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ТРИ МИТА ЗА КОРПОРАТИВН АТА СОЦИ А ЛН А
ОТГ ОВОРНОС Т И ЛИ ЗА ЩО ПРА ВИМ БА НКИРА НЕ
С Ъ С СОЦИ А ЛЕН ЕФЕК Т?

TH RE E M Y THS A BOU T CORP OR ATE SOCIA L
RE SP ONSIBILIT Y OR W H Y DO W E M A KE BA N KING
WITH A SOCIA L E FFEC T?

Корпоративната социална отговорност не е мит. Това
със сигурност можем да кажем ние от банковия сектор
в България. С гордост твърдя, че банките са социално
ангажирани институции. Инвестициите в устойчиво развитие
са основен елемент от дейността на банките в страната. Ние
вярваме и знаем, че е наша роля и отговорност да подкрепяме
дългосрочната бизнес устойчивост, което е тясно свързано с
цялостното благосъстояние и развитие на обществото.
Банките са постоянен партньор на проекти в социалната
сфера, програми и дейности в подкрепа на младите хора и
образованието, на разнообразието и различията, на даването
на равни възможности и опазване на климат и околна среда.
Банковият бизнес е човешки бизнес, в който се управляват
взаимоотношения и доверие. Неразделна част от бизнеса ни
е да сме прозрачни и предвидими партньори на добри бизнес
идеи и проекти с кауза. Сигурна съм, че корпоративната
социална отговорност е неразделна част от корпоративния
ДНК на банковия сектор в страната и съм убедена, че така е
правилно.
Днес споделям пред вас три мита на тема корпоративна
социална отговорност с вярата, че вижданията ми са широко
споделени и с желанието да обединяваме заедно повече сили
за стойностни социално отговорни инициативи.

The corporate social responsibility is not a myth.
We, from the banking sector in Bulgaria, can firmly
state that. I can proudly say that banks are socially
responsible
institutions.
Investments
in
sustainable development are a key element in the
banks’ activities in the country. We believe and
know that it is our role and responsibility to
support the long-term business sustainability which is closely
related with the entire welfare and the development of the society.

Мит № 1 : Корпоративната социална отговорност е
индулгенция, благодеяние
Когато се говори за корпоративна социална отговорност,
често чуваме, че така компаниите “дават обратно” на
обществото или на местните общности, в които работят и
живеят. Не харесвам този израз, защото той включва в себе си
погрешното внушение, че го правиш, защото преди това нещо
си взел. В нашата банка вярваме, че за да се справяш добре, за
да постигаш добри резултати, трябва да правиш добро и това
е част от бизнеса, а не от отделна дарителска и доброволческа
кампания.
Финансовата криза отпреди повече от десет години доведе
до намаляване на доверието и репутацията на банките. За
възстановяването допринесоха многобройни и скъпоструващи
за нас нови регулации и правила. Но от друга страна, промените
и връщането на доверието са резултат от това, че финансовата
общност активно отговаря на новите изисквания на клиентите,
служителите и обществото в ангажимента си да прави
отговорно банкиране. Затова няма програма за корпоративна
социална отговорност, която да даде индулгенция, да оправдае
лоши управленски практики или неетично пазарно поведение.
Според проучване на Harvard Business Review, компаниите с
успешни политики за корпоративна социална отговорност /КСО/
имат по-добра пазарна оценка от тези, които не развиват
такива устойчиви практики. Анализ на Forbes Insights показва,
че в 93% от изследваните фирми резултатите от КСО, освен

Banks are constant partners in socially engaged projects, programs
and activities supporting young people and education, diversity
and differences, equal opportunities as well as initiatives for
climate and environment protection.
Banking business is human business where mutual relations and
confidence are managed. An integral part of our business is to
be transparent and predictable partners to good business ideas
and projects with a cause. I am sure that the corporate social
responsibility is an integral part of the corporate DNA of the
banking sector in the country and I am confident that this is the
correct approach.
Now, I would like to share the three myths about the corporate
social responsibility with the belief that my views are widely
shared and with the desire to unite our powers for realizing
valuable socially responsible initiatives.
Myth № 1 : The corporate social responsibility is an indulgence, a
benefaction
When we talk about corporate social responsibility, we often
hear that in this way companies “pay back” the society or the
local municipalities where they work and live. I do not like this
expression as it includes in itself the wrong connotation that you
are doing this because you have taken something before. In our
bank we do believe that in order to do well, in order to achieve
good results, you should do something good and that is a part of
the business but not a single donation and a voluntary campaign.
The financial crisis that took place more than ten years ago led
to a decrease in the reputation and confidence in the banks.
Numerous and highly expensive for us regulations and rules
contributed for the recovery of our reputation and confidence. But,
on the other hand, the changes and the recovery of confidence
resulted of the active responses by the financial community to
the new requirements of the clients, employees and the society
to make responsible banking. For that reason there is no program
for corporate social responsibility which can give indulgence,
which can justify bad management practices or unethical market
behavior.
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положителна репутация, са повишаване на лояността на
служителите и директно увеличаване на продуктувността им.
Всичко това показва, че макар формално да се отчитат като
разходи, вложените в КСО средства са форма на инвестиция в привличането и задържането на таланти, повишаване на
клиентската лоялност, създаване на по-голяма стойност за
акционерите и дори, по-добри финансови резултати.
Мит 2: КСО и банкирането със социален ефект е проект с
начало и край
Еднократното дарение в помощ на добра кауза, макар и
благородно, не може да постигне дългосрочен и устойчив ефект.
Затова програмите за КСО трябва да бъдат многогодишни и да
не зависят от мандата на един или двама висши мениджъри.
За постигането на ефект, като повишаването на финансовата
култура, се изискват многогодишни усилия на различни
заинтересовани страни – банки, правителство, служители,
учители, ученици, родители, неправителствени организации
и други. Резултатът, както показват анализите на Световната
банка, е, че обществата с по-висока финансова грамотност в
крайна сметка имат по-добро благосъстояние.
Това е само един от примерите, в които цялата банкова
система можем дългосрочно да работим съвместно и да
изграждаме безсрочна устойчива система от партньори. С
удоволствие констатирам, че програми и инициативи, насочени
към подобряване на финансовата грамотност на обществото, са
инициирани от няколко банки в страната. Когато става въпрос
за инвестиции в знание и в надграждане на компетенции на
обществото, със сигурност важи правилото колкото повече,
толкова повече!
Мит 3: КСО е записано задължение в длъжностната
характеристика на ПР–ите
Като всяка инвестиция, програмата за корпоративна
социална отговорност трябва да има S.M.A.R.T. цели и резултати
- конкретни, измерими, изпълними, реалистични и постигнати в
определен период от време.
Инициативите в сферата на корпоративната социална
отговорност и устойчиво развитие са източник на позитивна
информация, която служителите в комуникационния отдел
често използват, за да разказват положителни истории за
своята компания. Но истински отговорните за създаването,
въвеждането и изпълнението на устойчиви практики на
банкиране с положителен социален ефект са висшият
мениджмънт на компанията. Тази отговорност не бива да бъде
делегирана. Тя само може и трябва да бъде споделена с целия
мениджърски екип, тъй като социално-отговорното банкиране
в крайна сметка е начинът на работа всеки ден, във всеки
отдел, във всеки филиал и по всеки канал, по който са достъпни
продуктите и услугите ни.
Същевременно, социалната отговорност може и трябва
да бъде част от корпоративната култура, която всеки от нас
създава и култивира в бизнеса, който ръководи. Всеки един
служител търси смисъл в това, което прави, желае да добавя
стойност, асоциира се с ценностите и успехите на компанията,
за която работи.
Многобройните благородни КСО проекти в банковия сектор
са важен обединител, по който можем да продължим да си
сътрудничим, а и здравословно да се конкурираме в сектора, за
да се подобрява всеки от нас в полза на обществото ни.

Теодора Петкова
Член на УС на АББ
Главен изпълнителен директор на “Уникредит Булбанк” АД

According to a research of Harvard Business Review companies
with successful policies for corporate social responsibility have
better market valuation than those companies which do not
develop such sustainable practices. An analysis of Forbes Insights
shows that in 93% of the investigated companies the results of the
corporate social responsibility except the positive reputation have
also brought to an increase in the employees’ loyalty and direct
increase in their productivity. That all shows, despite formally
considering as expenses the money invested in corporate social
responsibility, it is in fact a kind of investment – in attracting and
keeping talents, increasing clients’ loyalty, creation of higher value
for the shareholders and even better financial results.
Myth № 2: Corporate social responsibility and banking with social
effects is a project with a beginning and an end
One off donation to support a good cause despite being something
noble cannot achieve a long-term and sustainable effect. For
that reason, the program for corporate social responsibility
should be on a long-term basis and they should not depend on
the duration of the mandate of one or two senior managers. To
achieve effectiveness, e.g. increasing the financial culture, the
long-term efforts of the different interested parties are required –
banks, government, employees, teachers, students, parents, nonprofit organizations, etc. The results according to the analyses of
the World Bank show that societies with higher financial literacy
eventually have higher welfare.
That is only one of the examples where the whole banking
community can cooperate on a long-term basis and to create
permanent sustainable system of partners. I can conclude with
pleasure that programs and activities directed to improve financial
literacy of the society are initiated by several banks in the country.
When it is concerned to investments in knowledge and building
upon social competences the rule the more the better is applicable
for sure!
Myth №3: The corporate social responsibility is a duty included in
the job description of PR specialists
As each investment the program for corporate social responsibility
should have S.M.A.R.T. goals and results – concrete, measurable,
feasible, realistic and achievable within a certain period of time.
Initiatives in the field of corporate social responsibility and
sustainable development are a source of positive information
which the employees in the communication department often use
in order to tell positive stories about their company. But the real
responsibility for the creation, implementation and realization of
sustainable practices in banking with positive social effect belongs
to the senior management of the company. That responsibility
should not be delegated. It can only be shared and it should be
shared by all the members of the management team as, eventually,
the corporate social banking is the manner of working each day,
in each department, in each branch and on each channel through
which the bank’s products and services are available.
Meanwhile, the corporate social responsibility can be and should
be a part of the corporate culture which everyone creates and
cultivates in the business, which he/she manages. Each employee
should seek for the meaning of what he/she is doing, should
associate with the values and success of the company where he/
she works.

Алианц Банк
България АД
Банка ДСК ЕАД
Банка Пиреос
България АД
БългароАмериканска
кредитна банка АД
Българска банка
за развитие АД
Експресбанк АД
Инвестбанк АД
Интернешънъл
Асет Банк АД
Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД
ПроКредит Банк
/България/ АД
Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
Тексим Банк АД
Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска
банка Д АД
УниКредит
Булбанк АД
Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ
БНП Париба –
клон София
Варенголд Банк АГ –
клон София
ИНГ Банк Н.В. –
клон София
Ситибанк Европа –
клон България
Те Дже Зираат
Банкасъ –
клон София

The numerous noble corporate social responsibility projects in
the banking sector are an important unifier as we can continue to
cooperate in that field as well as to have healthy competition in
order to improve ourselves in the benefit of the society.

Teodora Petkova
Member of the Executive Board of the ABB
Chief Executive Officer of UniCredit Bulbank AD
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MEMBERS OF THE
ASSOCIATION
Allianz Bank
Bulgaria AD

ПЕР СПЕК ТИВИ ЗА РА ЗВИТИЕ Н А БЪ ЛГА Р СКИ Я
К А ПИТА ЛОВ П А ЗА Р

PE R SPEC TI V E S FOR TH E DE V E LOPM E NT OF
TH E BU LG A RIA N C A PITA L M A RKE T

За съжаление, след финансовата криза от 2007г. насам
капиталовият ни пазар не можа да се съвземе. Въпреки че
имаше някои добри инициативи, те не успяха устойчиво
да подкрепят пазара. Влияние за това оказаха и негативни
външнополитически фактори – например, кризата в Русия
и силното обезценяване на рублата, санкциите, като всичко
това доведе до силно свиване на руските инвестиции, не само
в България. Заради това пострадаха ваканционните имоти,
туризма, а също така и фондовата борса. Кризата в Украйна
изигра подобна роля. В същото време емитентите изпитваха
затруднения, с които трябваше да се справят. Освен това, сме
и в период на синхронизация на редица европейски директиви
и регламенти, което означава много нови регулации, промени
в ключови закони, включително и Кодекса за социално
осигуряване. Това повлия и на намеренията за инвестиции
на пенсионните дружества, които и към настоящия момент се
опитват да излизат от инвестициите си на българския пазар.
Останалите локални институционални инвеститори са малко. А
те са гръбнакът на всеки един капиталов пазар, защото може да
не правят ликвидността с чести сделки, но чрез дългосрочното
си инвестиране осигуряват фундамента. Това са и причините
трудно да се набира капитал в България, тъй като дребните
инвеститори изчакват, какво ще направят големите, а когато
големите са пасивни, не се появяват и малки.
От друга страна, в България се инвестират не малко
капитали в различни частни инициативи. Показателен е
ръстът на инвестициите в недвижими имоти. Също така,
не малко инвестиции се насочват и към пазара на рисково
инвестиране, в това число сливания и придобивания. Мога със
сигурност да заявя, че има достатъчно капитали в България
за проекти/компании с оптимизирано съотношение на риск и
доходност, управлявани професионално и с отговорност към
инвеститорите.
Най-голямото предизвикателство пред БФБ е как да
привлече тези проекти и компании на пазарите, организирани
от нея и респективно, как да достигне или да заинтересова
инвеститорите. Задачата е трудна, но не невъзможна. Трябва
да се намери балансът между възможностите и мащабите на
нашия пазар, правилното позициониране на отделните проекти
и компании, според регулационната тежест, която те могат
да понесат. Междувременно ще се търсят възможности за
насочване на погледите на институционалните инвеститори, в
това число и чуждестранни, към БФБ чрез работа по създаване
на дълбочина на пазара – по-големи емисии, подходящи за
големи инвеститори.
За осъществяване на описаните възможности може да се
направят усилия в следните насоки:
• Промотиране и стартиране на Пазара за растеж на малки и
средни предприятия /МСП/ към БФБ;
• Активен диалог с представители на инвеститори, посредници,
асет мениджъри и регулатора, с цел работа по съвместни
инициативи и създаване на доверие в институциите и пазарните
участници;
• Стартиране на търговия на деривативни инструменти;
• Образователни инициативи и работа с учебни заведения и
университети.
БФБ в момента има три лиценза за пазари на финансови
инструменти: регулиран пазар, пазар за растеж на МСП и
многостранна система за търговия (MTF). Пазарът за растеж на
BEAM е част от нова европейска регулация, която цели малките
и средни предприятия да имат достъп до капиталовия пазар.
Съгласно нея и последните промени в нашето
законодателство, публично предлагане до 1 млн. евро не води
до необходимост от регистрация на дружеството в Комисията
за финансов надзор (КФН) и превръщането му в публично
дружество, както и може да се прави без наличието на потвърден
проспект от регулатора. Има натрупване в последните години

After the 2007 financial crisis, our capital market
could not recover, unfortunately. Although, there
were some good initiatives, they couldn’t sustain
the market. That was also influenced by negative
foreign policy factors e.g., the crisis in Russia and
the strong depreciation of the ruble, the sanctions,
which led to a strong decline in Russian
investments not only in Bulgaria. The holiday estates, tourism and
the stock exchange were affected by that as well. The Ukrainian
crisis played a similar role. At the same time, the issuers were
confronted with difficulties to overcome. Besides, we are in a
period of synchronization with a number of European directives
and regulations, resulting in a lot of new regulatory acts, changes
of key legislation, including the Social Security Code. This
influenced the investment goals of the pension companies, which
are still trying to walk away from their investments on the
Bulgarian market. The other local institutional investors are few.
And they are the backbone of any capital market, as they may not
create liquidity through frequent transactions, but through their
long-term investments, and thus providing the foundation.
Therefore, it is difficult to raise capital in Bulgaria as the small
investors wait for the bigger ones’ moves, and when the big
investors are passive, no small investors appear.
On the other hand, a lot of capital is invested in various private
initiatives in Bulgaria. The growth of investments in real estate
properties is an indicator for that. Also, a considerable amount of
investments go to the risk investments market, including mergers
and acquisitions. I certainly may say that there is sufficient capital
in Bulgaria for projects/companies with an optimal ratio between
risk and return, professionally managed and with responsibility
towards the investors.
The biggest challenge for BSE is how to attract these projects or
companies to its organized markets and respectively how to reach
or to attract the interest of investors. This is a difficult task, but not
impossible. We have to strike the balance between the possibilities
and the scale of our market, the right positioning of individual
projects and companies according to the regulatory burden they
can bear. Meanwhile, opportunities will be sought BSE to catch the
focus of the institutional investors, including foreign ones, through
creating a market depth - bigger issues suitable for big investors.
To make use of these opportunities, the efforts may be concentrated
in the following areas:
• Promoting and launching of the SME Growth Market;
• Active dialogue with representatives of the investors, investment
intermediaries, asset managers and the regulatory bodies to
generate joint initiatives and build trust in institutions and market
players;
• Launching derivative instruments trading;
• Educational initiatives and collaborating with schools and
universities.
BSE holds currently three licenses for markets in financial
instruments: BSE’s regulated market, the SME Growth Market BEAM
and the multilateral trading facility (MTF). The SME Growth Market
BEAM is part of a new European regulation aiming at the access of
small- and medium-sized companies to the capital market.

Bulgarian –
American Credit
Bank AD
Bulgarian
Development
Bank AD
Central
Cooperative
Bank AD
D Commercial
Bank AD
DSK Bank EAD
Eurobank
Bulgaria AD
Expressbank AD
First Investment
Bank AD
International
Asset Bank AD
Investbank AD
Municipal Bank AD
Piraeus Bank
Bulgaria AD
ProCredit Bank
(Bulgaria) AD
Raiffeisenbank
(Bulgaria) EAD
TBI Bank EAD
Texim Bank AD
Tokuda Bank AD
UniCredit
Bulbank AD
United Bulgarian
Bank AD

ASSOCIATED
MEMBERS
BNP Paribas S.A. –
Sofia Branch
Citibank Europe –
Bulgaria Branch
ING Bank N.V. –
Sofia Branch
T.G.Ziraat Bankasi
A.S. – Sofia Branch
Varengold Bank
AG – Sofia Branch

According to it and the recent changes in our legislation, public
offering of up to EUR 1 million does not lead to the need
for registration of the company by the Financial Supervision
Commission (FSC) and turning it into a public company, and
can be done without a prospectus confirmed by the regulator.
Circumstances amassed in recent years build a good prerequisite
for using the BEAM market. For about ten years, private investors
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ПЪЛНОПРАВНИ
ЧЛЕНОВЕ

на обстоятелства, които са добра предпоставка за ползване
на пазара BEAM. За около 10 години са инвестирани не малко
средства в стартъпи и нови технологични компании от частни
инвеститори.
Също така, в България действат алтернативни фондове
и рискови инвеститори, включително и такива, използващи
средства чрез Фонда на фондовете. Вече измина един цикъл
за европейско финансиране чрез Фонда на фондовете и
сега предстои втори цикъл. Част от фирмите, които бяха
обикновени стартъпи, вече имат потенциал да наберат и
средства от публиката. Пазарът за растеж към БФБ дава тази
възможност и то по доста облекчена от регулации и евтина
процедура. По този начин компаниите могат да достигнат и до
по-малки инвеститори, защото досега в тях инвестираха само
професионални рискови фондове и инвеститори, като: бизнес
ангели, инвеститори в стартиращи бизнеси (seed investors)
или акселератори. Напълно е възможно при осигуряване на
лесен достъп до възможност за инвестиране в нови компании с
потенциал за растеж, поглед към тази алтернатива да насочат
доста малки и индивидуални инвеститори.
Необходимо е да се работи усилено за обръщане на
негативната тенденция на регулираните пазари на БФБ. Борсата
ще има един добър проактивен диалог със заинтересованите
участници на този пазар, за да се търсят решения, които
да са устойчиви и насочени в посока позитивни сигнали и
връщане на доверието в участниците към пазара, както на
институционалните, така и на индивидуалните. Последните
са много малко в момента. Ще се провеждат редовни срещи и
разговори с инвестиционните посредници и институционалните
инвеститори, с които съвместно ще се работи за листване или
набиране на капитал през борсата.
Според последните сигнали от ЕЦБ, не се очаква скорошно
повишение на лихвите по депозитите и кредитите. Това, от
една страна, е добре за бизнеса, който ще продължи да има
достъп до евтин заемен капитал, но също така е и потенциал
за капиталовия пазар, защото ниските лихви по депозитите
налагат на инвеститорите да търсят алтернативно инвестиране
на спестяванията им. Факт е, че в нашата страна няма много
възможности за инвестиране на спестявания, освен в депозити.
Това е една от предпоставките за бума на пазара на жилищни
имоти, защото това е една стабилна и сравнително достъпна
инвестиция. Въпреки това, в банките има голям ресурс от
депозити, който стои. Ако има натрупване на обстоятелства
и позитивни сигнали за нашия пазар, една не малка част от
спестяванията може да се насочат към пазарите на борсата.
Много е важно инициативите и решенията да са синхронизирани
и да излъчват позитивни сигнали.
БФБ, съвместно с Централен депозитар и заинтересованите
институции, ще работи активно за стартиране на търговия
на деривати, както на регулираните пазари (с услугата на
централен контрагент), така и на нерегулираните. Централният
клирингов контрагент (CCP), съгласно последните европейски
регулации, е институция, която управлява клиринговия и
сетълмент риск и гарантира непрекъсваемостта на сетълмента
при сделки с финансови инструменти и особено с деривати.
Такава институция трябва да има лиценз, а изискванията
за капитал са минимум 7 млн. евро. Търсим варианти
за включването на CCP към инфраструктурата на БФБ,
включително чрез аутсорсинг към чуждестранна такава. Тя
може да обслужва, както фондовата борса, така и енергийната
борса, която е наше дъщерно дружество. Интеграцията между
борсите, депозитарите и централни клирингови контрагенти
позволява, от една страна, да се редуцират фиксираните
разходи на борсите, но също така, създава и подходящи
условия за достъп на чуждестранни инвеститори.
Всяка съвременна борса следва да има образователни
инициативи и да работи активно с учебни заведения и
университети. Доброто използване на научния потенциал
на университетите от бизнеса е в основата на устойчивото
и иновативно развитие, не само поради възможностите за

have invested considerable amount of money in startups and new
technology companies. Alternative funds and venture investors
are also active in Bulgaria, including those using the Fund of
Funds. A cycle of European funding through the Fund of Funds
has already passed and a second cycle is now underway. Some of
the startup companies already have the potential to raise funding
from the public. The BSE growth market gives this opportunity
through an inexpensive procedure which is rather simplified by the
regulations. In this way, companies will be able to reach smaller
investors because, until now, only professional venture capital
funds and investors such as business angels, seed investors or
accelerators have invested in them. When easy access is granted
it is rather possible relatively small and individual investors to
consider this alternative to the one for investing in new companies
with growth potential.
Hard work is needed to reverse the negative trend in the regulated
market of BSE. The stock exchange will have a good proactive
dialogue with stakeholders in this market to seek solutions that
are sustainable, aiming at positive signals and restoring confidence
in market participants, both institutional and individual. The latter
are very, very few at the moment. Regular meetings and talks will
be held with investment intermediaries and institutional investors
to work together for listing or raising capital through the stock
exchange.
According to recent signals from the ECB, no recent increase in the
interest rates on deposits and loans is expected. On the one hand,
this is good for businesses that will continue to have access to
cheap loan capital, but it is also a potential for the capital market
because low-interest rates on deposits will bring the investors to
look around for alternative savings. The fact is, that in our country
there are not many opportunities for investing savings other than
deposits. This is one of the prerequisites for the boom in the
residential property market because it is a stable and relatively
affordable investment. However, banks have a large amount of
available deposits. If there is an accumulation of circumstances
and positive signals for our market, a relatively good amount of the
savings can be directed to the markets on the stock exchange. It is
very important the initiatives and decisions to be synchronized and
to emit positive signals.
BSE together with the Central Depository and the interested
institutions will actively work to launch derivatives trading, both
on the regulated markets (with the central counterparty service)
and on the unregulated ones. The Central Counterparty Clearing
(CCP), according to the latest European regulations, is an institution
that manages the clearing and settlement risk and guarantees the
continuity of settlement in transactions with financial instruments
and especially derivatives. Such an institution must be licensed,
with a minimum required capital of EUR 7 million. We are looking
for options to incorporate CCP into the BSE infrastructure, including
through outsourcing to a foreign CCP. It can serve both the Stock
Exchange and the Energy Exchange, which is our subsidiary. The
integration between the exchanges, depositaries and central
clearing counterparties allows reducing the fixed costs for the
exchanges on the one hand, but also creates suitable conditions
for access of foreign investors.
Every modern exchange should have educational initiatives and
work actively with schools and universities. The good use of the
scientific potential of universities by the business is at the heart
of sustainable and innovative development not only because of
the opportunities for education and recruitment, but also because
of the opportunities for assigning projects and research by the
business to scientists.

Алианц Банк
България АД
Банка ДСК ЕАД
Банка Пиреос
България АД
БългароАмериканска
кредитна банка АД
Българска банка
за развитие АД
Експресбанк АД
Инвестбанк АД
Интернешънъл
Асет Банк АД
Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД
ПроКредит Банк
/България/ АД
Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
Тексим Банк АД
Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска
банка Д АД
УниКредит
Булбанк АД
Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ
БНП Париба –
клон София
Варенголд Банк АГ –
клон София
ИНГ Банк Н.В. –
клон София
Ситибанк Европа –
клон България
Те Дже Зираат
Банкасъ –
клон София

The development of the capital market is a key indicator for the
state of modern economies. For this reason, it should be a priority
of any governmental economic programme. In order to have an
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MEMBERS OF THE
ASSOCIATION

образоване и набиране на кадри, но и поради възможностите
за възлагане на проекти и изследвания от бизнеса към учените.
Развитието на капиталовия пазар е ключов индикатор
за състоянието на съвременните икономики. Поради тази
причина, то следва да е приоритет на икономическата програма
на всяко едно правителство. За да има ефективен пазар на
капитали и финансови инструменти, е много важно да се
консолидират усилията на всички заинтересовани институции
– от една страна, регулаторът КФН и държавата, в лицето на
Министерството на финансите, а от друга страна, участниците:
БФБ,
банки,
небанкови
инвестиционни
посредници,
управляващи дружества, пенсионни фондове.

effective capital market it is very important to consolidate the
efforts of all involved institutions - on the one hand, the FSC as a
regulator and the state represented by the Ministry of Finance, on
the other hand, the market participants - BSE, banks, investment
intermediaries and management companies, pension funds.

Assoc. Prof. Manyu Moravenov, Ph.D.
Chief Executive Officer
Bulgarian Stock Exchange

Allianz Bank
Bulgaria AD
Bulgarian –
American Credit
Bank AD
Bulgarian
Development
Bank AD
Central
Cooperative
Bank AD
D Commercial
Bank AD
DSK Bank EAD

доц. д-р Маню Моравенов
Изпълнителен директор
Българска фондова борса

Eurobank
Bulgaria AD
Expressbank AD

МЕ Ж ДУ Н А Р ОДЕН БА НКОВ ИНС ТИТ У Т ОСИГ У РЯВА
СПЕЦИ А ЛИЗИРА НО ОБУ ЧЕНИЕ Н А ЗА Е ТИТЕ В
БА НКОВИ Я СЕК ТОР
От създаването си през 1991г. до днес Международен
банков институт (МБИ) се е доказал като доверен партньор на
банките в България в определяне и прилагане на стандартите
за обучение и професионално развитие на персонала.
С цел да отговори в максимална степен на очакванията
и потребностите на банковите специалисти, Институтът
провежда специализирани обучения в три направления:
магистърска програма, професионално обучение по част от
професия и специализирани семинари.
В началото на месец октомври 2019г. стартира есенният
семестър на академичната 2019/2020 за магистърската
програма “Банков мениджмънт“, осъществявана съвместно с
Нов български университет.
През изминалите месеци, в съответствие с изискванията
на Националната агенция за професионално образование и
обучение, бяха актуализирани Правилникът за устройството
и дейността на Центъра за професионално обучение към
Международен банков институт, както и учебните планове и
програми.
Практическата насоченост винаги е била ключов фактор
при краткосрочните семинари за придобиване на ключови
компетентности в определени специализирани области на
знанията и уменията. Съдържанието и методологията на
преподаване при тях са разработени по такъв начин, че да
осигурят възможност на експертите в дадена професионална
област да споделят знания и умения с колегите си, да обсъдят
конкретни казуси и намерят отговор на горещи въпроси от
банковата практика.
В тази връзка, продължава сътрудничеството между
МБИ и независими консултантски и одиторски компании
за провеждане на специализирани семинари, като сред
основните теми са надзорните практики на Европейската
централна банка и по-конкретно, Оценката на качеството на
активите (AQR), Процес по надзорен преглед и оценка (SREP),
МСФО 9, практическите аспекти на Европейската директива за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
други, които се радват на изключително добра посещаемост от
страна на колегите от банките.
Подчертан
интерес
сред
банковите
специалисти
предизвикват
семинарите
с
лектори
от
дирекция
“Преструктуриране на кредитни институции” на Българска
народна банка. През месец май беше проведен семинар
“Отчетна рамка за набиране на информация за целите на
плановете за преструктуриране“, а в края на октомври предстои
семинар “Финансиране на механизмите за преструктуриране“.
През месец ноември ще се проведат две събития с лектори от

First Investment
Bank AD

INTE RN ATION A L BA N KING INS TIT U TE PROV IDE S
SPECIA LIZ E D TR AINING TO TH E BA N KING
SEC TOR E M PLOY E E S

International
Asset Bank AD

In the years since its incorporation in 1991 the
International Banking Institute (IBI) has earned
credibility as banks’ reliable partner in defining
and implementing the training and professional
development strategies for banking employees.

Investbank AD

In order to meet the needs and expectations of the
banking professionals the Institute conducts specialized training
in three channels: Master degree programme, professional training
on part of a profession and specialized seminars.

ProCredit Bank
(Bulgaria) AD

The beginning of October 2019 marked the start of the autumn
semester of 2019/2020 academic year for the “Banking
Management” Master degree programme, run in partnership with
the New Bulgarian University.

TBI Bank EAD

Over the last months and in accordance with the requirements of
the National Agency for Vocational education and training, the
IBI updated the Regulations on the organization and functioning
of the IBI’s Vocational Training Centre as well as the educational
plans and programmes.

UniCredit
Bulbank AD

The practical aspect has always been a key factor to the short-term
seminars on key competencies in specialized areas of knowledge
and skills and the seminars’ content and methodology of conduct
are elaborated in such a manner as to bring together experts
in a specific professional field to share knowledge, skills and
experience with their colleagues, to discuss and solve problems
from their everyday banking practice. In line with the above and
in cooperation with independent management consultancy and
audit companies, the International Banking Institute conducts
specialized seminars on the ECB supervisory practices, the Assets
Quality Review (AQR), the Supervisory Review and Evaluation
Process (SREP), IFRS 9, the practical aspects of the EU Directive on
the recovery and resolution of credit institutions etc. Traditionally
and predictably, the seminars with lecturers from the Credit
institutions restructuring Directorate in the Bulgarian National
Bank (BNB) attract considerable interest among banks’ specialists.
A seminar on the Regulation (EU) 2018/1624 laying down
implementing technical standards with regard to procedures and
standard forms and templates for the provision of information for
the purposes of resolution plans for credit institutions was held in
May 2019 and another one on the financing of the restructuring
mechanisms will take place on the 30 th of October 2019. Two
seminars with regard to the new regulations on the activities of the
Register of Bank accounts and safe deposit boxes and the Central
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Municipal Bank AD
Piraeus Bank
Bulgaria AD

Raiffeisenbank
(Bulgaria) EAD

Texim Bank AD
Tokuda Bank AD

United Bulgarian
Bank AD

ASSOCIATED
MEMBERS
BNP Paribas S.A. –
Sofia Branch
Citibank Europe –
Bulgaria Branch
ING Bank N.V. –
Sofia Branch
T.G.Ziraat Bankasi
A.S. – Sofia Branch
Varengold Bank
AG – Sofia Branch
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ПЪЛНОПРАВНИ
ЧЛЕНОВЕ

дирекция “Регистри” на БНБ, които ще разгледат съответно
промените в дейността на Регистъра на банковите сметки и
сейфове и Централния кредитен регистър.
Очакваният и реалният ефект, постигнат от Директивата
PSD2, модернизацията и постигането на цялостен интегритет
при TARGET, задълбоченото установяване на идентичността
на клиента, FinTech и отвореното банкиране са само част от
темите на семинари с лектор - член на Групата на участниците
в банковия сектор, Европейски банков орган /Member of the
Banking Stakeholder Group, European Banking Authority/.
С лектори от Комисията за финансов надзор периодично се
организират семинари относно MIFID II и PRIIPS.
По искане на банките, два пъти годишно се провеждат
срещи-дискусии с експерти от Национална агенция за
приходите относно най-новите моменти в автоматичния
обмен на финансова информация - FATCA, Common Reporting
Standartd, DAC 2.
Международен банков институт продължава да разчита
на подкрепата на мажоритарния си собственик, в лицето на
Асоциация на банките в България - институция, мотивирана
за провеждане политика на трайно и ефективно повишаване
нивото на теоретични познания и развитие на практическите
умения на банковите служители в страната, в контекста на
развиващия се пазар на труда и внедряване на нови технологии
и продукти в сектора.

Мария Георгиева
Изпълнителен директор на
“Международен банков институт” ООД

Credit Register are to be conducted on the 20 th of November 2019
by experts from the Registers Directorate, BNB.

Алианц Банк
България АД
Банка ДСК ЕАД

The foreseen and the actual effect of the EU Payment Services
Directive (PSD 2), the modernization of TARGET and the achievement
of its full integrity, the strong customer authentication, FinTech
and Open Banking are just some of the topics presented in
seminars by a lecturer - Member of the Banking Stakeholder Group
at the European Banking Authority. These events benefited from an
exceptional interest on behalf of the professionals from the banks.

Банка Пиреос
България АД

Certified seminars on the regulations of MiFID II and PRIIPS
and the resulting updates to the National legal framework are
held periodically in partnership with experts from the Financial
Supervision Commission.

Експресбанк АД

Trainings about the provisions of the Foreign Tax Compliance Act
(FATCA), Common Reporting Standard, DAC 2, etc. are delivered
on regular basis by experts from the National Revenue Agency to
meet the expectations of the banking specialists.
In all of its activities the International Banking Institute is supported
by the Association of banks in Bulgaria as a major shareholder and
an institution motivated to hold a policy for stable and effective
increase of the banking employees’ theoretical knowledge and
practical skills in the context of the developing labour market
and the implementation of new products and technologies in the
banking sector.

БългароАмериканска
кредитна банка АД
Българска банка
за развитие АД

Инвестбанк АД
Интернешънъл
Асет Банк АД
Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД
ПроКредит Банк
/България/ АД
Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
Тексим Банк АД

Maria Georgieva
Executive director
International Banking Institute Ltd. /IBI/

Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска
банка Д АД

ШЕС Т БОЛНИЦИ В С ТРА Н АТА ПОЛ У ЧИХ А МЕ ДИЦИНСК А
А П А РАТ У РА Б Л А Г ОД А РЕНИЕ Н А К А МП А НИ Я
ПОД ЕГ И Д АТА Н А А ББ

SIX HOSPITA L S A ROU N D TH E COU NTRY RECEI V E D
M E DIC A L EQUIPM E NT TH A N K S TO A C A M PAIG N
U N DE R TH E A EGIS OF TH E A BB

През октомври беше завършена доставката на медицинска
апаратура за недоносени деца, благодарение на средства,
събрани от членове на АББ през май 2019г. Дарителската
кампания, посветена на Деня на детето, беше организирана от
Асоциация на банките в България /АББ/ и Фондация “Нашите
недоносени деца“. Болниците, които получиха транспортен
кувьоз, термолегло, инкубатор, камера с ламинарен поток, два
перфузора и пулсоксиметър са, съответно: “МБАЛ – Добрич”
АД, МБАЛ “Проф. д-р С.Т. Киркович” АД в Стара Загора, МБАЛ
“Пловдив” АД, МБАЛ “Силистра” АД, II-ра САГБАЛ Шейново в
София и МБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД във Велико Търново.
Тази апаратура е от жизнена необходимост за най-малките
пациенти на неонатологичните отделения, които се раждат
преждевременно и имат нужда от допълнителни медицински
грижи и специализирана техника.
Служители на АББ и доброволци от Фондацията посетиха
болниците, които получиха даренията и се срещнаха с
лекарския персонал, за да разберат на място, какви са техните
лични впечатления от работата с новополучената апаратура.
Лекарите изказаха голяма благодарност към банките дарителки, като обясниха, че съвременната апаратура е
от изключително значение в ежедневната им борба за
съхранението на детския живот. Те демонстрираха работата на
някои от съоръженията, които вече помагат в подобряването
на здравословното състояние на преждевременно родените
бебета и предотвратяването на последващи усложнения. За
съжаление, нуждата от подобна техника се увеличава, тъй като
се раждат все повече недоносени деца и такива с твърде ниско
тегло или други проблеми.
“Термолеглото, което получихме от кампанията, е

In October, the delivery of medical equipment for premature infants
was completed as a result of the funds donated by the members
of the ABB in May 2019. The donation campaign dedicated to
Children’s Day is organized by the Association of Banks in Bulgaria
(ABB) and the Foundation “Our Premature Children”. The hospitals
which received transport incubator, thermal bed, incubator, laminar
flow chamber, two perfusors and pulsoximeter are respectively:
“MBAL – Dobrich” AD, MBAL “Prof. Dr. S.T. Kirkovich” AD in Stara
Zagora, MBAL “Plovdiv” AD, MBAL “Silistra” AD, II SAGBAL Sheinovo
in Sofia and MBAL “Dr. Stefan Cherkezov” AD in Veliko Tarnovo.
This equipment is of vital necessity for the youngest patients in
neonatal intensive care units who are born prematurely and need
additional medical care and specialized equipment.

УниКредит
Булбанк АД

ABB employees and volunteers from the Foundation visited the
hospitals that received the donations and met with the medical
staff to find out on-site what their personal experience of working
with the newly acquired equipment was. The doctors expressed
their gratitude to the donor banks, explaining that modern
equipment is of utmost importance in their daily struggle to
save children’s lives. They demonstrated the function of some
of the appliances that are already helping to improve the health
of the premature babies and prevent subsequent complications.
Unfortunately, the need for this equipment is increasing as more
premature infants and low birthweight babies are born.

Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ
БНП Париба –
клон София
Варенголд Банк АГ –
клон София
ИНГ Банк Н.В. –
клон София
Ситибанк Европа –
клон България
Те Дже Зираат
Банкасъ –
клон София

“The thermal bed we received from the campaign is absolutely
necessary for the initial stabilization of children in need of treatment,
as well as for adaptation after they have been in an incubator. In the
intensive care unit of the neonatology clinic, about 400 children from
6
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ИЗДАВА:
АСОЦИАЦИЯ
НА БАНКИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

абсолютно необходимо за началната стабилизация на децата,
които се нуждаят от лечение, както и при адаптация, след като
са били в кувьози. В интензивния сектор на неонатологичната
клиника на година се лекуват около 400 деца от целия регион –
сливенска, ямболска и старозагорска област и сме изключително
благодарни на дарителите, които осигуряват жизненоважна
апаратура за нашата работа.”, сподели доц. д-р Христо
Мумджиев, началник на Клиниката по неонатология на МБАЛ
“Проф. Д-р Ст. Киркович” АД в Стара Загора.
“В отделението ни постоянно има между 10 и 20 деца в нужда
от грижа. Това означава, че голям брой кувьози са необходими
непрекъснато и техният брой трябва да е достатъчен, тъй като
се сменят на всеки 4 дни, а някои бебенца престояват в тях с
месеци. Тези инкубатори имитират средата в майчината утроба
и са изключително необходими за всички бебета с нестабилни
жизнени функции. Изказваме огромната си благодарност на
банките-дарителки на този висок клас кувьоз, който получихме
от кампанията и подпомага ежедневната ни работа.”, обясни
д-р Диана Аргирова, началник Неонатологично отделение на
УМБАЛ “Пловдив”.
“Перфузорите, които получихме, като дарение от банките,
категорично спасяват животи. Тяхната функция е да дозират
изключително точно лекарства и хранителни вещества, които
при бебетата се изчисляват в микрограм. Животът им зависи от
тези машини денонощно, понякога дори за цял месец. Без тази
апаратура би било невъзможно и транспортирането с линейка
до София на болни деца от други населени места. Преди тази
техника да влезе в употреба, се използваха примитивни методи
за изчисление на концентрацията на лекарствата. Често пъти
се поръчват големи уреди при дарения, но малката техника е
не по-маловажна за спасяването на бебетата. Щастливи сме
да видим, че не сме сами в тази борба за спасяване на човешки
животи.”, разказа д-р Донка Узунова, началник “Неонатологично
отделение” на ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” в София.
Банките, които се включиха в кампанията, са: “Алианц Банк
България” АД, “Банка ДСК” ЕАД, “Българска банка за развитие”
АД, “Обединена българска банка” АД, “Прокредит банк
/България/” АД, “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, “Уникредит
Булбанк” АД, “Централна кооперативна банка” АД, “Юробанк
България” АД (Пощенска банка), “Инвестбанк” АД, “Първа
инвестиционна банка” АД и “Ситибанк Европа” АД, клон
България.
Членовете на АББ ще продължат и занапред да развиват
индивидуални и съвместни благотворителни дейности,
предвид осъзнатата им ключова обществена роля и тяхната
висока социална отговорност.
Следват снимки на направените дарения в посочените
болнични заведения и от посещенията на място след
закупуването на апаратурите на представители на АББ и
Фондация “Нашите недоносени деца”.

the whole area - Sliven, Yambol and Stara Zagora region, are treated
annually and we are extremely grateful to the donors who provide
vital equipment for our work.”, said Associate Professor Hristo
Mumdzhiev MD, Head of the Clinic of Neonatology of the MBAL
“Prof. Dr. S.T. Kirkovich” AD in Stara Zagora.
“There are constantly between 10 and 20 children in our intensive
unit in need of care. This means that a large number of incubators
are needed at all times and their number should be sufficient as we
change them every 4 days and some babies stay there for months.
These incubators replicate the environment in the mother’s womb and
are essential for all infants with unstable vital functions. We express
our great gratitude to the donor banks for this high-class incubator,
which we received from the campaign and supports our daily work.”,
explained Dr. Diana Argirova, Head of the Neonatology Department
of MBAL “Plovdiv” AD.
“The perfusоrs we received, as a donation from the banks, definitely
save lives. Their function is to dose extremely accurately medicines
and nutrients, which are calculated in micrograms for babies. Their
lives depend on these machines around the clock, sometimes even
for a whole month. Without this equipment the transportation of
sick children in an ambulance to Sofia from other locations would be
impossible. Before this technique came into use, primitive methods
were used to calculate drug concentration. Often large machines
are donated, but small appliances are not less important for saving
babies. We are happy to see that we are not alone in this fight to save
lives”, said Dr. Donka Uzunova, Head of the Neonatology Unit at II
SAGBAL Sheinovo in Sofia.
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The banks that made donations for the charity campaign are:
Allianz Bank Bulgaria AD, DSK Bank EAD, Bulgarian Development
Bank AD, United Bulgarian Bank AD, ProCredit Bank Bulgaria
AD, Raiffeisenbank Bulgaria EAD, Unicredit Bulbank AD, Central
Cooperative Bank AD, Eurobank Bulgaria AD, Investbank AD, First
Investment Bank AD and Citibank Europe PLC, Bulgaria Branch.

Bulgaria
Sofia 1000
97, Knyaz Boris I Str.

The ABB members will continue to conduct individual and
collaborative charity activities, due to their key social role and
their high social responsibility.

E-mail:
abb@abanksb.bg
www.abanksb.bg

Tel:
+359 2 981 6493
+359 2 980 7669
+359 2 986 5201

Pictures of donations made at these hospitals and on-site visits by
the ABB representatives and Foundation “Our Premature Children”
after the purchase of the equipment are following:
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Доктор Аргирова и екипът й вече използват дарението, направено
чрез АББ, в своята ежедневна работа по спасяването
на детски животи в УМБАЛ „Пловдив“ АД

Dr Argirova and her team already use the donation made through
the ABB in their daily life-saving work in MBAL “Plovdiv” AD

Доцент Мумджиев и Марияна Радева, акушерка, споделят, че съвременната
неонатология е професия, изискваща отдадени специалисти, обичащи
работата си и съвременна апаратура. Термолеглото, дарено чрез АББ,
ще бъде използвано в Клиниката по неонатология на МБАЛ “Проф.
Д-р Ст. Киркович” АД в Стара Загора за стабилизиране на бебетата,
нуждаещи се от специални грижи в първите часове след раждането.

Professor Mumdzhiev and Mariana Radeva, midwife, share that modern
neonatology is a profession requiring dedicated professionals who love their
work as well as modern equipment. The thermal bed donated through the ABB
will be used in the Clinic of Neonatology of the MBAL “Prof. Dr. S.T. Kirkovich”
AD to stabilize babies in need of special care in the first hours after their birth.

Представителите на АББ, Цвета Илиева и Калина Иванова, посетиха
УМБАЛ “Пловдив” АД и се увериха в значимостта на дарението
чрез АББ за работата на медиците в Неонатологията.

The representatives of ABB, Tsveta Ilieva and Kalina Ivanova, visited the
University Hospital „Plovdiv“ AD and become acquainted with the importance
of the ABB‘s donation for the work of the medics in the Neonatology.

Дарението чрез АББ осигури за специалистите в неонатологичното
отделение в “МБАЛ – Добрич” АД най-необходимата апаратура
в борбата им за детския живот – транспортен кувьоз.

The ABB’s donation has provided the most necessary equipment to the
specialists of the Neonatology unit at the MBAL Dobrich AD
in their fight for children’s life - transportation incubator.

Кувьозът, дарен за интензивното отделение на неонатологията в УМБАЛ
“Пловдив“, е жизнено необходим за бебетата с нестабилни жизнени
функции и подпомага лекарите в ежедневната им грижа за между
10 и 20 малки пациенти.

The incubator, donated to the intensive care unit of the Neonatology at the
University Hospital in Plovdiv, is vital for babies with unstable life functions
and helps doctors in their daily care for between 10 and 20 small patients.

Пулсоксиметърът,
дарен чрез АББ, следи
за състоянието и
осигурява грижи за
здравето на децата със
затруднена адаптация
след раждането в МБАЛ
“Д-р Стефан Черкезов”
във Велико Търново.

The pulse oximeter
donated through the ABB
monitors the condition
and provides care for the
health of children with
difficult adaptation after
birth at the MBAL “Dr.
Stefan Cherkezov” AD
in Veliko Tarnovo.

