценена чрез оценка на това дали народните представители 
имат свои собствени етични правила, които регулират пар-
ламентарна им дейност. В тази връзка е изследвано и оцене-
но дали Народното събрание разполага със собствен Етичен 
кодекс, към който народните представители са декларирали 
официално поет ангажимент, дали етичните правила служат 
като отправна точка за гарантиране на интегритет на народ-
ните представители и дали създават възможност за ефек-
тивно санкциониране на народни представители, които са 
се отклонили от законовите изисквания и съществуващите 
стандарти в своята парламентарна дейност. Вторият компо-
нент от оценката на този показател се основава на практиката 
на Народното събрание и по-конкретно – дали то е изгради-
ло ефективна система за приложение на етични норми, коя-
то включва основни елементи като: процедури за подаване и 
разглеждане на сигнали за неетично поведение на народни 
представители; ясно определена структура (парламентарна 
комисия), която е пряко ангажирана с този тип дейност; меха-
низми за деклариране на възникнали конфликти на интереси; 
практика по отвод и т.н.
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Фигура №16. Публичност на информацията относно 
 декларациите за конфликт на интереси на служителите, 

работещи в 43-то Народно събрание

Опитите за установяване на етична рамка на дейността на 
народните представители датират от 2002 г., когато депутати 
и парламентарно представени партии инициират приемането 
на два важни нормативни акта – Етичен кодекс391 и Закон за 
лобирането. В 41-то Народно събрание отново е внесен зако-
нопроект на Етичен кодекс, но няма никакви симптоми, че той 
ще бъде приет. Съществуващият нормативен вакуум и чув-
ството за безнаказаност водят до публични скандали392, като 
наред с това обричат на неефективност опитите на постоян-
ната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и 
парламентарна етика (КБКИПЕ) да санкционира нарушаване-
то на етични стандарти и да сигнализира за евентуални нару-

 391 Закон за етичните норми в работата на народния представител 
(30.10.2002 г.) http://www.parliament.bg/bills/39/254-01-99.pdf; Етичен 
кодекс на народния представител (16.03.2010 г.) www.parliament.bg/pub/
cW/238etichen_kodex.doc.

 392 Виж конкретното описание по-долу в текста, но най-нашумелият скандал 
води до създаването на анкетна парламентарна комисия – http://www.
parliament.bg/en/parliamentarycommittees/members/338.



422

шения на законови разпоредби. В организационно отношение 
тази комисия утвърждава напълно нов принцип на парламен-
тарна работа: антимажоритарния, тъй като и членството, и 
председателството на комисията се определят на паритетен 
принцип – по един представител от всяка парламентарна гру-
па, ротационно председателство с гарантирана равнопоставе-
ност при продължителността.

В рамките на 2009–2014 г. не съществуват правила за при-
емане на подаръци и проява на гостоприемство. В резултат на 
липсата на ограничения и ясна нормативна регламентация 
депутатите си позволяват да участват в съмнителни реклам-
ни промоции. Показателен е случаят с луксозните телефони 
„Вирту“, когато 16 депутати отсъстват от пленарно заседание, 
за да участват в промоцията, като в поканата за нея е било 
посочено, че ще получат подарък.393 Именно фактът, че това е 
журналистическа провокация, фокусира публичния интерес 
върху случая. Макар той да беше разгледан от КБКИПЕ, коми-
сията се оказа неспособна да предприеме каквито и да е ефек-
тивни мерки или да наложи санкции. Както действащият по 
времето на скандала председател на комисията отбелязва, в 
правилата за организация на дейността на Народното събра-
ние има само ограничения върху пазарната стойност на по-
лучения подарък394. „Парламентарното мнозинство отказа да 
приеме проектозакона за етически кодекс, аз ще се опитам да 
инициирам промени в Правилника за организацията и дей-
ността на НС, .... Но няма политическа воля да се направят по-
добни промени.“395

В рамките на изследвания период не са уредени въпроси-
те за регламентирането на един от най-съществените рискове 
в дейността на народните представители – представителство-
то на интереси. Като цяло въпросите за легитимните рамки на 

 393 На практика всички български вестници и информационни сайтове от-
разиха и коментираха този случай; Виж материала във в. Капитал http://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2010/12/02/1004381_
deputati_v_polza_na_obshtestvoto/.

 394 Мнение на Димо Гяуров, член на Комисията за борба с корупцията и 
конфликт на интереси и парламентарна етика и неин ротационен пред-
седател (10/12/2009 – 01/09/2010) http://www.parliament.bg/en/MP/948. 

 395 Пак там.
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осъществяване на лобистката дейност не попадат във фокуса 
на вниманието на народните представители. Не съществуват 
изисквания депутатите да регистрират и публично оповестя-
ват свои срещи с лобисти или представители на заинтересова-
ни групи и групи за натиск.396 Липсата на подобна нормативна 
регулация се компенсира от решения ad hoc и ad hominem по 
случаи на конфликт на интереси или нарушаване на основни 
морални принципи и норми.

В рамките на оценявания период също така не действат 
ограничения за наемане на работа за депутатите след изтича-
не на мандата им.

След 2006 г. декларациите за имотно състояние на лица, 
заемащи публични длъжности, са достъпни чрез интернет397 
в съответствие със Закона за публичност на имуществото на 
лица, заемащи висши държавни длъжности.398 Същото се отна-
ся и за декларациите за конфликт на интереси в съответствие 
с изискванията на Закона за установяване и предотвратяване 
на конфликт на интереси, като към тях съществува връзка на 
официалната начална страница на 41-то НС399 (междувремен-
но, актуална проверка на сайта на 43-то Народно събрание по-
казва, че страницата е в процес на обновяване, като деклара-
циите на служителите от администрацията по реда на ЗПУКИ 
не са публикувани400).

По време на мандата на 41-то Народно събрание има пози-
тивни промени, които са свързани най-вече с прилагането на 
споменатите по-горе в текста два закона – за предотвратяване 

 396 Липсата на регламентация на лобистката дейност поставя страната 
в дъното на общоевропейската класация. За допълнителни детайли 
вж. сравнителното изследване на Transparency International „Лобира-
нето в България: интереси, влияние, политика“, достъпно на: http://
transparency.bg/wp-content/files/National_Report_LLL_Bulgaria_BG.pdf.

 397 Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности: http://register.
bulnao.government.bg.

 398 Закон за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държав-
ни длъжности, Обн. ДВ. бр. 38 от 9 май 2000 г. http://www.integrity-experts.
net/doc/Public_Disclosure_of_Senior_Public_Officials_Financial_Interests_Act-
Bulgaria.pdf.

 399 Регистър по Закона по установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси http://parliament.bg/register/?page=decl&lng=

 400 http://parliament.bg/bg/declarationadm.
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конфликта на интереси и за оповестяване на имуществото на 
лица, заемащи публични длъжности. Всички депутати и дър-
жавни служители на ръководни длъжности в парламента по-
пълват съответните декларации. 

За първи път депутати са санкционирани в съответствие 
с изискванията на тези два закона. Двама депутати са глобе-
ни за неподаване на декларации, а ВАС потвърди наличие на 
конфликт на интереси на двама депутати при внасяне на За-
конопроект за допълнение и изменение на Закона за обработ-
ваемата земя.401 В тази връзка е важно да се отбележи, че тези 
двама депутати са представители на управляващата партия.

Все пак непротиворечивата нормативна база и процедури 
водят до поредица от публични скандали и организационни 
проблеми. Те са най-видни, когато се проследи дейността на 
Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и 
парламентарна етика (КБКИПЕ)402, която е най-активно ан-
гажирана с прилагането на новия Закон за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси. Точно анализът 
на дейността на КБКИПЕ илюстрира как липсата на важни 
нормативни актове блокира всички опити за отстояване на 
принципите на политическа почтеност. В тази връзка могат 
да бъдат маркирани няколко казуса403, които са показателни 
за липсата на ефективна етична инфраструктура в Народното 
събрание и за практическия отказ от приложение на стандар-
ти, регулиращи етичните аспекти от дейността на народните 
представители.

 401 „Окончателно осъдиха двама от ГЕРБ за конфликт на интереси“, в. Труд 
13.07.2011 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=963422.

 402 Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламен-
тарна етика http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/
members/238.

 403 Тук може да се отбележат три казуса – казусът с вакантното място на 
депутата Делян Пеевски, казусът с прекъснатия мандат на първия предсе-
дател на Комисията – Яне Янев, и казусът с двойното председателство на 
комисията, които са детайлно представени в проучването на Асоциация 
„Прозрачност без граници“ : вж. „Оценка на Националната система за 
почтеност“ – национален доклад 2011“, София, Асоциация „Прозрачност 
без граници“, с. 56–57.
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Въз основа на извършеното проучване може да се направи из-
вод, че в рамките на изследвания период парламентът не е създал 
необходимите условия за гарантиране на етичната рамка в дей-
ността на народните представители. Въпреки опитите за приема-
не на два важни нормативни акта – Етичен кодекс и Закон за лоби-
рането, такива не са приети основно поради липса на политическа 
воля. В началото на мандата на 41-то НС не съществуват правила 
за приемане на подаръци и проява на гостоприемство. В резултат 
на липсата на ограничения и ясна нормативна регламентация, депу-
тати участват в съмнителни рекламни промоции (в тази връзка е 
показателен случаят, когато 16 депутати отсъстват от пленарно 
заседание, за да участват в промоция, придружена от подарък – лук-
созни телефони „Вирту“). Опитите за установяване на етична рам-
ка на дейността на народните представители датират от 2002 
година, като те се провалят до края на изследвания период – 2014 г. 

Въпреки поредицата от предложения за приемане на законода-
телство, регламентиращо систематично въпроса за лобистката 
дейност, такъв не е приет и до момента. Не съществуват изисква-
ния депутатите да регистрират и публично да оповестяват свои 
срещи с лобисти или с представители на заинтересовани групи и 
групи за натиск. Липсата на подобна нормативна регулация се ком-
пенсира от решения ad hoc и ad hominem по случаи на конфликт на 
интереси или нарушаване на основни морални принципи и норми.

В мандата на 41-то Народно събрание има известни позитивни 
промени, които са свързани най-вече с прилагането на законите за 
предотвратяване на конфликт на интереси и за оповестяване на 
имуществото на лица, заемащи публични длъжности. Всички депу-
тати и държавни служители на ръководни длъжности в Парламента 
попълват съответните декларации, като приложението разкрива 
пропуски. Така например декларациите на служителите от адми-
нистрацията по реда на ЗПУКИ не са публикувани на съответната 
секция на сайта на НС, а в образеца на декларациите, подавани пред 
Сметната палата, не съществува предвидена санкция по чл. 313 за 
деклариране на неверни данни.





МИНИСТЕРСТВО 
 НА 

 ФИНАНСИТЕ





 

Въпреки че Министерство на финансите няма преки 
функции, свързани с надзора върху банковата система, 
в контекста на цялостното изследване по случая „КТБ“ е 

необходимо да се отбележат част от неговите действия, които 
имат отношение не само към изследвания период, но и в месе-
ците след поставянето на банката под особен надзор. Предвид 
водещата цел на настоящия анализ – извеждане на поуки от 
конкретния казус с цел недопускане на бъдещи кризи в банко-
вия сектор, в настоящия анализ е поставен акцент преди всич-
ко върху критичните аспекти от действията на Министерство 
на финансите.

1. Взаимодействие между институциите с надзорни 
правомощия спрямо банковата система, в т.ч. обмен 
на информация по съществуващи проблеми и реални/
потенциални рискове в банковата система

В България съществува междуведомствена структура, чи-
ято основна цел е гарантиране стабилността на финансовата 
система и стратегическо планиране на развитието на финан-
совите пазари. Това е Консултативният съвет за финансова 
стабилност, чиито членове са министърът на финансите, пред-



430

седателят на УС на БНБ и председателят на КФН. В рамките на 
този формат на сътрудничество би следвало да се дискутират 
въпроси, попадащи в обхвата на надзорната дейност на съот-
ветните институции, като няма формализирано споразумение 
за сътрудничество. 

В рамките на проведеното изследване са събрани ограни-
чено количество данни за резултатите от дейността на този 
формат в рамките на изследвания период. По оценки на пред-
ставители на другите изследвани институции404 в рамките на 
изследвания период не е възниквал повод за обмяна на ин-
формация и за обсъждане на проблеми, свързани с дейността 
на четвъртата по големина банка. Събраните данни са инди-
катор за недостатъчно ефективен обмен на информация меж-
ду надзорните институции, което на свой ред не е съдейст-
вало за предприемането на координирани действия спрямо 
четвъртата по големина банка, чиито показатели са бележели 
трайна тенденция за влошаване през последните години от 
изследвания период.

2. Управление на риска при оперирането  
с публични финансови ресурси

Тук е мястото да се отбележат действията на Министер-
ство на финансите, които са насочени към намаляване на 
риска при публичните финанси и повишаване на прозрачнос-
тта при тяхното управление. Като институция, която има ос-
новен ангажимент по управление на публичните финанси, в 
т.ч. на финансите на публичните институции и предприятия-
та, които са публична собственост, Министерството на финан-
сите е инициатор на промяна в нормативната уредба, която 
въвежда изискване за деконцентрация на техните средства. 

На 22 май 2013 г. служебното правителство на Мартин 
Райков приема решение, с което определя правила за декон-

 404 Вж. информация от официалния сайт на Комисията за финансов надзор, 
секция „Партньори“: http://www.fsc.bg/bg/za-komisiyata/partnyori/, как-
то и частта от изследването, посветено на взаимодействието на КФН с 
другите институции с надзорни правомощия във финансовата система.
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центриране на парите на публични институции и дружества 
с публична собственост в поне 4 обслужващи банки, въвеж-
да единни задължителни критерии за избор на обслужващи 
банки и създава изисквания за публичност на информацията 
къде са депозирани публичните средства на институциите и 
на фирмите на всяко тримесечие.405 Решението е резултат от 
неколкогодишни усилия на няколко министри на финансите, 
които са насочени към намаляване на риска от концентрация 
на средства в ограничен кръг банки и към създаване на конку-
рентна среда на пазара на банкови услуги. 

3. Извършване на данъчни  
проверки/ревизии от НАП 

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран 
държавен орган към министъра на финансите. Основната за-
дача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни 
вноски, както и събирането на други публични и частни дър-
жавни вземания. Основните функции на НАП са свързани с 
обслужването на гражданите и представителите на бизнеса 
във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения. 

 405 В тази връзка вж. публикацията на в. „Капитал“ от 22 май 2013 г. „Каби-
нетът прие правилата за парите на държавните дружества“, в която пише 
следното: „Държавните фирми вече ще избират обслужващи банки по 
единни, задължителни правила. ... Правилата задължават дружествата 
с над 50% държавно участие и контролираните от самите тях компании 
със значителни по размер финансови средства (над 3 млн. лв.) да ползват 
услугите на поне четири обслужващи банки, като всяко министерство 
ще оповестява на всяко тримесечие експозициите на своите дружества, 
които надвишават лимитите. С приемането на постановлението всички 
министерства публикуваха на сайтовете си и данни към края на март, 
които потвърдиха, че парите на държавните дружества масово са концен-
трирани в Корпоративна търговска банка. От 40 дружества под шапката 
на различни министерства 19 са вложили свободния си ресурс изцяло или 
частично в КТБ, като тук влизат и енергийните гиганти (виж таблицата).  
Целта на правилата беше да гарантират сигурност и диверсификация 
на риска за държавните фирми, както и да пресекат концентрацията на 
значителни държавни средства в една банка, което би ѝ дало предимство“. 
(http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/22/2066560_
kabinetut_prie_pravilata_za_parite_na_durjavnite).
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Приходната агенция извършва и принудително събиране на 
просрочените задължения към бюджета, както и вземания, 
издадени от други държавни органи, които не са платени до-
броволно в срок. 

При оценката на действията на институцията спрямо КТБ 
е необходимо да се вземат предвид действията при извършва-
не на данъчни проверки/ревизии на КТБ. От доклада на вре-
менната парламентарна комисия за източването на КТБ се из-
яснява, че във връзка с постъпило запитване от ДАНС за пред-
полагаемо пране на пари от мажоритарния собственик съ-
ществуват данни за изпълнени контролни дейности от страна 
на институцията – за периода 2011–2013 г. са извършени да-
нъчни проверки, като „има съставени съответните ревизион-
ни актове за тях. Също така са извършвани ревизии и провер-
ки по отношение на дружества, на които той е собственик“406. 

Същевременно, един от въпросите, които остават неизяс-
нени, е свързан с начина, по който е извършена данъчната 
проверка в КТБ през 2013 г. и по-конкретно – дали е извърше-
на проверка за съответствие между декларираните и налич-
ните финансови средства в касата на Банката. Поставянето 
на този въпрос е основателно поради две причини: 1) едно от 
основните обвинения за злоупотреби, анонсирано още в нача-
лото на кризата в КТБ през юни 2014 г., е за липсваща огромна 
сума от централната каса407; 2) стандартната процедура при 
извършване на данъчни проверки и финансови ревизии пред-
полага проверка на наличността в касата на проверяваното 
юридическо лице.408

 406 Вж. с. 79–80 от цитирания доклад на временната комисия 
 407 В тази връзка вж. многобройните публикации от периода в периода 

юни – юли 2014 г. (като например: http://legalworld.bg/37757.proveriavat-
imushtestvoto-na-obviniaemite-za-ktb.html; https://nova.bg/news/
view/2016/08/12/156226/обвиниха-цветан-василев-за-източването-
на-206-млн-лева-от-ктб, http://bnr.bg/ru/post/100437584/chetirima-sa-
zadarjanite-za-iznesenite-s-chuvali-blizo-206-mln-lv-ot-ktb)https://nova.bg/
news/view/2014/07/14/80336/съдът-заседава-до-среднощ-по-делото-
за-ктб.

 408 По мнението на икономист, народен представител, интервюиран в рам-
ките на настоящото изследване, въпреки че структурата на една банка с 
множество клонове не може да се сравни със структурата на обикновена 
фирма, адекватното приложение на методология за извършване на да-
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В тази връзка възниква въпрос дали извършената про-
верка е включвала действия по установяване на наличност на 
средства в касите на банката и дали евентуалното неизвърш-
ване на това действие представлява пропуск при изпълнение 
на контролната дейност на приходната агенция.

4. Действия във връзка с проучване на  
причините за източването на средства от КТБ

При оценката на действията на Министерство на финан-
сите е необходимо да се отдели внимание и на въпроса за 
действията, които институцията предприема за изясняване 
на причините за източването на КТБ и за връщането на сред-
ствата от Банката. Причините за това са свързани с факта, че 
държавата (в лицето на Министерство на финансите) ангажи-
ра публичен ресурс, който предоставя на Фонда за гарантира-
не на влоговете в банките с цел покриване на гарантираните 
влогове на вложителите във фалиралата банка. 

В тази връзка се открояват проблеми в две насоки: 1) не-
прозрачност при формирането на заданието на работа на кон-
султантската фирма; 2) ограничен обхват на възложената за-
дача, която не включва и връщане на източените средства. 

Непосредствено след обявяването на КТБ в несъстоятел-
ност в Българския парламент стартира дискусия относно въз-
можността за сключване на договор с международна консул-
тантска компания, специализирана в издирването и връща-
нето на незаконно отклонени средства. На международната 
консултантска компания „Аликс Партнърс“ е възложено да из-
върши „провеждане на разследване и проследяване на акти-
ви, за да се препоръчат на синдиците действия за възстановя-
ване на активи в полза на кредиторите, както и да съдейства 
при извършването на тези възстановявания“409. В процеса на 
подготвянето на договора, неговото изпълнение, както и не-

нъчна проверка/ревизия би следвало да включва проверка на извадков 
принцип на част от касите в банката.

 409 Така, както е дефинирана задачата в доклада на „Аликс Партнърс“, вж. 
с. 14–15 от Окончателен доклад, изготвен за синдиците на Банката. 
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посредствено след представянето на доклада на българските 
власти, липсва информация за обхвата на поставената задача. 
Първоначалното ограничаване на публичността на доклада е 
обосновано с предвидени клаузи за конфиденциалност в до-
говора между възложителя и изпълнителя, както и с практи-
ческата необходимост тази информация да послужи на синди-
ците за възстановяване на активи. 

В резултат на настоятелните въпроси на народни предста-
вители410 към министъра на финансите и на исканията на екс-
перти е осигурена публичност на доклада на консултантската 
компания. 

Липсата на прозрачност при подготовката на договора за 
ангажиране на консултантска компания на практика не съ-
действа за осъществяване на обществен контрол дали така 
формулираното задание съдейства за максимална защита на 
публичния интерес и на интереса на вложителите (които са 
заинтересувани не само от изясняване на действителните 
причини за фалита на банката, но преди всичко от възстано-
вяване на източените финансови ресурси). В крайна сметка 
липсата на прозрачност обуславя и неадекватното дефини-
ране на задачата на консултантската компания. Това на свой 
ред предопределя и ограничения краен резултат от нейната 
работа – от нейна страна са предприети действия по изяснява-
не на причините за източването на КТБ и на субектите, които 
са участвали в този процес, но не са предприети действия по 
връщане на част от източените ресурси.

 410 Вж. например следните публикации по темата: http://clubz.bg/35013-
reformatori_iskat_da_se_razkrie_dogovora_na_aliks_partnyrs, https://news.
bg/finance/opovestiha-doklada-na-aliks-partnars-za-ktb.html.



ДЪржАВнА АГенЦиЯ 
 „НАцИОНАЛНА 

СИГУРНОСТ“





 

В структурата на Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ са обособени две звена, които имат правомощия във 
връзка с финансовата система и финансовата сигурност 

на страната. Едното звено е специализираната дирекция „Фи-
нансова сигурност“, която има функции във връзка с идентифи-
циране и противодействие на заплахи за финансовата и финан-
сово-кредитната система. В неговата структура функционира 
отдел „Финансово-кредитна система“, който има пряка компе-
тентност по разглежданите въпроси. Другото звено е специали-
зираната административна дирекция „Финансово разузнаване“, 
която има функции във връзка с прилагането на мерки срещу 
изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма.

От отчета, представен от ДАНС пред Временната парла-
ментарна комисия за разследване на източването на КТБ, се 
изяснява, че в рамките на изследвания период на всеки 6 месе-
ца Агенцията е извършвала периодични анализи на средата за 
сигурност, като в тях са идентифицирани основните рискове и 
заплахи за финансово-кредитната система на страната. 

Конкретните действия, предприети във връзка със случая 
„КТБ“ в рамките на периода 2009 – юни 2014 г., са в следните 
насоки:

1) Проверка на анонимен сигнал срещу собственика на КТБ 
за нарушения срещу финансовата и данъчната системи 



438

за сключени неизгодни сделки, извършена през януари 
2009 г. (която завършва с прокурорско постановление за 
отказ от извършване на проверка по анонимен сигнал и 
съответното прекратяване на преписката);

2) Искане на официална информация от БНБ през април 
2009 г. за състоянието на банката, кредитния портфейл в 
периода 2006–2009 г., структурата и акционерното учас-
тие (по което са получени данни от БНБ за добро състоя-
ние на банката и висок кредитен рейтинг);

3)Идентифициране на рискове за стабилността на банката в 
две насоки: а) прогноза за „негативно влияние върху фи-
нансовото състояние на КТБ през 2012 г., предвид изтег-
лянето на значителна част от депозираните средства на 
държавни ведомства“; б) риск от ликвидна криза в след-
ствие на „прекомерна концентрация на влогове и кредит-
ния портфейл в КТБ“411 (в резултат на идентифицираните 
проблеми е предприето увеличение на капитала през май 
2013 г., което на свой ред обаче поставя нови въпроси – 
като например за риска от индиректното вливане на ка-
питали от нови големи инвеститори с неизяснен собстве-
ник);

4) Извършване на анализи на данни относно състоянието на 
банката, като в тази връзка са посочени официални докла-
ди на БНБ и на агенция „Мудис“ за периода 2012 – 2014 г. 

5) Проверка на данни по запитване, отправено в края на 
2013 г. по линия на международното сътрудничество, от-
носно подозрение за пране на пари срещу група лица, в 
това число и срещу основния акционер на банката (в тази 
връзка е изискана информация от НАП за извършени да-
нъчни проверки, като към момента на изготвяне на отго-
вора „не е имало информация за данъчни нарушения или 
престъпления по отношение на Цветан Василев и свърза-
ните с него юридически лица“412).

В заключителната част от доклада на временната пар-
ламентарна комисия за източването на КТБ са формулирани 

 411 Вж. с. 77 от доклада на временната парламентарна комисия за източва-
нето на КТБ.

 412 Пак там, с. 79.
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оценки и изводи, които открояват дефицити в дейността на 
ДАНС413 в няколко насоки: 

1) Проблем при осигуряването на собствени информационни 
източници, които да разполагат с актуална и достоверна 

 413 Вж. с. 140–141 от Доклада на временната парламентарна комисия за 
източването на КТБ, в който се чете следното: „Изслушванията и докла-
дите за разглеждания от Комисията период на ДАНС, водят до изводи, 
аналогични с тези от работата на БНБ. По същество за целия разглеждан 
период, ДАНС не е установила нито едно от многобройните нарушения на 
банковата практика от страна на КТБ. Агенцията не е осигурила никакви 
собствени източници на информация. По същество нейната дейност се 
е ограничавала до разглеждане и преразказ на официални доклади на 
БНБ, обшодостъпни в Интернет. Показателно е, че в Годишния доклад 
на ДАНС от 2013 г., посветен на националната сигурност, не фигурира 
нито дума за КТБ, липсва дори нейната абревиатура. По същество ДАНС в 
продължение на години не е направила абсолютно нищо за предотвратя-
ване на източването на КТБ, не е предупредила държавното ръководство 
за осъществяване на престъпления в размер на милиарди лева. Не са 
извършени необходимите проверки за съмнителни кредити на Банката 
към офшорни компании, не е проверена собствеността на тези компа-
нии, нито връзката между извършените сделки и евентуални рискове 
за националната сигурност. Допуснато е придобиване на ключови за 
националната сигурност търговски дружества от компании с неясен 
собственик, чрез серия от необезпечени кредити на огромна стойност, 
между офшорните дружества. По този начин са създадени както преки 
рискове за националната сигурност, така и рискове за финансовата систе-
ма на държавата. До момента, институцията не е потърсила отговорност 
за неизпълнение на задълженията от нито един от нейните служители и 
ръководители, отговорни за това бездействие. Комисията счита, че цели-
ят механизъм на функциониране на ДАНС в тази сфера на националната 
сигурност се нуждае от задълбочен анализ и изясняване на редица факти, 
действия или бездействие във връзка с източването на банката. Остава 
открит въпросът дали причината за този провал е липса на професиона-
лизъм или безотговорност към процесите, довели до източване на КТБ. 
Фактът, че за целия период 2009–2014 ДАНС не е отправяла сигнали до 
БНБ, нито е предприела съвместна проверка, свидетелства или за недо-
пустимо недоглеждане, или за съзнателно загърбване на функциите на 
Агенцията по контрол на съмнителни финансови операции. Подадени 
са изолирани сигнали до прокуратурата, без последователен интерес 
по тяхното развитие. В разглеждания период ръководството на ДАНС 
не е предлагало никакви законодателни промени, касаещи банковата и 
финансова стабилност, т.е. не е считало че има законови и нормативни 
пречки за изпълнението на своите задължения.“
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информация относно дейността на Банката и нейното уп-
равление. 

2) Неефективно изпълнение на основната функция по свое-
временно осигуряване на информация, предназначена за 
държавните институции – президент, правителство и пар-
ламент. 

3) Пасивен подход и неизвършване на проверки за съмнител-
ни дейности на Банката в рамките на изследвания пери-
од (както по отношение на отпускани кредити, така и във 
връзка с придобиване на собственост в дружества и със 
средства за увеличение на собствения капитал). 

4) Липса на адекватно взаимодействие с останалите инсти-
туции, които имат функции по осъществяване на банков 
надзор, разследване и наказателно преследване на прес-
тъпления срещу финансовата система и законодателно 
регламентиране на въпросите, свързани с финансовата 
система.

5) Липса на последващи действия по търсене на отговорност 
от служители на Агенцията, които не са изпълнявали адек-
ватно служебните си задължения в рамките на изследва-
ния период.

Въз основа на данните, представени в доклада на парла-
ментарната анкетна комисия, както и на стенограмите от про-
ведените обсъждания при президента през юни 2014 г., може 
да се формулират изводи за дефицити по отношение на дей-
ността на Агенцията по случая „КТБ“ в следните насоки:

1. Получаване на достоверна, пълноценна и актуална 
информация относно реалното състояние на дейността 
на банката и механизмите на нейното управление 

В рамките на периода са налице дефицити при получа-
ването на достоверна, пълноценна и актуална информация 
относно реалното състояние на дейността на банката и меха-
низмите на нейното управление, които са създавали рискове 
за финансово-кредитната система и за функционирането на 
предприятия с важно значение за националната сигурност на 
страната. 
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Агенцията е отдавала приоритет на боравенето с пуб-
лично достъпни данни и официални доклади от останалите 
институции, като при така приложения подход всички ин-
ституции с надзорни функции са се оказали в „бюрократичен 
капан“, при който всяка институция разчита на официалните 
(и до голяма степен обобщени) данни на останалите институ-
ции: БНБ разчита на ДАНС за получаването на данни за неред-
ности, ДАНС основава докладите си на официални доклади от 
БНБ и рейтингови агенции, КФН разчита на сигнали от ДАНС, 
за да предприеме допълнително проверки, прокуратурата не 
разполага с достатъчно данни, за да разпореди по-нататъшни 
разследвания и т.н. 

2. Идентифициране на рискове за финансовата 
сигурност и предотвратяване на престъпления 
срещу финансовата система на страната 

Липсата на собствени източници и на пълноценна досто-
верна информация относно дейността на банката на практика 
са обусловили и неефективно изпълнение на функцията на 
Агенцията по идентифициране на рискове за финансовата си-
гурност и предотвратяване на престъпления срещу финансо-
вата система на страната, които имат потенциал за мултипли-
циращ негативен ефект върху банковата система, индирект-
но – и върху икономиката на страната.

Въпреки наличието на отделни сигнали за нередности 
през годините, както и на данни за влошаващи се показате-
ли в дейността на банката в края на изследвания период, не 
е приложен задълбочен и систематичен подход на анализ на 
нейното състояние, на механизмите в нейното управление, на 
тенденциите във финансовите ѝ показатели, както и анализ 
за потенциалното негативно въздействие върху финансовата 
система на страната и върху реалната икономика на страната. 
Това не е позволило на свой ред фокусирането на усилията по 
събиране на допълнителна информация за реалното състоя-
ние на банката и адекватното идентифициране на рисковете, 
които тя носи за финансовата сигурност на страната.
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3. Информиране на институциите за заплахи и 
рискове за финансовата сигурност на страната

Налице е неефективно изпълнение на основната функция 
за своевременно осигуряване на информация, предназначена 
за трите държавните институции съгласно закона – Прези-
дент, Министерски съвет и Народно събрание.414 

В рамките на изследвания период по отношение на кон-
кретната банка Агенцията не е предоставяла своевременна 
актуална конкретна информация на институциите, които 
съгласно закона следва да бъдат информирани за заплахи 
и рискове за националната сигурност, в това число и за фи-
нансовата сигурност на страната. От данните, публикувани 
в стенограмите от консултативните срещи, проведени при 
президента415, става ясно, че ключови институции като прези-
дента, правителството, ресорните парламентарни комисии за 
контрол над службите за сигурност, по бюджет и финанси и 
Българската народна банка не са разполагали с информация 
за реалното състояние на банката, което поставя въпроси от-
носно начина, по който е изпълнявана една не само информа-
ционната функция на Агенцията, но и за отчетността относно 
нейната работа. 

 414 В тази връзка е важно да се отбележи, че президентът назначава част от 
Управителния съвет на БНБ и в това си качество носи (макар и непряка) 
отговорност за надзора върху банковата система; правителството има 
важни функции във връзка с управлението на бюджета, изработването на 
подзаконова нормативна рамка и управлението на предприятия, които 
имат стратегическо значение за икономиката и сигурността на страната; 
като законодателен орган парламентът има функцията да създаде рег-
ламентация, която да позволи осъществяването на адекватен надзор и 
адекватно изпълнение на функциите на институциите, в т.ч. и на ДАНС 
(в случай че определени законови норми възпрепятстват ефективното 
изпълнение на нейните функции).

 415 В тази връзка вж. също с. 48 от стенограмата от консултативната среща 
при президента, проведена на 29 юни 2014 г.: „В това писмо ние разбира-
ме, че ДАНС следи много внимателно ситуацията от години, констатира 
някакви неща, същевременно информира президента след петък. На това 
писмо аз съм реагирал изключително остро, надявам се то да е стигнало 
и до министър-председателя и до председателя на парламента.“
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4. Сигнализиране на институциите за нередности, 
престъпления, заплахи и рискове за финансовата 
сигурност. Взаимодействие с институциите

В рамките на изследвания период има няколко случая на 
предприети действия по сезиране на ПРБ, ГДБОП и НАП във 
връзка с получени сигнали за предполагаеми нарушения от ма-
жоритарния собственик на банката и свързани с него юриди-
чески лица. В отговор на искания на ВКП, СГП и НС „Полиция“ 
е предоставяна информацията, с която Агенцията разполага. В 
рамките на периода 2005–2013 г. са предоставяни данни за слу-
чаи, свързани с придобиване на предприятия от сферата на во-
енно-промишления комплекс, енергетиката, операции в сферата 
на строителството и търговията с недвижими имоти, действия 
по придобиване на лиценза на българска банка, насочване на 
крупна сума и последващо теглене на пари в брой, сделки с цен-
ни книжа през КТБ в качеството ѝ на инвестиционен посредник, 
сделки с акции на дружества за търговия с петролни продукти.416

Остава неизяснен въпросът дали сигналите са били под-
крепени с достатъчно факти, които да послужат за последва-
щи действия по разследване и наказателно преследване на 
извършени престъпления или пък те са неглижирани от раз-
следващите органи. Въпреки това за резултата от извършена-
та дейност на ДАНС може да се съди по постигнатите резул-
тати и от оценките на парламента, като орган за надзор над 
Агенцията. Така например в доклада на временната парламен-
тарна комисия е изразена критична оценка за механизмите на 
функциониране на Агенцията в тази сфера на националната 
сигурност, за липсата на ефективно взаимодействие с другите 
институции, в това число и за бездействие по разследване на 
конкретния случай с КТБ.417 

 416 Вж. 84–88 от доклада на Временната парламентарна комисия за източ-
ването на КТБ.

 417 Вж. с. 141 от доклада на Временната парламентарна комисия за източването 
на КТБ, в който е изразена следната оценка: „Комисията счита, че целият ме-
ханизъм на функциониране на ДАНС в тази сфера на националната сигурност 
се нуждае от задълбочен анализ и изясняване на редица факти, действия или 
бездействие във връзка с източването на банката. Остава открит въпросът 
дали причината на този провал е липса на професионализъм или безотго-
ворност към процесите, довели до източване на КТБ. Фактът, че за целия 
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В рамките на изследвания период не са отправяни сигна-
ли до БНБ и не са извършвани съвместни проверки в Банката. 
Същата констатация може да се направи и по отношение на 
взаимодействието с други институция с надзорни правомо-
щия, като КФН и КПНДРО. 

В Народното събрание не са постъпвали критични бележ-
ки и предложения за отстраняване на законови пречки, които 
препятстват ефективното изпълнение на функциите на Аген-
цията във връзка с идентифициране и предотвратяване на за-
плахи за сигурността на финансовата система на страната.418

Въз основа на данните по конкретния случай с КТБ може 
да се направи извод за прилагане на непоследователен и срав-
нително пасивен подход при изпълнението на функцията по 
подаване на сигнали, а също така и по отношение на взаимо-
действието с останалите институции с контролни правомощия. 

5. Действия по разследване, извършени през юни 2014 г.
В допълнение към това е необходимо да се отбележи и 

спорният начин, по който в средата на м. юни 2014 г. са извър-
шени действия по извършване на проверки и изземване на до-
кументи от офиси на банката и на юридически лица, свързани 
с мажоритарния собственик. В тази връзка редица медийни 
публикации, мнения на експерти и на политици насочват към 
тезата, че публичният начин, по който са извършени следстве-
ните действия на правоохранителните органи, е съдействал 
за формиране на обществено недоверие към банката и е ока-
зал допълнителен дестабилизиращ ефект. 

период 2009–2014 ДАНС не е отправяла сигнали до БНБ, нито е предприела 
съвместна проверка, свидетелства или за недопустимо недоглеждане, или за 
съзнателно загърбване на функциите на Агенцията по контрол на съмнител-
ни финансови операции. Подадени са изолирани сигнали до прокуратурата, 
без последователен интерес по тяхното развитие. В разглеждания период 
ръководството на ДАНС не е предлагало никакви законодателни промени, 
касаещи банковата и финансова стабилност, т.е. не е считало че има законови 
и нормативни пречки за изпълнението на своите задължения.“

 418 В тази връзка вж. частта от настоящия анализ, в която детайлно се 
разглежда законодателната функция на Народното събрание и взаимо-
действието с останалите институции.



ПРОКУРАТУРА 
НА  

РЕПУБЛИКА 
 БЪЛГАРИЯ 





 

При оценката на ролята на Прокуратурата на Републи-
ка България по казуса „КТБ“ следва да вземат предвид 
нейните правомощия, които се разполагат в две насо-

ки: 1) наказателно преследване и наказване на престъпле-
ния, предвидени в Наказателния кодекс; 2) осъществяване на 
надзор за законност на дейността на публичните институции, 
който попада в обхвата на правомощията на Върховна адми-
нистративна прокуратура.

Въз основа на данните, представени в доклада на пар-
ламентарната анкетна комисия, както и на стенограмите от 
проведените обсъждания при президента през юни 2014 г. и 
медийни публикации, може да се формулират следните оцен-
ки и изводи по отношение на дейността на прокуратурата по 
случая „КТБ“:

1. Действия по сигнали,  
подадени от други институции

От доклада на временната парламентарна комисия за из-
точването на КТБ се изяснява, че в периода 2005–2013 г. ДАНС 
е предоставяла данни на прокуратурата, като в част от тях е 
сигнализирала действия на мажоритарния собственик на КТБ 
или на дружества, свързани с него, а в част от тях е предоста-
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вяла данни по искане на прокуратурата (по образувани проку-
рорски проверки или образувани досъдебни производства)419. 

Данни са предоставяни за случаи, свързани с придоби-
ване на предприятия от сферата на военно-промишления 
комплекс, енергетиката, съмнителни операции в сферата на 
строителството и търговията с недвижими имоти, действия 
по придобиване на лиценза на българска банка, насочване на 
крупна сума и последващо теглене на пари в брой, сделки с 
ценни книжа през КТБ в качеството ѝ на инвестиционен по-
средник, сделки с акции на дружества за търговия с петролни 
продукти. 

Публично достъпната информация относно действията на 
институциите, в частност на прокуратурата, не дава възмож-
ност за оценка на адекватността на действията по подадените 
сигнали, извършените проверки и образуваните досъдебни 
производства в периода 2005–2013 г. Поради тази причина 
не може да бъде дадена категорична оценка дали действията 
на прокуратурата се дължат на липса на достатъчно данни от 
другите институции или на неглижиране на наличните данни 
от нейна страна. Съдейки по резултатите обаче, може да се на-
прави извод за неефективна дейност, свързана с разследване 
и наказателно преследване на престъпления, извършени от 
лица, свързани с КТБ в периода до 2013 г. 

2. Осъществяване на надзор за законност 
Едно от правомощията на Прокуратурата на Република 

България, което обикновено не попада в полезрението на ши-
роката аудитория, е осъществяването на надзор за законност 
върху дейността на публичните институции. 

В тази връзка няма публично известни данни за начина, по 
който е осъществяван този надзор спрямо институции с кон-
тролни правомощия в банковата сфера като БНБ, КФН, КПНРО. 
За периода 2009–2013 г. няма данни за инициирани проверки, 
разследвания и досъдебни производства спрямо служители 

 419 Вж. с. 86–87 от доклада на Временната парламентарна комисия за из-
точването на КТБ.
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на висши ръководни длъжности в тези институции, съобраз-
но развитието на които да се направи извод за ефективността 
на тази дейност.

Ефективното осъществяване на надзор за законност спря-
мо институциите с контролни правомощия в банковата сфера 
в посочения период би послужило като допълнителен инстру-
мент за дисциплиниране на тези институции и за по-стриктно 
изпълнение на техните контролни функции. За съжаление, в 
периода 2009–2013 г. неефективното осъществяване на над-
зор за законност е един от дефицитите в дейността на Върхов-
ната административна прокуратура.

3. Процесуално-следствени действия, извършени в 
периода м. юни 2014 г. – 2017 г.

В средата на м. юни 2014 г. в публичното пространство из-
тича информация, че прокуратурата е предприела действия по 
разследвания на престъпления в две насоки: 1) спрямо подуп-
равителя на БНБ, който ръководи управление „Банков надзор“; 
2) спрямо търговски дружества, свързани с ръководството на 
КТБ. 

В официалното съобщение на Софийска градска прокура-
тура, публикувано на 13 юни 2014 г. на сайта на прокурату-
рата420, е оповестено, че в рамките на образувано досъдебно 
производство са извършени следствени действия в офиси на 
търговски дружества, като е подчертано, че „до момента не са 
извършвани такива действия в сгради на банкови институ-

 420 Пълният текст на съобщението гласи следното: „По повод множество 
запитвания от представители на средствата за масова информация, 
пресцентърът на Софийска градска прокуратура съобщава следното:

  На 13.06.2014 г., в рамките на образувано досъдебно производство, са 
извършени множество действия по разследването, включително пре-
търсване и изземване на документи в офиси на търговски дружества. 
Претърсванията са извършени в сградите и помещенията по офици-
алните адреси на регистрация на тези дружества, след издадени пред-
варително 19 разрешения от Софийски градски съд. До момента не са 
извършвани такива действия в сгради на банкови институции и офиси 
на медии“ (източник: http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/sobshchenie-
na-prestsentra-na-sofiiska-gradsk-4570).
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ции и офиси на медии“. Въпреки това, публикации в медиите, 
цитиращи „неназовани източници, близки до разследването“, 
посочват, че се извършват претърсвания и изземване на доку-
менти от КТБ. Публикуваната информация в медиите създава 
тревога сред вложителите в банката и още същия ден започва 
масирано теглене на пари. 

Последващият анализ на редица медийни публикации, 
мнения на експерти и на политици поставя въпрос дали пуб-
личният начин, по който са извършени следствените дейст-
вия от правоохранителните органи, не е съдействал за форми-
ране на обществено недоверие към банката и дали не е оказал 
допълнителен дестабилизиращ ефект върху нея.421 

В резултат на процесуално-следствените действия на 20 
юли 2017 г. Специализираната прокуратура внася в съда об-
винителните актове срещу 18 лица – служители в управление 
„Банков надзор“, служители на КТБ и одитори, извършвали 
одит на банката.422 Мащабът на документите по делото е без 
аналог в дейността на прокуратурата и е резултат от работата 
на екип от прокурори, ангажирани с разследването на случая 
„КТБ“. 

 421 Вж. например публикацията в „Офнюз“ със следното заглавие и подза-
главие: „Акцията на Прокуратурата сложила началото на кризата в КТБ. 
Близо 1 млрд. изтеглени от Корпоративна банка за 1 седмица, над 787 
млн. – от ПИБ“ (източник: https://offnews.bg/razsledvane/aktciata-na-
prokuraturata-slozhila-nachaloto-na-krizata-v-ktb-370441.html).

 422 Вж. съобщението, публикувано на сайта на прокуратурата, в което е 
описано следното: „Обвинителният акт във всичките му копия е над 
210 000 страници. По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, 
като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, 
са предявени на всяко от обвинените лица. Разпитани са повече от 400 
свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на 
събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказател-
ства и приложенията, надхвърля 1360 тома.“ (източник: http://www.prb.
bg/bg/news/aktualno/specializiranata-prokuratura-predade-na-sd-18-lica/) 
както и приложеното резюме от 155 страници, озаглавено „Общ поглед 
върху Моделът „КТБ“ (източник: http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/
specializiranata-prokuratura-predade-na-sd-18-lica/). Преди това, на 24 
февруари 2017 г., поради значимия обществен интерес към действията 
на прокуратурата по случая „КТБ“, са публикувани постановленията за 
привличане на обвиняемите 18 лица (източник: http://www.prb.bg/bg/
news/aktualno/675885).



СМЕТНА ПАЛАТА





 

Предвид факта, че Сметната палата има индиректни 
функции по контрол върху институции като Българ-
ската народна банка, Комисията за финансов надзор и 

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, 
както и че не извършва одит на дейността на институции по 
собствена инициатива, а след изрично възлагане от Народно-
то събрание, нейната цялостна дейност не е предмет на цялос-
тен анализ в рамките на настоящото изследване. Въз основа 
на извършеното изследване следва да бъдат направени след-
ните оценки и изводи.

1. Одит на годишните финансови отчети 
В рамките на изследвания период 2009 – юни 2014 г. 

Сметната палата е извършвала одит на годишните отчети за 
финансовото управление на Българската народна банка, на 
Комисията за финансов надзор и на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори.423 Основанието за осъ-

 423 Вж. докладите от извършената одитна дейност на отчетите за финан-
совите разходи, публикувани на сайта на Сметната палата на следния 
адрес: http://www.bulnao.government.bg/bg/search?q=Българска+народн
а+банка&article_id=127&file_category_id=&file_type_id=&date_from=2009-
01-01&date_to=2014-12-31. 
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ществяването на тази дейност е нормативната уредба на съ-
ответните институции, която изисква представяне на отчет 
пред Сметната палата относно изпълнението на бюджета и 
годишен финансов отчет. 

2. Одит за съответствие на финансовото управление 
Наред с това в рамките на изследвания период са извърш-

вани одити за съответствие на финансовото управление на 
Комисията за финансов надзор и на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори, които са относими към 
периода януари 2010 г. – септември 2011 г.424 

В резултат на извършената одитна дейност Сметната 
палата е констатирала определени пропуски и е формирала 
съответните препоръки за тяхното отстраняване на послед-
валия контрол относно изпълнението. В случаите, в които са 
формулирани препоръки за отстраняване на пропуски и не-
редности, Сметната палата е извършвала последващи провер-
ки, отразени в съответните доклади относно изпълнение на 
препоръките относно този аспект от дейността на институци-
ите.425

 424 Вж. Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото 
управление на Комисията за финансов надзор за периода от 01.01.2010 г. 
до 30.09.2011 г., и Одитен доклад за извършен одит за съответствие при 
финансовото управление на Комисията за публичен надзор над регистри-
раните одитори за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г. публикувани 
на следния адрес: http://www.bulnao.government.bg/bg/search?q=Ком
исия+за+финансов+надзор&article_id=&child_article_id=&file_category_
id=14&file_type_id=&date_from=&date_toЮ.

 425 В тази връзка вж. секция „Одитна дейност“, подсекция „Изпълнение 
на препоръките“ от сайта на Сметната палата, в която са публику-
вани съответните документи: http://www.bulnao.government.bg/bg/
articles/izpylnenie-na-preporykite-133. Така например там може да 
бъде открит Доклад относно изпълнение на препоръките по Одитен 
доклад №0660200115 за извършен одит на отчета на бюджетните раз-
ходи на Българска народна банка и тяхното управление за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Отбелязването на този доклад е важно не 
само от гледна точка на осъществяването на ежегоден финансов контрол, 
но и в контекста на оценката за ефективността при използване на на-



455

3. Одит на ефективността на надзорната дейност 
В рамките на изследвания период са извършени одити на 

ефективността на надзорната дейност на Комисията за фи-
нансов надзор, относим към периода 2008–2010 г.426, и одит 
на изпълнението на Комисията за публичен надзор над реги-
стрираните одитори, относим към периода 2009–2012 г.427

От анализа на посочените документи от извършени оди-
ти и от проверки на изпълнението на формулираните препо-
ръки може да се направи извод, че в рамките на законовите 
си правомощия Сметната палата е изпълнявала адекватно и 
ефективно своята надзорна дейност спрямо разглежданите 
институции.

По отношение на ключовата институция с надзорни пра-
вомощия върху банковата система – Българската народна бан-
ка в рамките на изследвания период не е извършван одит на 
изпълнението на БНБ или друг специфичен одит, в частност – 
на ефективността на банковия надзор. Такъв одит е възложен 
от Народното събрание в края на 2014 г. след възникване на 
поредица от въпроси доколко ефективно е осъществяван над-
зорът на БНБ спрямо институциите от банковата система, в 
частност – спрямо конкретната банка. 428 

личните ресурси от БНБ, което е също важна предпоставка за ефективно 
осъществяване на надзорна дейност.

 426 Вж. Одитен доклад за извършен одит на ефективността на надзорната 
дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 01.01.2008 г. до 
31.12.2010 г., публикуван на същото място.

 427 Одитен доклад за извършен одит на изпълнението на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори за периода от 01.01.2009 г. 
до 31.12.2012 г., публикуван на същото място.

 428 В тази връзка вж. „Одитен доклад №0000000115 за извършен одит на 
изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъ-
ществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 
31.12.2014 г.“, както и „Доклад за резултатите от осъществения последващ 
контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад №0000000115 
за извършен одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на бан-
ковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 
от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“, публикуван на сайта на Сметната палата 
на следния адрес: http://www.bulnao.government.bg/bg/search?q=Бълга
рска+народна+банка&article_id=127&child_article_id=133&file_category_
id=&file_type_id=&date_from=&date_to.
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Посоченият факт поставя на преден план въпроса за начи-
на, по който Народното събрание се възползва от експертиза-
та на националната одитна институция с оглед установяване 
на дефицити в дейността и управлението на независими ре-
гулаторни институции, в това число на институции с надзор-
ни правомощия върху банковия сектор. Този факт подчертава 
още веднъж дефицит в работата на Народното събрание, свър-
зан с осъществяването на ефективен парламентарен контрол 
и предприемане на мерки за подобряване на дейността на не-
зависимите регулаторни институции. 

В заключение, отчитайки законовото ограничение, според 
което Сметната палата не може да извършва одити по собст-
вена инициатива, може да бъде направен извод, че в рамките 
на изследвания период Сметната палата е изпълнявала адек-
ватно и с висок професионализъм своите функции спрямо не-
зависими регулаторни институции с надзорни правомощия 
върху финансовата система. В случаите, в които е извършен 
одит, препоръките и последващият контрол относно тяхното 
изпълнение са съдействали за подобряване на тяхното зако-
носъобразно управление и функциониране. 

Обстоятелство, което възпрепятства максимално ефек-
тивното осъществяване на одитната дейност на Сметната па-
лата, е законовото ограничение, при което Сметната палата не 
може да извършва одити по собствена инициатива дори и в 
случаите, в които има публично известни данни на дефицити 
в управлението и функционирането на публични институции. 



ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ





 

Президентът на Републиката има правомощия във връз-
ка с конституирането на част от състава на управи-
телния орган на Българската народна банка. Съгласно 

чл. 12, ал. 3 от Закона за БНБ той назначава трима членове на 
Управителния съвет на БНБ. В контекста на настоящото из-
следване действията на президента следва да бъдат разгледа-
ни в две насоки:

1. Избор на членове на Управителния съвет на 
Българската народна банка и механизми за отчетност

След избора на управител на БНБ въз основа на решение 
на НС от 28 май, а впоследствие и на решение от 20 август 2009 
година429, парламентът избира управител на БНБ за срок от 6 
години. Впоследствие след предложение от новоизбрания уп-
равител Народното събрание извършва процедура по избор на 
подуправителите на трите управления на централната банка. 

 429 Процесът по избиране на управител и заместник-управители на БНБ от 
Народното събрание е предмет на по-детайлен анализ и в друга част на 
настоящия анализ – в частта, посветена на капацитета на Българската 
народна банка, индикатор „Прозрачност на процедурата по избор“. 
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Действащият към тази дата президент е изпълнил свои-
те правомощия по избор и назначаване на останалите трима 
членове на ръководството на БНБ. В тази връзка следва да се 
отбележи, че подходът за осигуряване на публичност на кан-
дидатурите не се отличава от този на останалите институции 
в този период – липсва публичност на информацията относно 
потенциални кандидатури, не е проведена дискусия относно 
качествата на кандидатите и няма оповестени мотиви за избо-
ра на избраните кандидати.430 Въз основа на оскъдната инфор-
мация може да се направи извод, че в рамките на изследвания 
период съществува дефицит на прозрачност в процедурите по 
избор на ръководство на БНБ, като това се отнася както за пар-
ламента, така и за президентската институция.

Що се отнася до възможностите за търсене на отговор-
ност, отчетност от институцията по избор спрямо избраните 
лица, следва да се отбележи, че подобна дискусия възниква 
във връзка с кризата в КТБ през лятото на 2014 г. и устано-
вяването на факта, че както парламентът, така и президентът 
не разполагат с пълноценна информация относно начина, по 
който надзорните институции са осъществявали своите пра-
вомощия. В тази връзка наред с проблема за неефективното 
изпълнение на надзорните функции от страна на регулатор-
ните институции, възниква и въпрос дали абсолютизирането 
на законовите гаранции за независимост (в случая на упра-
вление „Банков надзор“ в БНБ) не компрометира принципа за 
отчетност пред органите, които конституират тези независи-
ми регулаторни институции.431

 430 Медийният мониторинг на публикации по темата потвърждава заключе-
нието за дефицит на прозрачност и мотивиране на избора на членовете 
на УС на БНБ. За съжаление сайтът на президентската институция също 
не осигурява достъп до информация по темата: при проверка на сайта, 
в подсекцията „Архив 2002–2012“ е публикувано следното съобщение 
от 13 ноември 2016 г.: „Архивът на сайта 2002–2012 г. ще бъде временно 
недостъпен за неопределен период от време по съображения за сигур-
ност“ (източник: https://www.president.bg/static909/forbidden-prevent-
cyber-atack-bad-code-2002-2006-uncompatible-hsts).

 431 Тази интерпретация на законовите изисквания на свой ред води до лип-
са на активен подход от Управителния съвет, в частност на членовете 
на УС, в търсенето на информация и отчетност относно резултатите от 
дейността на управление „Банков надзор“.
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2. Консултации с политическите партии и 
институциите, проведени след възникването на 
кризата в КТБ през юни 2014 г.

При оценката на ролята на президента във връзка с въз-
никналата криза в КТБ през лятото на 2014 г. е необходимо да 
се вземе предвид фактът, че инициирането на консултациите с 
представителите на институциите и политическите партии се 
осъществява както в рамките на регулярно осъществяваната 
функция на президента да служи като обединителна фигура, 
която търси диалог между институциите, така и поради още 
една конкретна причина – предстоящото съставяне на слу-
жебно правителство и пряката отговорност, която президен-
тът носи. 

В хода на дискусиите, проведени на 29 юни и на 14 юли 
2014 г., става ясно, че до възникването на кризата в КТБ в сре-
дата на юни 2014 г. президентът не е разполагал с информа-
ция за реалното състояние на банката нито от ДАНС, нито от 
членовете на Управителния съвет на БНБ. В тази връзка на 
преден план излиза проблемът за недостатъчно ефективната 
комуникация и непълноценен обмен на информация с Аген-
цията (която по закон би следвало да предоставя на ръково-
дителите на изпълнителната и законодателната власти и на 
президента равна по обем и съдържание информация относно 
рисковете за националната сигурност), както и липсата на ин-
формация от централната банка за състоянието на банковата 
система и в частност – на КТБ.432

Въпреки посочените ограничения, може да се направи по-
ложителна оценка за ролята на президентската институция в 
пика на кризата на доверието към КТБ и към други компонен-
ти от банковата система на страната. В рамките на проведени-
те консултации през юни – юли 2014 г. президентът играе ро-

 432 В тази връзка вж. с. 48 от стенограмата от консултативната среща при 
президента, проведена на 29 юни 2014 г., в която той заявява: „В това 
писмо ние разбираме, че ДАНС следи много внимателно ситуацията от 
години, констатира някакви неща, същевременно информира президента 
след петък. На това писмо аз съм реагирал изключително остро, надявам 
се то да е стигнало и до министър-председателя и до председателя на 
парламента.“
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лята на допълнителен стабилизиращ фактор, който осигурява 
терен за диалог между институции и политически партии и за 
постигане на консенсусно решение, което овладява възникна-
лата криза.
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Приложение №1 
 

МЕТОДОЛОГИЯ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО:  

ОБХВАТ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР В 
БЪЛГАРИЯ: ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Системата от институции с контролни функции обхваща 
сложен комплекс от структури, които изпълняват различни 
по обхват и компетентност функции по регулация на банко-
вата система. Предвид важния характер на дейността, която 
осъществяват кредитните институции, в законодателството 
са предвидени редица инструменти за контрол. В тази връзка 
са създадени структури, които осъществяват вътрешен кон-
трол, и структури, които осъществяват външен контрол:

• Звената за вътрешен контрол са изградени вътре в самите 
кредитни институции и изпълняват функцията на първа 
вътрешна система за идентифициране на риск относно 
правилното управление и функциониране на банките;

• Институциите, осъществяващи външен контрол, имат раз-
лична компетентност и функции, като в зависимост от ха-
рактера и интензитета на осъществявания контрол могат 
да бъдат обозначени като: 
− Институции за външен контрол от първо ниво – тук се 

включват: 
а) институции, които имат преки контролни функции 

(Българска народна банка, Комисия за финансов над-
зор, Държавна агенция „Национална сигурност“ и 
Министерство на финансите); 
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б) институции, които имат опосредствани контролни 
функции (външен одитор, Фонд за гарантиране на 
влоговете в банките).

− Институции за външен контрол от второ ниво – тук се 
включват: Комисия за публичен надзор над регистрира-
ните одитори, Сметна палата, Прокуратура на Републи-
ка България;

− Институции за външен контрол от трето ниво – тук се 
включват Народното събрание и Президентът на Репу-
бликата, които имат функции по конституиране на част 
от гореописаните институции и търсене на отговорност 
от тях.

Предвид дефинираните цели в разработената изследова-
телска методология, в рамките на Системата за почтеност в 
банковия сектор в България са включени следните институ-
ции:

• Кредитни институции (в конкретния случай Корпоратив-
на търговска банка) ;

• Българска народна банка;
• Комисия за финансов надзор;
• Одитор;
• Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори;
• Народно събрание;
• Министерство на финансите;
• Държавна агенция „Национална сигурност“;
• Прокуратура; 
• Сметна палата;
• Президент.

Въз основа на разработената изследователска методоло-
гия е извършено изследване, което дава цялостна оценка на 
капацитета, ролята и управлението на следните институции: 

• Кредитни институции – оценката на капацитета, ролята и 
управлението е фокусирана върху структурите за управле-
ние, контрол и вътрешен одит на КТБ. Изборът на този 
подход се обосновава от водещата изследователска задача 
„Кой е отговорен за фалита на КТБ?“; поради тази причина 
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отправната точка за оценката на кредитните институции 
е казусът с фалита на КТБ; 

• Българска народна банка – оценката на капацитета, роля-
та и управлението е фокусирана върху управление „Банков 
надзор“, което има основната задача по осъществяване на 
контрол върху банковия сектор, като включва и частична 
оценка на ръководството на институцията;

• Комисия за финансов надзор – оценката на капацитета, 
ролята и управлението е фокусирана върху функциите по 
контрол върху дейността на банките като инвестиционни 
посредници;

• Одитор – оценката на капацитета, ролята и управлението 
на одитора е фокусирана върху работата на конкретно-
то специализирано одиторско предприятие и одиторите, 
които са извършвали одит на КТБ;

• Комисия за публичен надзор над регистрираните одито-
ри – оценката на капацитета, ролята и управлението на ин-
ституцията е фокусирана върху нейната основна функция 
по надзор върху дейността на регистрираните одитори и 
на специализираните одиторски предприятия;

• Народно събрание – оценката на капацитета, ролята и 
управлението е фокусирана върху конституиращата и над-
зорната функция на парламента. В тази връзка акцент е 
поставен върху дейността на три комисии: на две постоян-
ни комисии, която избират и осъществяват контрол върху 
институции с надзорни функции (Комисия по бюджет и 
финанси, която има функции по контрол над дейността на 
БНБ, КФН и КПНРО, СП и Комисия за контрол над службите 
за сигурност, която има функции по контрол над ДАНС) и 
на една временна комисия, създадена по конкретния слу-
чай (Временна анкетна комисия за проверка на фактите и 
обстоятелствата, свързани с действията на държавни ор-
гани и институции, които е следвало да упражнят контрол 
и противодействат на източването на Корпоративна тър-
говска банка в периода 2009–2014 г.).

Предвид опосредстваните функции по контрол върху 
банковия сектор, настоящата методология предвижда да бъ-
дат изследвани само част от функциите на следните инсти-
туции:



466

• Министерство на финансите – във връзка с управлението 
на риска при оперирането с публични финансови ресурси, 
извършване на данъчни проверки и ревизии от НАП, как-
то и във връзка с взаимодействието с други институции с 
надзорни правомощия спрямо банковата система, в т.ч. об-
мен на информация, идентифициране и анализ на рискове 
за финансовата система на страната;

• Държавна агенция „Национална сигурност“ – във връзка с 
изпълнението на функциите по идентифициране и разкри-
ване на рискове за финансовата сигурност на страната, сиг-
нализиране на институции с правоохранителни функции, 
взаимодействие с институции с надзорни правомощия върху 
финансовата система и предотвратяване на посегателства 
върху икономическата и финансовата сигурност на страната;

• Прокуратура – във връзка с осъществяване на функциите 
по надзор за законност върху дейността на държавните 
институции и на функциите по разследване и наказателно 
преследване на престъпления, попадащи в обхвата на На-
казателния кодекс;

• Сметна палата – във връзка с осъществяване на функции-
те, свързани с одит на управлението на публични институ-
ции, по-конкретно на БНБ, КФН и КПНРО;

• Президент – във връзка с осъществяване на функциите, 
свързани с конституиране на БНБ (избор на членове на УС 
на БНБ), както и във връзка с действията след възникване 
на кризата в КТБ в контекста на отговорностите за съста-
вяне и функциониране на служебно правителство.

ИЗСЛЕДВАНИ ИЗМЕРЕНИЯ,  
ПОКАЗАТЕЛИ, СКАЛА ЗА ОЦЕНКА 

Оценката на институциите, формиращи Системата за поч-
теност в банковия сектор в България, се основава на показа-
тели, измерващи три основни измерения: (І) капацитет, (ІІ) 
роля и (ІІІ) управление. 

Показателите в измерение капацитет целят да установят 
доколко дадена институция разполага с достатъчно ресурси, за 
да може да функционира ефективно и да осъществява в пъл-
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нота функциите, които са ѝ възложени съгласно действащото 
законодателство. В този контекст са включени и показатели, 
които оценяват гаранции за независимост, професионални и 
етични критерии за работата на ръководните органи, което 
има важно значение както за общия институционален капаци-
тет, така и за ролята при функционирането на цялата система.

Показателите в измерение роля оценяват крайния резул-
тат от действията на институциите и приноса им в Системата 
за почтеност в банковия сектор. В тази група специфичните 
индикатори се различават в зависимост от профила и съот-
ветните функции на институциите. Те са конструирани така 
че да измерят и оценят онези аспекти от дейността, които са 
ключови за институцията и същевременно имат отношение 
към функционирането на общата система. 

Показателите от измерение управление отразяват ка-
чеството на управление на дадена институция, разгледани 
през призмата на принципите за прозрачност и отчетност на 
дейността, както и за почтеност на служителите, работещи в 
съответната институция. По този начин може да бъде уста-
новено не само доколко дадена институция има капацитет за 
изпълнение на определени функции, доколко активна роля и 
принос има институцията в рамките на общата система, но и 
дали тя се управлява прозрачен и отговорен начин. 

Всяко едно от трите измерения от оценката на институ-
циите е изследвано и оценено въз основа на ясно дефиниран 
набор от ключови показатели. Общият брой на показателите в 
цялостното изследване на Системата за почтеност в банковия 
сектор в България е 75.433 Всеки конкретен показател е разгле-
дан през призмата на:

а) съществуващата нормативна база (подпоказатели А) – в 
рамките на тази категория се включват закони, наредби, ин-

 433 Конкретните показатели за оценка са представени обобщено в част първа 
на настоящата методология, където в синтезиран вид са представени по-
казателите за оценка и мотивите за техния избор, както и в част втора на 
настоящата методология, където е публикувана детайлна информация 
за показателите, ключовите въпроси, които са предмет на изследване, 
конкретните изследователски методи, които е необходимо да бъдат 
приложени, за да бъде дадена оценка, и източниците на информация. 
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струкции, етични кодекси и други вътрешни правила и други 
документи, определящи правилата за дейност на институци-
ите, формиращи системата за почтеност в банковия сектор;

б) практическата дейност (подпоказатели Б) – в рамките на 
тази категория се включват данни и оценки относно прак-
тическите аспекти от работата на институциите, осъщест-
вяваните политики за управление, моделите на функцио-
ниране и конкретните действия, свързани с приложението 
на съществуващите правила за дейност.

Водещата идеята за прилагането на това разделение е да се 
установи разликата между законодателната рамка и действи-
телната ситуация в специфична област. Причината за този под-
ход се мотивира от факта, че практиката никога не съответства 
напълно на съществуващите нормативни рамки. Този факт е 
многократно потвърждаван от редица социологически и прав-
ни изследвания, включително и от изследванията на системите 
за почтеност на 26 европейски държави, проведени от антико-
рупционната международна мрежа на Transparency International. 

Всеки един от показателите получава оценка, която е фор-
мирана от общата средноаритметична оценка на подпоказате-
лите от двете категории. Скалата за оценка на всеки показател е 
формирана по 5-бална система от 1 до 5 включително, при която:

• показатели със стойност 4 и 5 представляват израз на мно-
го добро или отлично ниво на изграден капацитет, ефек-
тивно изпълнение на функциите и ролята и адекватно уп-
равление на изследваната институция;

• показател със стойност 3 отразява сравнително добро 
ниво на капацитет, роля или управление на изследваната 
институция;

• показатели от 1 и 2 отразяват незадоволително ниво или 
липса на изграден капацитет, съществени дефицити при 
изпълнението на ролята и неадекватно управление на из-
следваната институция. 

Оценки под 3 са израз на критично ниски стойности в ка-
пацитета, ролята или управлението на изследваните инсти-
туции, които изразяват съществени дефицити във функцио-
нирането и управлението и предполагат необходимост от съ-
ществена промяна.
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Таблица №4 Скала за оценка на институциите

5

отлично ниво на капацитет, роля или управление
наличие на развита нормативна база, която регламентира адек-
ватно всички ключови аспекти от съответната област и поз-
волява на институциите да изпълняват ефективно своята дей-
ност; наличие на развит капацитет, който служи като основа за 
ефективно изпълнение на функциите; не съществуват пропуски 
в работата или ако такива възникнат инцидентно, те се от-
страняват в резултат на своевременно предприети управленски 
действия; институциите се справят адекватно и ефективно със 
своите функции, като дават съществен принос за цялостното 
функциониране на системата; управлението се основава на сис-
темен подход за приложение на принципите за прозрачност, от-
четност и почтеност.

4

Много добро ниво на капацитет, роля или управление
наличие на добре развита нормативна база, която регламентира 
ключовите аспекти от дейността на институциите, и позволява 
да се изпълняват ефективно дейността си; наличие на изграден 
капацитет, който служи като основа за изпълнение на функции-
те; възможни са пропуски в работата, като те се отстраняват 
в резултат на своевременно предприети управленски действия; 
институциите се справят сравнително ефективно със своите 
функции, като дават принос за цялостното функциониране на 
системата; управлението се основава на утвърден подход за при-
ложение на принципите за прозрачност, отчетност и почтеност, 
като са възможни определени пропуски, които не оказват влияние 
на системно ниво върху управлението.

3

Сравнително добро ниво на капацитет, роля или управление
наличие на нормативна база, която има определени дефицити, но 
в общи линии регламентира основните аспекти от съответната 
област и може да служи като отправна точка за изпълнение на ос-
новните функции на институциите; наличие на изграден капаци-
тет на институциите, който позволява относително ефектив-
ното им управление и функциониране; институциите се справят 
относително добре с изпълнението на своите правомощия, като в 
отделни аспекти от тяхната дейност са налице дефицити; прин-
ципите за прозрачност, отчетност и почтеност в управлението 
като цяло се прилагат, като съществува необходимост от цялос-
тен подход за пълноценно прилагане.



470

2

незадоволително ниво на капацитет, роля или управление
наличие на нормативна база със съществени дефицити, която 
не регламентира някои от основните аспекти от съответната 
област и не може да служи като адекватна отправна точка за из-
пълнение на основните функции на институциите; съществени 
дефицити в капацитета на институциите, които не позволяват 
ефективното им управление и функциониране; въпреки полагани-
те усилия, институциите не се справят с изпълнението на свои-
те основни правомощия; възможно е да съществуват формално 
разписани правила и определени добри практики в управлението, 
но като цяло то не се основава на принципите за прозрачност, от-
четност и почтеност.

1

липса на капацитет, роля или управление
отсъствие на нормативна рамка или съществени дефицити в нея, 
които не регламентират ключови аспекти от дейността на ин-
ституциите и не служат като адекватна основа за изпълнение на 
основни функции на институциите; липса на изграден институ-
ционален капацитет или съществени дефицити в капацитета на 
изследваните институции, което е предпоставка за неадекватно 
изпълнение на техните функции; неизпълнение на ключови функ-
ции, съществени дефицити в изпълнението на дейността или 
отказ от предприемане на конкретни действия; лоши практики 
в управлението, несъответстващи на основни принципи за про-
зрачност, отчетност и почтеност.

ОЦЕНЯВАН ПЕРИОД
Предвид поставената изследователска задача и конкрет-

ните аспекти от дейността на институциите периодът за оцен-
ка обхваща данни, включително и релевантното законодател-
ство, от последните 5 години от функционирането на банка-
та – от 2009 г. до юни 2014 г. 

При осъществяване на изследването, въз основа на което 
е изработена настоящата оценка на Системата за почтеност в 
банковия сектор, е взето предвид следното:

• Фокусът е поставен върху контрола, свързан с функциони-
рането на кредитните институции и контролните функ-
ции, целящи гарантиране на финансова стабилност на 
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банките и сигурност за вложителите. Извън настоящата 
методология за оценка е контролът, свързан с осъщест-
вяването на отделните банкови операции и отношенията 
между клиентите и банките. С оглед на това от обхвата на 
проучването са изключени институции, осъществяващи 
форми на контрол във връзка с отношенията между бан-
ките и клиентите, като Омбудсман, Помирителна комисия 
по платежни спорове и др.;

• Контролът е разглеждан в широк смисъл – той е интерпре-
тиран като всяка дейност, която оказва влияние върху на-
чина на функциониране на кредитните институции и фор-
миране на принципи, правила и обща рамка за осъществя-
ване на дейността, а не само като дейност, свързана с про-
верка по спазване на нормативни изисквания и правила 
и скрепена с правомощия по налагане на санкции. С оглед 
на това разбиране, институциите с контролни функции, 
включени в системата за почтеност на банковия сектор, са 
разглеждани като такива с преки контролни функции (ин-
ституции, притежаващи правомощия за санкциониране на 
кредитните институции) и такива с опосредствани кон-
тролни функции (институции, които оказват въздействие 
върху начина на функциониране на кредитните институ-
ции без правомощия по пряко санкциониране).

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ 
При извършването на оценката на Системата за почтеност 

в банковия сектор са приложени няколко основни изследова-
телски метода, като сред тях водещо значение имат: 1) анали-
зът на документи и 2) експертното интервю. Приоритетният 
избор на тези два метода се обосновава от необходимостта от 
включване на широк кръг от източници на информация и от 
високо специализираното ниво на изследваната материя.434

 434 В тази връзка следва да се вземе предвид фактът, че анализът на до-
кументи е най-широкообхватният метод, който позволява гъвкавост 
и мащаб при осъществяване на изследването, а експертното интервю 
с насочващи въпроси позволява получаване на информация и оценки 
относно проучваната тема от тесен кръг експерти, които разполагат с 
високо ниво на експертиза, практически и теоретичен опит в тази област.
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При прилагането на изследователския метод анализ на до-
кументи като източник на информация е разгледано и анали-
зирано релевантното национално и европейско законодател-
ство, регламентиращо дейността на кредитните институции 
и институциите, които имат контролни функции в банковия 
сектор. Наред с това са използвани документи на изследвани-
те институции, анализи, доклади и медийни публикации по 
темата. 

При прилагането на изследователския метод експертно 
интервю като източник на информация са включени данни и 
оценки от интервюта с насочващи въпроси, проведени с пред-
ставители на изследваните институции, одитори, независими 
експерти с теоретичен и практически опит в банковия сектор.
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Таблица №5. Скала за оценка на институциите

5 Отлично ниво на капацитет, роля или управление

4 Много добро ниво на капацитет, роля или управление

3 Сравнително добро ниво на капацитет, роля или управление

2 Незадоволително ниво на капацитет, роля или управление

1 Липса на капацитет, роля или управление

Таблица №6. Оценки на институциите 
по изследвани измерения

ИНСТИТУЦИЯ ОБЩА 
ОЦЕНКА КАПАЦИТЕТ РОЛЯ УПРАВЛЕНИЕ

Комисия за 
публичен надзор над 
регистрираните одитори 

2,67 2,17 2,00 3,83

Народно събрание 2,44 2,50 2,00 2,83

Комисия за финансов 
надзор 2,13 1,88 2,00 2,50

Българска народна банка 1,74 1,70 1,70 1,83

Одитор 1,72 2,00 1,83 1,33

Корпоративна търговска 
банка 1,61 2,17 1,67 1,00
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Таблица №7. Оценки на Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ОБЩА ОЦЕНКА: 2,67

КАПАЦИТЕТ: 2,17

Прозрачност при избора на ръководство на 
КПНРО (3;1) 2

Професионални и етични критерии при избора на 
ръководство на КПНРО (3;2) 2,5

Гаранции за независимост на КПНРО (3;1) 2

РОЛЯ: 2,00

Ефективен надзор: контрол върху качеството на 
дейността на одиторите (2;2) 2

Ефективен надзор: разследвания по сигнали за 
нередности и налагане на санкции (2;2) 2

Междуинституционално сътрудничество (2;2) 2

УПРАВЛЕНИЕ: 
3,83

Прозрачност (4;5) 4,5

Отчетност (3;4) 3,5

Почтеност (4;3) 3,5
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Таблица №8. Оценки на Народното събрание

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОБЩА ОЦЕНКА: 2,44

КАПАЦИТЕТ: 2,50
Собствен експертен капацитет (4;2) 3

Външна експертиза (2;2) 2

РОЛЯ: 2,00

Законодателна регламентация (3;2) 2,5

Процедури за избор на регулаторни институции 
(2;1) 1,5

Парламентарен контрол и търсене на 
отговорност (3;1) 2

УПРАВЛЕНИЕ: 
2,83

Прозрачност (4;4) 4

Отчетност (4;3) 3,5

Почтеност (1;1) 1
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Таблица №9. Оценки на Комисията за финансов надзор

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ОБЩА ОЦЕНКА: 2,13

КАПАЦИТЕТ: 1,88 Прозрачност при избора на ръководство на КФН 
(2;1)

1,5

Професионални и етични критерии при избора на 
ръководство на КФН (2;2)

2

Гаранции за независимост на КФН (3;1) 2

Изграждане и поддържане на експертен 
капацитет (3;1)

2

РОЛЯ: 2,00 Ефективен надзор: установяване на нарушения 
(3;1)

2

Търсене на отговорност и налагане на санкции 
(2;2)

2

Междуинституционално сътрудничество (2;2) 2

УПРАВЛЕНИЕ: 
2,50

Прозрачност (4;3) 3,5

Отчетност (3;2) 2,5

Почтеност (2;1) 1,5
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Таблица №10. Оценки на Българската народна банка

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ОБЩА ОЦЕНКА: 1,74

КАПАЦИТЕТ: 1,70 Прозрачност при избора на ръководство на БНБ 
(2;1)

1,5

Професионални и етични критерии при избора на 
ръководство на БНБ (3;1)

2

Гаранции за независимост на БНБ (3;1) 2

Вътрешна организация в БНБ и адекватна 
степен на независимост на управление „Банков 
надзор“ (1;1)

1

Ресурсна обезпеченост и ефективно използване 
на ресурси (3;1)

2

РОЛЯ: 1,70 Издаване на лицензи, разрешения и одобрения (3;1) 2

Дистанционен надзор върху дейността на 
банките (2;1)

1,5

Проверки на място в банките (2;1) 1,5

Прилагане на надзорни мерки (2;1) 1,5

Междуинституционално сътрудничество (3;1) 2

УПРАВЛЕНИЕ: 
1,83

Прозрачност (4;2) 3

Отчетност (2;1) 1,5

Почтеност (1;1) 1
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Таблица №11. Оценки на одитор

ОДИТОР

ОБЩА ОЦЕНКА: 1,72

КАПАЦИТЕТ: 2,00

Професионални и етични критерии (3;1) 2

Независимост при изпълнение на одитната 
дейност (3;1) 2

Повишаване на квалификацията (3;1) 2

РОЛЯ: 1,83

Ефективна одитна дейност: установяване на 
нарушения (3;1) 2

Докладване за нарушения пред ръководството на 
специализираното одиторско предприятие (3;1) 2

Подаване на сигнали за нарушения до 
институциите (2;1) 1,5

УПРАВЛЕНИЕ: 1,33

Прозрачност (1;1) 1

Отчетност (1;1) 1

Почтеност (3;1) 2
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Таблица №12. Оценки на Корпоративна търговска банка

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

ОБЩА ОЦЕНКА: 1,61

КАПАЦИТЕТ: 2,17

Професионални и етични критерии при избор на 
управителни и надзорни органи на банката (3;1) 2

Независимост на специализираната служба 
за вътрешен контрол от ръководството на 
банката (4;1)

2,5

Акционери и действия на акционерите, 
гарантиращи ресурсна обезпеченост и 
стабилност на банката (3;1)

2

РОЛЯ: 1,67

Дейност по влогонабиране, гарантираща 
устойчиво развитие и стабилност на банката 
(2;1)

1,5

Дейност по кредитиране, гарантираща 
стабилност на банката (3;1) 2

Инвестиционна дейност на банката (2;1) 1,5

УПРАВЛЕНИЕ: 
1,00

Прозрачност (1;1) 1

Отчетност (1;1) 1

Почтеност (1;1) 1
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Приложение №3 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 
СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНИ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
БНБ – Българска народна банка (наричана още Централна банка)
ВКП – Върховна касационна прокуратура
Временна комисия за източването на КТБ – Временна анкетна 

комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с 
действията на държавни органи и институции, които е следвало 
да упражнят контрол и противодействат на източването на Кор-
поративна търговска банка в периода 2009–2014 г.

ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност“
ЕБО – Европейски банков орган 
ЕСМА (ESMA) – Европейски орган за ценни книжа и пазари 
ЕСФН – Европейска система за финансов надзор 
ЕСЦБ – Европейска система на централните банки
ЕХД – Единно хранилище за данни
ЗБНБ – Закон за Българската народна банка
ЗКИ – Закон за кредитните институции
ЗКФН – Закон за Комисията за финансов надзор
ЗНФО – Закон за независимия финансов одит
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗПУКИ – Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси
ИДЕС – Институт на дипломираните експерт-счетоводители
КБКИПЕ – Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и 

парламентарна етика в 41 НС
КБФ – Комисия по бюджет и финанси в 41 НС, 42 НС и 43 НС
Комисия за контрол над службите за сигурност – Комисия за кон-

трол над службите за сигурност, използването и прилагането на 
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по 
закона за електронните съобщения в 41 НС и 43 НС

КПНРО – Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
КТБ – Корпоративна търговска банка
КФН – Комисия за финансов надзор
МС – Министерски съвет
МФ – Министерство на финансите
НАП – Национална агенция за приходите 
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НК – Наказателен кодекс
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
НС – Надзорен съвет (в случая е визиран Надзорният съвет на КТБ)
НС – Народно събрание (парламент)
ПРБ – Прокуратура на република България
Регламент (ЕС) №575/2013 – Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисква-
ния за кредитните институции и инвестиционните посредници 
и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012

СГП – Софийска градска прокуратура
СОП – специализирано одиторско предприятие
СП – Сметна палата
ССВО – Специализирана служба за вътрешен одит
УС – Управителен съвет (УС на БНБ или УС на кредитна институция)
ЦД – Централен депозитар
IFAC – Международна федерация на счетоводителите

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ:
Единно хранилище за данни – информационна система на БНБ, 

която съхранява отчетната информация от банките. 
CAEL – система за надзорна оценка и рейтинг на търговските банки, 

който се основава на четири показателя: C – капиталова адек-
ватност, А – качество на активите, E – качество и размер на при-
ходите, L – ликвидност.

Доклад за прозрачност – основен документ на специализирано 
одиторско предприятие, изразяващ политиката на управление 
и функциониране и представящ основна информация относно 
ежегодната дейност на компанията.

Европейска система за финансов надзор – система за надзор, 
включваща Европейският орган за ценни книжа и пазари 
(ESMA), Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският ор-
ган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(EIOPA), Европейският съвет за системен риск (ЕССР) и Съвмест-
ният комитет на европейските надзорни органи и национални-
те надзорни органи.

Европейска система на централните банки – включва Европей-
ската централна банка и националните централни банки на 
всички държави членки на ЕС, независимо дали те са приели 
еврото или не.

Европейският банков орган – независим орган на ЕС, който работи 
за гарантиране на ефективно и последователно равнище на пру-
денциално регулиране и надзор в европейския банков сектор. 
ЕБО е част от Европейската система за финансов надзор.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) – 
професионална организация, която провежда изпитите за ре-
гистрирани одитори, регистрира одиторите и специализира-
ните одиторски предприятия в регистър, организира обучения 
за придобиване на квалификация за извършване на одиторска 
дейност.
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Кредитни институции (банки) – юридически лица, които извърш-
ват публично привличане на влогове или други възстановими 
средства и предоставят кредити или друго финансиране за своя 
сметка и на собствен риск.

Надзорен съвет – структура, която осъществява контролни функ-
ции спрямо управителните органи на кредитна институция 
(управителен съвет или съвет на директорите). Наличието на 
Надзорен съвет е показател за двустепенна структура на упра-
вление на съответната банка. Надзорният съвет не участва в 
управлението на банката, но приема и утвърждава правилата за 
работа и следи за тяхното спазване. 

Общо събрание на акционерите – най-висшата структура в кре-
дитна институция, която включва всички акционери с право на 
глас и има правомощия да изменя устава, да взема решения за 
увеличаване или намаляване на капитала, да избира и освобож-
дава членовете на борда на директорите и надзорния съвет, да 
одобрява годишния счетоводен отчет, да решава издаването на 
облигации, да назначава ликвидатори.

Одитор – лице, което извършва проверка за правилното и законо-
съобразно изпълнение на функциите на одитираното юридиче-
ско лице (в случая кредитна институция) банките въз основа на 
преглед на документи и има право да подписва одиторски до-
клади с мнение върху финансови отчети на одитираните лица. 
За да изпълнява дейност, одиторът следва да бъде регистриран 
според изискванията на ЗНФО, като изключителните права за 
упражняване на професията на регистриран одитор се упражня-
ват пряко или чрез участие в специализирано одиторско пред-
приятие.

Специализирана служба за вътрешен одит – звено за вътрешен 
контрол в кредитните институции, което е независимо при 
осъществяване на своята дейност от управителните органи и 
чиято основна функция е да проверява системите за отчетност, 
законността на операциите, спазването на вътрешните правила 
и процедури, системите за управление и др. ключови дейности 
относно дейността на кредитните институции.

Управителен съвет или Съвет на директорите (наричан още Борд 
на директорите) – ръководна структура, която управлява и 
представлява банката при двустепенна система. Управителният 
съвет изготвя правилник, който се одобрява от надзорния съвет, 
избира и възлага управлението на банката на изпълнителен ди-
ректор. Бордът на директорите управлява при едностепенната 
система. Той приема и утвърждава правилата за работа, събира 
редовни заседания за обсъждане състоянието и развитието на 
банката, избира и възлага управлението на главен изпълните-
лен директор.

Управление „Банков надзор“ в БНБ – едно от трите основни звена в 
структурата на Българската народна банка, което има функция 
да регулира и осъществява надзор върху дейността на другите 
банки в страната.
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Тази книга е резултат от двегодишно журналистическо разследва-
не, което проследява историята на Корпоративна търговска банка от 
създаването до фалита й (1994–2014 г.).

Разследването е проведено на базата на десетки срещи с преки учас-
тници или свидетели на събитията, представители на държавни струк-
тури, политически партии, бизнес, регулатори. В процеса на работа са ана-
лизирани стотици официални и неофициални документи. Достъп до инфор-
мация от български и международни организации е поискан десетки пъти.

Събраните факти, данни, документи и ексклузивни свидетелства, 
включени в книгата, съдържат за пръв път категорични доказателства 
за политическата корупция в България.

Целта на проекта KTBfiles е да покаже генезиса на „модела КТБ“ и тех-
нологията на разрастването му до мащаби, които притиснаха до стената 
всички ключови държавни институции. Книгата изследва обстоятелства-
та, които направиха възможно съществуването на този порочен модел, 
както и механизмите за неговото изкореняване. Това прави разследването 
много по-всеобхватно, многопластово и важно от хронологията на един 
банков фалит, бил той и най-големият в българската история.
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Студентите учат най-добре, когато присъстват на лекции и из-
пълняват заданията на семинарните занятия… но учението не трябва 
да приключи с последния звънец. Интернет компонентите на учебника 
дават възможност за непрекъснати самостоятелни упражнения. Те оси-
гуряват незабавна обратна връзка, усещане за лично отношение и инди-
видуализирано обучение. Много преподаватели и студенти съобщават за 
по-добри оценки, получени в резултат на засилен интерес и решаване на 
казуси в реално време.

Фредерик Стенли "Рик" Мишкин (роден на 11 януари 1951 г.) е амери-
кански икономист и почетен професор по банкови и финансови институ-
ции в университета "Колумбия". Той е бил член на Управителния съвет на 
Федералния резерв от 2006 до 2008 г.

Мишкин е роден в Ню Йорк в семейството на Сидни Мишкин и Жан Сил-
върстайн. Той посещава училище Fieldston и записава университет в Маса-
чузетския технологичен институт, където получава бакалавърска (1973), 
а по-късно и докторска степен (1976 г.) по икономиката. През 1999 г. по-
лучава почетна професорска титла от Китайския университет (Renmin).
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„Властелините на финансите“ е носител на Пулицър за 2010 г.
Тази книга ви среща с невротичния и енигматичен Монтагю Нор-

ман от Банк ъф Ингланд, подозрителния ксенофоб Емил Моро от Банк дьо 
Франс, арогантния, но надарен с блестящ ум Ялмар Шахт от Райхсбанк и 
Бенджамин Стронг от Федералния резерв в Ню Йорк, зад чиято енергична 
фасада се крие един дълбоко наранен и претоварен с отговорности човек. 
След Първата световна война тези централни банкери се опитват да въз-
становят международните финанси. Въпреки всички различия помежду си 
те са обединени от общия страх, че най-голямата заплаха за капитали-
зма е инфлацията, и от общото разбиране, че спасението е стрелката 
на часовника да бъде върната назад и светът да се завърне към златния 
стандарт. За кратък период към средата на 20-те години квартетът 
сякаш има успех. Световните валути са стабилизирани и капиталите за-
почват да се движат безпроблемно между страните. Обаче под лустрото 
на икономическия бум се появяват пукнатини във финансовата система. 
Златният стандарт, за който толкова се надяват, че ще послужи като 
защитен чадър за стабилността, се оказва усмирителна риза и светов-
ната икономика се понася надолу по спиралата...
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Протестът от юни досега не е просто протест за оставката на 
правителството. През призмата на Протеста бяха дадени редица важни 
диагнози на съвременното състояние на българското общество. „Про-
тестът“ се превърна във фокус на съдържателна публична битка между 
различни социални актьори и групи. Битката „за“ и „против“ Протеста 
предполагаше мобилизация на дискурси и на други ресурси, на ангажира-
ност и въвлеченост, на ограничаване и на опити за разширяване на об-
ществена подкрепа за всяка от страните. Битката за „Протеста“ е 
публична битка за това: какво да е обществото, в коeто искаме да живе-
ем? Сборникът представя основните анализи, граждански и политически 
позиции в периода юни-септември 2013 г.
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