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УВОД

П

рез изминалите 25 години, в които в България се осъществяваше преход от между два различни типа икономическо и политическо устройство, възникнаха две
големи кризи в банковия сектор – кризата през 1996–1997 година, 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 обявена 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, които осъществяват надзор в банковия сектор в България, както
и върху практическото приложение на този аналитичен инструментариум като средство за външна оценка по предварително 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 измерими показатели от оригинално разработената методология
за анализ, която служи като инструмент за:
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• безпристрастен анализ на системата за надзор на банковия сектор, основаващ се на ясно формулирани показатели, които са измерими със съответния изследователски
инструментариум и които могат да бъдат периодично прилагани 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 дефицити в банковия сектор на страната;
• идентифициране на потенциални рискове за банковата
система (в този смисъл тя може да се разглежда като елемент от система за ранно предупреждение);
• формулиране на препоръки за преодоляване на установените 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 изследване е използвана методологията за оценка на системата
за почтеност в банковия сектор, която е адаптирана въз основа на един от аналитичните продукти на международната антикорупционна организация Transparency International (TI) –
Националната система за почтеност.
Националната система за почтеност е аналитичен модел 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 организирани действия на добро управление, превенция и противодействие 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 национално 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-nacionalnatasistema-za-pochtenost-na-blgariya-2011-copy/ocenka-na-nacionalnatasistema-za-pochtenost-na-blgariya-2011.

