




Колко голям може да бъде един бизнес? Поне колкото е голяма 
мечтата на предприемача. Но дали наистина ще стане толкова 
голям зависи от умението тази мечта да се превърне в бизнес и 
той да се управлява успешно. Новите технологии и новите поко-
ления изправят компаниите пред все повече предизвикателства 

и начинът, по който мениджърските екипи реагират, е определящ за бъде-
щото им развитие. Вече никой не се съмнява, че един бизнес не може да бъде 
успешен, ако не отразява  многообразието  на обществото, на което служи. А 
това минава и през многообразието в лидерството.

На 10-ата година от основаването на неправителственото сдружение 
„Дамски Форум“ се запитахме: къде е България и как дамите са представе-
ни в ръководството на най-големите компании и финансови институции? 
Изследване на списание „Икономист“ по поръчка на сдружението показва, 
че промяната в структурата на мениджмънта се случва с доста по-бавни 
темпове, отколкото на нас ни се струва. Но се случва - ние сме пример за 
това. И носим отговорност да предадем опита си на младите, умни и та-
лантливи жени с големи мечти.

How big can a business be? At least as big as the entrepreneur‘s vision. But whether 
it will really get that big depends on the ability to turn that vision into a business and 
manage it successfully. Companies are increasingly challenged by new technologies 
and new generations; the way in which management teams respond is crucial for 
their future development. There is no doubt that a business cannot succeed unless 
it reflects the diversity of the society it serves. This also holds true for diversity in 
leadership. 

On the 10th year of the founding of the Ladies’ Forum, we asked ourselves where 
Bulgaria stands and how women are represented on the boards of the largest 
companies and financial institutions. A study by the Iconomist magazine 
commissioned by the Ladies’ Forum shows that the change in the structure of 
management is happening at a much slower pace than it seems. Nevertheless, it 
does happen, and we are an example of it. We have the responsibility to pass our 
experience to young, smart and talented women with a big vision. 

Таня Косева-Бошова 
Председател 
на „Дамски Форум“

Tanya Kosseva-Boshova 
Chairperson 
of Ladies‘ Forum

В „Дамски Форум“ членуват 111 жени на високи ръководни позиции в големи компании или които успешно развиват собствен 
бизнес. То е платформа за споделяне на опит и идеи, както и за подкрепа за бъдещи жени лидери чрез специални инициативи. 

Форумът подкрепя благотворителни каузи и проекти с фокус върху децата и талантливите млади българи. Той развива менторска 
програма, като среща личности на високи управленски позиции с жени, напредващи в кариерата и по този начин показва своята 

ангажираност към приобщаването и прогреса на жените.

The Ladies‘ Forum is an association of 111 women in senior management positions of big corporations and women-owners successfully 
developing their new ventures. It is a platform for sharing experience and ideas,  as well as support for future women leaders on specifi c 
initiatives. The Forum backs charitable causes and projects with focus on children and talented young Bulgarians. It runs a mentorship 

program, pairing high rank executives with mid-level career women thus manifesting its commitment to women‘s inclusion and progress.

https://ladiesforum.info/
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Корпоративно 
малцинство

В бордовете на най-големите български фирми 
мъжете са 6 пъти повече от жените

30 от 300, или казано по друг начин, 
10%. Това е числото, което показ-
ва колко от 300-те най-големи 
български компании по приходи за 

2018 г. се управляват самостоятелно от жени. 
Данните излизат от първото подобно проуч-
ване, което направиха сп. „Икономист“ и орга-
низацията „Дамски Форум“. За негова основа е 
използвана базата данни на консултантската 
компания ICAP за най-големите фирми в Бълга-
рия по приходи за 2018 г., като за управлението 
им са отчетени данните във фирмените дела 
в Търговския регистър към края на септември 
2019 година.

Досега няма изследване за разпределението 
по пол във висшия мениджмънт на българския 
корпоративен сектор в подобен мащаб, така 
че е трудно да се направи сравнение за това 
как, например, за последните 5 или 10 години 
се е променило участието на жените на ръ-
ководни позиции. Но в бъдеще ще проследим 
тенденцията.

Все пак е категорично – мъжете доминират 
в управлението на най-големите български 
компании, изпреварвайки жените в отделни-
те категории на висшия мениджмънт в пъти. 
Сред първите 10 по приходи компании няма 
нито една, ръководена от жена. „Лидл Бълга-
рия“ – най-голямата българска компания с из-

Топ 300 компании по приходи

Разпределение по пол  
в управителните и надзорните съвети

Брой и % компании, които имат повече  
от 1/3 жени в УС и НС

Брой и % на компании, които се управляват  
от жени

България

България

България

EGDI*

EGDI*

EGDI*

15,3%

10% 5,0%

57,5%

16,8% 33,6%

46

30

84,7%
254

83,2% 66,4%

мъже

жени

42,5%

90%
270 95,0%

*EGDI – Данни от изследването Европейски индекс на полово разнообразие на 
организацията European Women on Boards. В него са включени 200 публични компании от 
индекса STOXX EUROPE 600 от 9 държави – Белгия, Чехия, Финландия, Франция, Германия, 
Италия, Холандия, Испания и Великобритания. Данните са към 31 юли 2018 г.
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пълнителен директор жена, е на 14-о място по 
приходи за 2018 г.

Въпреки условността на сравнението с 
подобни европейски и световни класации (виж 
по-долу) България видимо изостава от тенден-
циите за половото разнообразие в управлението 
на големите компании в Европейския съюз.

Ситуацията
Положителната новина е, че в управлението на 
36 от най-големите 300 български компании – 
т.е. в повече от една трета, има жена. Но пре-
брояването на участващите в съвет на дирек-
торите, надзорен съвет или управители показва, 
че от общо 929 такива позиции – средно по 3 на 
фирма, само 156 са заети от жени (16,8%). Или 
мъжете са 6 пъти повече, отколкото жените.

Списъкът включва дружества с различна 
форма на управление, като 23 от компаниите 
имат и надзорен съвет. В 8 от тях има жена, но 
в нито една жена не е председател на надзорния 
съвет. 258 от фирмите – 86%, се управляват само 
от мъже. Жените участват в управлението на 
42 дружества, от които в 30 са самостоятелно, 
а в 12 са заедно с мъж.

Разрезът на най-големите български ком-
пании по икономически сектори – търговия, 
производство, услуги и строителство – показва 
доминация на компаниите от търговията, общо 

Брой и % на компании с жени 
в бордовете, които са над 
средния % (16,8%)

Участие на жени в 
управителен съвет

Участие на жени  
в надзорен съвет

101 компании

100 компании 8 компании
(общо 23/300 имат НС)

33,7%

Компания Позиция  
в топ 300

Дял

Орбико България 18 100%
Билла България 22 66,7%
Шел България 50 75%
БАТ Трейдинг 65 75%
Папас Олио 67 75%

Топ 5 на компаниите с най-много жени 
в бордовете

Топ 5 най-големи компании  
с изпълнителен директор жена

Компания Позиция 
в Топ 300

Директор

ЛИДЛ България 14 Милена Драгийска

Орбико България 18 Иванка Иванова

Шел България 50 Камелия Славейкова

Бритиш Американ 
табако трейдинг

65 Мила Маречкова-Пиронкова, 
Марина Геновска, Йелена 
Кеткути (поотделно с Едуардо 
Кастанеда)

Енерго-Про 
Продажби

82 Яна Маринова Димитрова 
(заедно с мъж)

36,0% 34,7%

CEO по сектори

Компания Позиция 
в Топ 300

Директор

Търговия

ЛИДЛ България 14 Милена Драгийска

Производство

Белла България 125 Елза Маркова

Услуги

Еконт Експрес 163 Вяра Енева, Лора Събева

Строителство

Няма представители
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145 дружества. В тях висшите ръководители 
са 349, от които жени са 77, или 22%, което е 
по-голямо представителство от средното за 
класацията. 20 от тези фирми се управляват 
самостоятелно от жена (14,5%). Търговията се 
оказва и секторът с най-силно присъствие на 
жени в корпоративното управление в топ 300. 
В него лидер по приходи, управляван от жена, е 
веригата супермаркети „Лидл България“. 

В сектор „Производство“ са включени 98 
компании с 372 ръководни позиции, като в тях 
жените са 49, или 13% от всички, което е по-малко 
от средното представителство. Жени управ-
ляват самостоятелно само 5 компании – 5%. На 
първо място сред тях се нарежда пловдивският 
производител на хранителни продукти „Белла 
България“.

В сектора на услугите влизат 50 дружества, 
като там жените заемат 22 от общо 164 пози-
ции (13,4%). Жени са самостоятелно управители 
на 5 компании (10%). Най-голямата от тях е 
лидерът на българския пазар на пощенски и ку-
риерски услуги „Еконт Експрес“.

Сектор „Строителство“ е представен само 
със 7 фирми в Топ 300, като там участието на 
жените в управлението е нееднозначно. От една 
страна, нито едно дружество не се управлява 
от жена, но от друга, 19% от участващите в 
управителен и надзорен съвет са жени (7 от 36 
позиции), което е по-висок процент, отколкото 
в секторите „Производство“ и „Услуги“.

Новата икономика 
и финансите
Освен на най-големите дружества по приходи 
изследването на „Икономист“ и „Дамски форум“ 
обръща внимание на финансовия сектор – банки 
и застрахователи, както и на секторите, които 
се радват на най-бърз икономически растеж 
през последните години. В проучването сме 
включили фармация, ИТ и аутсорсинг услуги, 
машиностроене и производство на автомобилни 
компоненти.

Финансовият сектор може да се похвали с 
най-силното женско присъствие в управлението 

Фармация Топ 100

Управителен 
и надзорен 
съвет

В 38% от компаниите 
има жена представител 
в управителния съвет

В 21% жена е 
изпълнителен директор 
(сама или в комбинация)

мъже
140

жени
54

28%

в България (виж стр. 16). Но и в някои от дейнос-
тите на „новата икономика“, които включват 
както производство, така и търговия, женското 
присъствие е по-голямо, отколкото в Топ 300.

Например в най-големите 100 дружества от 
фармацевтичния бранш жените заемат 28% от 
управляващите позиции, като в 38 от компа-
ниите има жена представител в управлението, 
а в 21 жена е и изпълнителен директор – сама 
или в комбинация с мъж.

ИТ бизнесът и аутсорсингът също включ-
ват сериозно участие на жени на мениджърски 
позиции. Дами заемат 18% от всички управлен-
ски постове, като имат представител в 30 от 
100-те най-големи по приходи компании и уп-
равляват 19 от тях. При това три от десетте 
най-големи компании от този бранш се управ-
ляват от жени.

В машиностроенето (разгледани са 50-те 
дружества с най-големи приходи) разпределение-
то на жени в управителните органи не е високо – 
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Пряко сравнение между България и другите 
страни е трудно да се направи заради различ-
ната икономическа структура. В големите 
икономики почти всички водещи предприятия са 
публични компании и изследванията се правят 
на база на борсовите фирми, докато в България 
те заемат твърде малък дял – едва 8 от 300-те 
най-големи компании са листнати на Българска-
та фондова борса.

 През 2008 г. Норвегия прие закон, който 
задължи публичните компании да заделят поне 
40% от управленските си позиции за жени. През 
2012 г. Европейската комисия обяви предложение 
за директива, свързана с т.нар. джендър квоти 
в бордовете на публичните компании, която 
да ги задължи да въведат квоти от поне 40% 
за жени. Тя не беше приета, но много държави 
започнаха да въвеждат квоти за своите водещи 
предприятия. 

Над 10 европейски държави поставиха изис-
кване за такива квоти, вариращи от 30 до 40%. 
В Белгия, Франция и Италия фирмите могат 
да бъдат санкционирани или да бъдат спрени 
заплатите на директорите им, ако не ги спаз-
ват. Други приеха по-меки мерки. От 2016 г. в 
Германия беше въведен закон, който изисква 
минимална квота за жени в управителните 
органи на над 3500 от най-големите компании, 
като целта му е да бъде постигнат дял 30%. 
Но прилагането му е отложено – първоначално 
компаниите имаха срок 2 години, в който да 
поставят цел за изпълнение, като някои от 
тях заложиха 0%. Този срок изтече и сега ком-
паниите до 5 години трябва да постигнат цел 
от 30%, като са заплашени от глоби до €10 млн., 
или 5% от оборота.

Последното изследване на рейтинговата 
агенция Vigeo Eiris, публикувано през март м.г., 
което обхваща 4000 публични компании от целия 
свят, показва, че през 2016 г. само 18% от управ-
ленските позиции се държат от жени (заради 
мащаба на публичните си компании България 
не е включена в изследването). Процентът е 
различен за отделните региони – за развиващи-
те се пазари е 10%, за Тихоокеанска Азия – 10%, 

ИТ бизнес Топ 100

Управителен 
и надзорен 
съвет

В 30% от компаниите 
има жена представител 
в управителния съвет

В 19% жена е 
изпълнителен директор 
(сама или в комбинация)

мъже
216

жени
46

18%

14,6%, но за сметка на това в 9 от дружествата 
жена е директор сама или в комбинация с мъж. 
При производството на автокомпоненти (също 
50 фирми) делът на жените е по-малък от сред-
ния в Топ 300 – те заемат 13% от общия брой 
управленски позиции и са изпълнителни дирек-
тори или управители на 6 дружества (12%).

Къде сме ние
Един от основните въпроси на изследването, 
освен участието на жени в управлението на 
най-големите български компании и водещи биз-
неси, е как България стои на европейската карта 
на разпределението по пол в корпоративното 
управление.

Надмощието на мъжкия пол в управление-
то на големия бизнес е традиционно почти за 
всички държави по света, но през последните 
десетилетия различни инициативи – законода-
телни и корпоративни, водят до все по-голямо 
включване на жените в управлението.
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Машиностроене Топ 50Автокомпоненти Топ 50

Управителен 
и надзорен 
съвет

Управителен 
и надзорен 
съвет

В 32% от компаниите 
има жена представител 
в управителния съвет

В 22% от компаниите 
има жена представител 
в управителния съвет

В 18% жена е 
изпълнителен директор 
(сама или в комбинация)

В 12% жена е 
изпълнителен директор 
(сама или в комбинация)

мъже
112

мъже
81

жени
22

жени
12

15%
13%

за Северна Америка – 19%, и 24% за Европа. Бла-
годарение на изискванията за квоти от 2012 г. 
до 2016 г. участието на жени в управлението на 
европейските публични компании се е увеличило 
с внушителните 7 процентни пункта.

Но като дял на изпълнителните директори 
Северна Америка изпреварва Европа – 17% срещу 
16%. Норвежките компании имат най-високото 
женско представителство в бордовете – 41%, 
като 25% от листваните компании се управ-
ляват от жени. От страните в ЕС най-добре е 
Франция – 39% жени в управлението и 20% изпъл-
нителни директори. На другия край е Гърция – 
10% дял на жените в бордовете, като само 3% 
от компаниите се управляват от дами. Япония 
е световният лидер по мъжко управление – 4% 
участие в бордовете на жени и 4% компании, 
управлявани от жени (виж графиката).

В доклада на Европейската комисия за рав-
нопоставеността между мъжете и жените в 
ЕС за 2018 г. по отношение на корпоративното 
управление е посочено, че в най-големите пуб-
лични компании в България участието на жени 
в бордовете е 17,1% – по-ниско от средното за 

ЕС 25,3%. Там е отбелязано, че от 2010 до 2017 г. 
този показател се е увеличил с 5,9 процентни 
пункта. Впрочем този процент е близък и до дела 
от 16,8% на жените в управленските позиции на 
Топ 300 фирмите по приходи за 2018 г. 

Сравнително добре се представя България в 
тазгодишното проучване на Световната банка 
„Жени, бизнес и законодателство 2019“ (Womеn, 
Business and the Law 2019). Там страната заема 27-о 
място от 187 държави. В това проучване критерии-
те за оценка са осем – свобода на движение, започва-
не на работа, заплащане, встъпване в брак, заетост 
след раждане, възможност за бизнес, управление на 
активи и получаване на пенсия – като не е оценено 
участието в управлението на фирми.

В ЕС има и доброволни инициативи като 
националните харти за разнообразие (Diversity 
Charts), които насърчават компаниите да при-
лагат и развиват политики за разнообразие и 
равни възможности на работното място без 
значение от възрастта, пола, расата или етно-
са, религията или сексуалната ориентация. От 
2004 г. насам такива харти са установени в 24 
държави, но България не е сред тях.
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Само си мислим,  
че равенството  

е постигнато

Стереотипите за ролята на жената са загуба  
на потенциал за икономиката и обществото,  

казва проф. Румяна Стоилова

Интервюто взе Емил Петров

– Проф. Стоилова, в България е широко разпрос-
транено мнението за „равноправието“ на жените и 
мъжете. Защо тогава участието им в управлението 
на големия бизнес е ниско?

– Наистина в рамките на Европа източноев-
ропейските посткомунистически страни имат 
много добри показатели за участие на жените в 
почти всички измерения. И това не е случайно – 
равнопоставеността на пазара на труда и в по-
литическата сфера беше част от политическата 
идеология за равенство на мъжете и жените по 
времето на т.нар. социализъм до 1989 г.

Проблемът е, че това равенство в публична-
та сфера и на пазара на труда вървеше на фона 
на запазване на изключително консервативни 
нагласи и патриархални отношения в частната 
сфера и в семейството и затова сега толкова 
лесно избуяват всички антиджендър говорения 
на „патриоти“ и на други групи. В крайна сметка 
българите остават дълбоко нечувствителни 
към темата за равнопоставеност на половете. 
Моята теза е, че си мислим, че равенството е по-
стигнато в по-голяма степен, отколкото реално 
е постигнато.

– Какви примери може да посочите в подкрепа 
на това мнение?

– В изследване на Евробарометър на въпрос 
„Има ли равенство във фирмите и другите орга-
низации?“ в България 62% казват, че има постиг-
нато такова равенство. В ЕС показателят е 44%. 
Разликата е солидна, но не означава, че реално е 
постигнато такова равенство – това убеждение, 
че сме постигнали равенството, върви с изключи-
телно разпространени стереотипни представи 
за мъжете и жените. В същото изследване има 
твърдение „Жените по-вероятно вземат решения, 
базирани на емоции“. В България 83% казват „да“, в 
ЕС – 69%. Това показва, че в обществото битуват 
много стереотипни представи, защото разбира-
не, че жените е по-вероятно да вземат решения, 
базирани на емоцията, може  да бъде бариера пред 
назначаването и промотирането им на високи 
позиции.

Може да има няколко обяснения защо има 
по-малко жени на ръководни позиции. Едното са 
стереотипните представи – „жените са емо-
ционални, жените трябва да си гледат децата и 
мъжа, къде са тръгнали“. Друга причина е, че чисто 
психологически хората предпочитат да работят 
с такива като тях. Ако повечето ръководители са 
мъже, ще предпочетат да имат мъж в колегията, 
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включително, че след работа може да отидат на 
„по бира“. Всичко това е познато с наименование-
то Glass Ceiling (стъкленият похлупак) – макар и 
с високо образование, жените остават по-ниско 
представени на ръководните позиции.

Стереотипните представи за типичните 
роли на мъжете и жените далеч не са разпрос-
транени само сред мъжете. Представата, че една 
жена, особено когато има малки деца, няма да се 
справя добре с работата, може да бъде споделяна 
и от жени, особено от тези с по-ниско образование.

Някои от изводите на Евробарометър са, че 
най-силно изразени полови стереотипи, както 
общо културни, така и в отделни области, се 
наблюдават в постсоциалистическите страни – 
България, Унгария, Чехия, Словакия, Латвия, Литва.

– Според данните на НСИ в България мъжете 
получават и по-високи заплати от жените, средно 
с 12,7% по последни данни. Това свързано ли е с пози-
циите им в управлението?

– Действително във всички сектори на зае-
тост мъжете получават повече, отколкото жени-
те, с изключение на административните и спома-
гателните дейности, където възнаграждението за 
мъжете е 711 лв. месечно, а за жените 830 лева. Това 
показва, че на изпълнителско, рутинно равнище 
жените преобладават и са с по-високо заплащане.

В сектора „Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти, далекосъоб-
щения“, където попада ИТ бизнесът, средната 
заплата за мъже е 2620 лв., за жените е 1804 лева. 
Във финансовия сектор мъжете получават 2142 
лв., жените – 1454 лева. Става въпрос за много зна-
чителни разлики. Дори и в рамките на една и съща 
образователна степен има разлика в заплащането 
мъже – жени, защото жените и мъжете се насоч-
ват към различни сектори на заетост и заемат 
различни длъжностни позиции.

Разликата е както хоризонтална, по сектор на 
заетост – жените са основно в здравеопазването 
и образованието, където средната заплата е по-
ниска, така и вертикално, по позицията, която 
заемат – дали е изпълнителска, или мениджърска, 
която върви с по-високо заплащане.
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Явно се губи човешки потенциал и има причи-
ни, които изпращат жените на по-ниски позиции, 
както и има общо подценяване на феминизираните 
сектори.

– Говорите за загуба на потенциал. Това има ли 
връзка с недостига на кадри, който  обхваща всички 
сектори на икономиката в България?

– Бизнесът непрекъснато говори: не достигат 
квалифицирани кадри, дайте да си внесем. Но в  Бъл-
гария е най-голям делът на тези, които нито учат, 
нито работят. Нека видим какви са тези хора. Дали 
сред тях няма голям процент жени, които седят 
вкъщи, защото мъжът казва: ти готви и гледай 
децата, защото с твоята заплата няма да напра-
виш нищо. Особено ако става дума за малко градче, 
където възможностите за работа на жените и 
мъжете с ниско образование са по-ограничени.

Ето още една причина защо жените са 
по-малко на ръководни постове – заради ниско 
самочувствие, неувереност в своите сили. Ако цял 
ден переш, чистиш, готвиш и чатиш в социални-
те мрежи, откъде идва усещането, че можеш да 
се справиш? То се развива от обратната връзка 
на колегите, от израстването в кариерата, от 
обективни показатели, които ти показват, че 
си ценен.

Домашният труд е изключително обезлича-
ващ, неблагодарен, повтарящ се, недооценен. Това е 
факт. Хана Арент казва: „Да живееш изцяло частен 
живот, означава преди всичко да си лишен от неща, 
съществени за един действително човешки жи-
вот… да си лишен от възможността да постигнеш 
нещо по-трайно от самия живот“. Затова е важно 
да се обсъжда темата за равенството и достъпа до 
високите позиции. От една страна е „стъкленият 
похлупак“ – предразсъдъците, „мъже избират мъже“, 
но другото е Sticky Floor (лепнещият под) – когато 
свикваш да бъдеш изпълнител, да мълчиш, да не се 
утвърждаваш, да нямаш доверие в себе си.

– Как бизнесът и обществото могат да помогнат 
за кариерното развитие на жените?

– Много важни са ролевите модели. Има различни 
инициативи – организации като „Жените в техно-

логиите“ с инициативата She is me, в рамките на 
която всеки месец правят среща с жени, които са 
успели, за да споделят, да внушат доверие, да бъдат 
ментори. Защото не е лесно за една жена, която влиза 
на ръководна позиция, да има успeшни ролеви модели.

Другото са фирмените политики Diversity 
Matters (управление на разнообразието) – както 
по отношение на жените, така и по отношение 
на етноси, хора с различна сексуална ориентация, 
мигранти, хора с увреждания. 

Редица изследвания, включително на McKinsey,  
показват, че по-разнообразните екипи са по-про-
дуктивни. Според либералните теории равенство-
то на половете, от една страна, има ефекта на 
социалната справедливост, от друга, има иконо-
мически ефект – то е благо за цялото общество. 
Непрекъснато трябва да подчертаваме, че ползите 
от равенството на половете са както за отделна-
та жена, така и за обществото като цяло.

Трябва да има промяна на съзнанието и пре-
борване на стереотипите с повече реклами, които 
имат социална насоченост. Тук стигаме и до корпо-
ративната социална отговорност на бизнеса, коя-
то трябва да показва, че подкрепя млади, талант-
ливи жени. Но в момента това е сблъсъкът – от 
една страна са нашите изследвания и интересът 
на бизнеса да подбере и обучи най-подготвените 
за най-високите позиции, а от друга са политиче-
ските възгласи, които ни връщат назад.

В България има фрагментация в обществото 
и за съжаление се разпадаме на различни светове, 
като комуникацията прекъсва. От една страна, 
жените от градската средна класа с високо образо-
вание планини ще повдигнат – имат и образование-
то, и подкрепата на съпрузите, и всичко. В същото 
време има изключително силен ефект на произхода 
при нискообразованите – една нискообразована 
жена, женена за нискообразован мъж и живееща в 
малко градче, няма подкрепа, нито работни места 
за нея, достъпът до допълнителна квалификация е 
ограничен или напълно липсва.

Тук не става въпрос само за амбициозни жени, 
които искат повече власт за себе си. Става дума 
за това цялото общество да върви напред, като 
развива и използва потенциала на всеки.
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и развива разнообразието в своята организация и 
веригата си от ценности, като ще се стреми да съз-
даде стимулираща среда за всеки, независимо от мал-
цинствената група, към която може да принадлежи. 
Да, в България също  трябва да има такава харта.

 – Кои са най-големите Ви лични предизвикател-
ства, с които сте се сблъскали и които се е наложило 
да преодолеете в професионалното си развитие?

– Винаги съм следвала правилото, че всяко 
предизвикателство или трудност е пред нас, за да 
ни направи по-силни, устойчиви и така да развием  
характера си. Всеки един човек, с когото съм имала 
контакт в целия си професионален път, е допри-
несъл за личното и професионалното ми развитие 
и е помогнал за изграждането на качества като 
адаптивност и гъвкавост.

 – Има ли Вашата компания политика за 
разнообразието? Включва ли тя стимулиране на 
кариерното развитие на жени?

– В „Орбико България” работим, за да осигурим  
среда, в която всеки човек може спокойно и свобод-
но да изрази идеите си и да разкрие потенциала и 
възможностите си.

 – Участвате ли в менторски програми и бихте 
ли подкрепили такива?

– Към момента не участваме в менторски про-
грами извън компанията, но сме отворени за такива.

Успешната формула  
е равен старт и реализация 

според качествата

Иванка Иванова, генерален мениджър на „Орбико България”

– Г-жо Иванова, равнопоставена ли е конкурен-
цията за управленските постове между мъжете и 
жените в България?

– Жените отдавна са доказали своето заслу-
жено място, ръководейки големи компании, и то не 
само в България. За мен един успешен лидер не бива 
да бъде определян според неговия пол. Лидерът е 
индивидуалност, съчетана от знания и опит, а не 
базирана според пол. Изключително е радващ фак-
тът, че повечето компании следват този принцип 
при избора си на управленски кадри.

– Смятате ли, че трябва да има повече жени 
в управлението на големите компании в България? 
Как може да бъде постигнато това?

– Смятам, че трябва да се дава равен старт 
независимо от пола. По този начин всеки според лич-
ните и професионалните си качества ще постигне 
желаната реализация.

– „Орбико” е подписала хърватската Diversity 
Charter. Какво означава това, смятате ли, че в Бъл-
гария също трябва да има такава харта?

– „Орбико” подписа тази харта през 2019 г. Хар-
тата за многообразието е инициатива, стартирана 
в 18 държави от ЕС с цел насърчаване на многообра-
зието, антидискриминацията, приобщаването и 
равните възможности на работното място. Насо-
чена основно към бизнес сектора, с подписването й 
Orbico Ltd. приема публично да подкрепя, защитава 
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постигнатите резултати в работата. Резул-
тат е от взетите правилни решения в процеса 
на работа. Казано най-просто, професионално-
то развитие в бизнеса идва тогава, когато на 
пазара на труда можеш да покажеш резултати, 
по-добри от тези на колегите в индустрията, 
бранша, предприятието, цеха. Това е единстве-
ната формула и това помага. Пречи мисленето 
във всяка друга плоскост. 

Второто, което помага, е балансът в мно-
гото му проявления в работния процес. Над 
20 години в „Белла България“ поддържаме един 
наистина много сложен баланс между консер-
вативно и иновативно управление на бизнеса. 
Имаме своето запазено пазарно място в стра-
ната ни, в региона и в страните, в които опери-
раме. Този свръхтруден баланс е изключително 
предизвикателство. Случвало ми се е по-трудно 
да съхраня вече създаденото, от това да създам 
и наложа нещо ново в компанията или на пазара. 
Професионалният опит и управленската мъд-
рост са решаващи. Консервативното управление 
изисква, от една страна, да не се заслепяваме от 
предишни успехи, но и да не действаме авантюр-
истично и волунтаристично на пазара. Креа-
тивното и иновативно управление на свой ред 
изисква корпоративна гъвкавост, създаване на 
механизми за светкавична реакция и непрекъс-

В България традиционно 
има равнопоставеност 

между мъжете и жените

Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България“

– Г-жо Маркова, равнопоставена ли е конкурен-
цията за управленските постове между мъжете и 
жените в България?

– От моя управленски опит считам, че в на-
шата страна традиционно има равнопоставе-
ност между мъжете и жените. При това не само 
по линия на „управленските постове”, както Вие 
ги наричате. В компанията, която представлявам 
– „Белла България“, – от гледна точка на пола има 
равнопоставеност в управлението. Половината 
членове на директорския екип са жени, без това да 
е изрично търсен резултат, още по-малко корпо-
ративна цел. В кадровата политика ние се водим 
от професионалните и личностните качества 
на кандидатите за експертни и мениджърски 
позиции. Полът никога не е бил решаващ фактор 
при подбора или назначаването на най-добрите в 
работата си, каквито са нашите корпоративни 
изисквания. Работим с най-високо резултатните 
експерти и мениджъри, защото можем да си го 
позволим. „Белла България“ е водеща българска 
компания в хранителната индустрия с много 
сериозно международно участие и огромен меж-
дународен опит.

– Какво помага и какво пречи най-много за 
израстване в кариерата на жените?

– Професионалното развитие е резултат от 
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нато съобразяване с всички най-нови тенденции 
на пазара. 

– Какво е било най-голямото Ви предизвикател-
ство, свързано с пола, във Вашата кариера досега?

– Срещала съм не толкова предизвикател-
ства, колкото необходимост от съобразяване 
с определени социокултурни особености. Ха-
рактеристиките на пола не са имали място в 
предизвикателствата, които срещам в работа-
та. Съобразяването със социокултурните особе-
ности включва задачата при пазарно предлагане 
на продуктите ни да отчитаме наличието на 
традиции и доминираща към момента мода в 

кулинарните предпочитания на хората, които 
ежедневно храним. Продуктите на „Белла Бълга-
рия“ се предлагат на четири континента. 

– Участвате ли в менторски програми и бихте 
ли подкрепили такива?

– Не само участваме, но и развиваме свои 
собствени такива. Нашият корпоративен уни-
верситет „Белла Академия“ има точно такива 
функции. Предлагаме както първоначално обу-
чение, така и текущо обучение на служителите 
си, както и на мениджърските екипи. Работим и 
с наши партньори в тази посока, както и с уни-
верситети и професионални гимназии.
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Секторът „Финансови и застрахователни дей-
ности“ изпъква с най-голямото участие на 
жени в неговото управление. Проучването на 
„Икономист“ и „Дамски Форум“ показва, че от 

общо 52 дружества в бордовете на 73% от банките 
и застрахователите – 38, присъстват жени. 22, или 
42% от всички се управляват от жени, пряко или в 
комбинация с мъж. Представителки на нежния пол са 
главни изпълнителни директори на първата, втората 
и четвъртата банка по активи в България – Теодора 
Петкова (УниКредит Булбанк), Виолина Маринова 
(Банка ДСК) и Петя Димитрова (Пощенска банка). 
Вижте интервюта с тях на стр. 18-26.

При две от банките – БАКБ и Инвестбанк, дами 
са и председатели на надзорния съвет.

В застраховането също има подобаващо при-
съствие на жени, като в най-голямата по премийни 
приходи компания – „Лев Инс“, жените са мнозинство 
в управителния и в надзорния съвет. В „Евроинс“ жена 
е и председател на надзорния съвет.

По принцип финансите и застраховането са 
сред икономическите дейности в България, в които 
повечето заети са жени. При това с доста голяма 
преднина пред мъжете – по данни на НСИ към края 
на 2018 г. от 67,1 хил. заети 47,5 хил. са жени – 70,1%. 
Феминизирането на тази професия в България е една 
от причините в кариерното си развитие жените да 
достигат до повече управленски постове в сравнение 
с други сектори.

Но в същото време мъжете, които са малцинство, 
получават по-високи възнаграждения – средната им 
месечна заплата за 2017 г. е 2322 лв., а на жените – 1546 
лева. Разликата е сериозна – 776 лв., тоест мъжете 
получават 50% повече, отколкото жените. Тя се обяс-
нява с факта, че повечето мъже са на по-високопла-
тени длъжности, докато жените преобладават при 
ниските позиции и обслужващите дейности. Може ли 
да си спомните кога за последен път сте били обслуж-
вани на каса в банката от мъж?

Топ 5 на най-големите застрахователи 
с изп. директор жена

Финансов сектор

Управителен  
и надзорен 
съвет

В 73% - 38 дружества, има жени, които участват в 
управителен съвет или надзорен съвет

42% (22 дружества) се управляват от жени,  
пряко или в комбинация с мъже

Банка Позиция Директор

Уникредит 
Булбанк

1 Теодора Александрова Петкова

Банка ДСК 2 Виолина Маринова Спасова

Юробанк 4 Петя Николова Димитрова

Търговска 
банка Д

13 Анна Иванова Аспарухова

Инвестбанк 15 Здравка Руменова Русева, 
Весела Иванова Колева-

Джиджева

Компания Позиция Директор

Лев Инс 1 Мария Гъркова (двама заедно)

Армеец 4 Диана Манева, Ваня Кокинова 
(двама заедно)

Евроинс 6 Йоанна Цонева, Румяна Бетова 
(двама заедно)

Групама 14 Селин Едит Болар

ОЗОФ Доверие 16 Мими Виткова

мъже
108

жени
31

22.3%

Топ 5 на банките по активи  
с изп. директор жена

Жените 
управляват 

парите
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– Г-жо Петкова, финансовият сектор в България 
е лидер по брой на жените, участващи в управление-
то му. Какви са причините, банкирането „женска“ 
професия ли е?

– В България банковият сектор действително 
е доминиран от жени, но това не е толкова не-
естествено. Границата между това кое е мъжка 
и кое е женска професия, отдавна е замъглена и 
банките не са запазена територия за мъже. На мен 
ми харесва фактът, че голяма част от банките се 
управляват от дами. Банкирането е бизнес, осно-
ван на доверие, управление на взаимоотношения, 
вземане на решения и едновременно с това строги 
правила и конкретни индивидуални решения. В 
много от изследванията на качествата и управ-
ленските характеристики между половете се 
твърди, че именно жените мениджъри са по-добри 
в управление на отношенията, по-дисциплинирани, 
по-креативни и умеещи да правят няколко неща 
едновременно. Жените също така са научени да 
вземат важни решения. Същевременно съм сигурна, 
че в отделните банки жените мениджъри сме били 
избрани на база критерии, в които доминантата 
със сигурност не е била полът.

В съвременните 
организации  различните 
мениджърски стилове се 

допълват, за да носят успех

Теодора Петкова,  
главен изпълнителен директор  

и председател на УС на УниКредит Булбанк

– Какво е било най-голямото Ви предизвикател-
ство, свързано с пола, във Вашата кариера досега?

– За мен, както и за много други жени, най-го-
лямото предизвикателство е съчетаването на 
ролята на майка с професионалните отговорности. 
От това предизвикателство се научава много – как 
да приоритизираш, кое е истински важното, как да 
оценяваш качеството, а не количеството време.  

– На какво жените мениджъри могат да научат 
своите колеги мъже, и обратното – какво е добре да 
заимстват от мъжкия модел на поведение?

– Все още има много стереотипи по отношение 
на поведението и управлението, присъщи на жени-
те и мъжете на мениджърски позиции. Обикновено 
се приема, че жените са по-консенсусни, по-малко 
авторитарни и по-добри в екипните отношения. 
От друга страна, отново традиционно схващане е, 
че мъжете са по-смели, готови да рискуват, доми-
нантни и насочени към постигане на резултати, 
без да се интересуват толкова много от отноше-
нията. Отново казвам, че според мен тези граници 
се размиват. Най-хубавото на съвременните орга-
низации е, че различните полове имаме възможност 
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да се допълваме в мениджърските 
си стилове, да се компенсираме 
взаимно и да учим един от друг. 
Успехът на нашия екип в УниКре-
дит Булбанк е резултат именно на 
синергията от различни модели на 
поведение, които работят добре 
заедно. 

– Каква е политиката за разно-
образието на Вашата банка?

– Темата за разнообразието 
и приобщаването е актуална за 
УниКредит Булбанк и групата ни 
като цяло. Наскоро приключи сед-
мица от инициативи, посветени 
на различията. Имаме и мениджър 
по разнообразието и приобщава-
нето. Нашата банка има изградена 
култура на приемане и уважение 
на различията и вярваме, че дава-
ме равни възможности на всички. 
Разбираме, че това, което се случва 
в една организация, е огледално на 
това, което се случва в общество-
то. Затова приемаме за наша роля 
и отговорност да стимулираме 
създаването на толерантна среда 
не само в организацията, но и из-
вън нея. Искаме да сме посланици 
на промяна и воля за приемане в 
обществото, като даваме добри 
примери и споделяме добри каузи. 
Така например отбор от колеги от 
банката се включи в Маратона на 
София в подкрепа на каузата на 
JAMBA за изграждане на кариерен 
център за хора с различни въз-
можности. Активно развиваме и 
проект, насочен към всички майки, 
които искат да направят връща-
нето си към работа по-лесно. Чрез 
програмата WoMUM предлагаме 

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 22
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– Г-жо Маринова, финансовият сектор в България 
е лидер по брой на жените, участващи в управление-
то му. Какви са причините, банкирането „женска” 
професия ли е?

– Не бих казала, че банкирането или финан-
совият сектор са „отредени“ само за женската 
професионална аудитория, както и не смятам, че 
има изцяло мъжки или изцяло женски професии. 
Привидно може наистина да изглежда, че в някои 
сфери преобладават жените. Например ако се 
вгледаме в данните, България е на първо място 
в ЕС по брой жени в ИТ сектора. Но това не озна-
чава, че във всяка професия има доминиращ пол. 
В страната ни има големи професионалисти в 
своите области, които са както жени, така и мъже. 
Това не прави изключение и за банковия сектор. 
Вярвам, че всички хора сме различни и събираме в 
себе си огромен набор от качества и способности, 
които ни различават и ни правят ценни за всяко 
професионално общество, а полът е само едно от 
нещата, които ни определят.

Ако все пак има такива схващания, може да 
се дължат на това, че жените притежават по– 
изразени качества като проницателност, умения 

Най-важното за мен 
остава човешкото 

отношение и поведение

Виолина Маринова, 
председател на УС 

и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

за водене на екипи и делегиране на задачи, което 
им дава предимство в определени ситуации и на 
различни нива. 

– Повече от 20 години Вие управлявате една от 
най-големите банки в България, като от 15 години сте 
на най-високата мениджърска позиция. Какво беше 
отношението на колегите Ви банкери в началото и 
промени ли се и как през годините?

– Отношенията с колегите не са се променили 
в чисто човешки план, като е възможно развитие-
то на бизнес средата да е повлияло в известна 
степен върху начина на общуване между нас. Да, 
позицията ми изисква да бъда добър мениджър 
и да мога да ръководя много голям екип, като 
изисквам често и твърде много. Въпреки това 
най-важното за мен винаги си остава човешкото 
отношение и поведение. Стремя се да се отнасям 
към колегите така, както в началото на карие-
рата ми са се отнасяли към мен – с уважение и 
разбиране. Ние сме един екип, учим се и градим 
успеха заедно, особено през последната година, 
когато работим с два големи екипа от Банка ДСК 
и Експресбанк. За мен е важно колегите да знаят, 
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че в мое лице винаги могат да намерят подкрепа 
и разбиране. 

– Кои са основните предизвикателства, пред 
които се изправя една жена мениджър, според Вашия 
личен опит? И кои са успешните стратегии за прео-
доляването им?

– Понякога хората имат по-скептично от-
ношение към жените на високи позиции. Това 

налага по-голяма упоритост в изграждането 
на авторитет сред колегите и доказването, че 
си правилният човек за тази позиция. Аз лично 
смятам, че когато си отдаден на работата и 
развитието на екипа, това се случва неусетно и 
съвсем естествено. Вярвам, че преодоляването 
на предизвикателствата е част от ежедневието 

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 22
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безплатни обучения на жени в майчинство, на 
които им предстои връщане в офиса. УниКредит 
поставя етиката и уважението в основата на 
нашите отношения в организацията, с нашите 
настоящи и бъдещи партньори и клиенти. 

– Според Вас какво трябва да направят другите 
бизнеси и държавата, за да стимулират участието 
на повече жени на ръководни позиции?

– Има много изследвания и емпирични доказа-
телства, че при равни други условия компаниите 
с по-активно женско участие в управлението 
са по-успешни и с по-ефективни бизнес модели, 
по-иновативни, с по-висока ангажираност на слу-
жителите. Така че според мен за всички бизнеси 
е важно да се насърчава женското присъствие в 
управителните органи. Бих посочила като въз-
можни мерки поставяне на количествени цели и 
дефиниране на ясен хоризонт кога да бъдат изпъл-
нени. Независимо дали ще е под формата на квоти, 
или не, компаниите трябва да поставят в своя 
фокус приемането на различията. Също така бих 
препоръчала стимулиране на жените да се канди-
датират за мениджърски позиции. Тук обаче много 
ясно подчертавам, че темата за присъствието на 
жените в мениджмънта на компаниите трябва 
винаги да върви ведно с гарантирани прозрачност, 
справедливост и даване на равни възможности.

В съвременните организации  
различните мениджърски 

стилове се допълват,  
за да носят успех

Теодора Петкова, главен изпълнителен директор  
и председател на УС на УниКредит Булбанк
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ни и трябва да съумеем да извличаме позитиви и 
поуки от всяка ситуация, за да се развиваме като 
професионалисти. Генерално, ако един човек има 
истинска амбиция, страст и желание да успее в 
това, което прави, и работи много, за да постигне 
своята цел, това ще стане независимо от пола и 
трудностите, пред които се изправя. 

– Каква е политиката за равнопоставеност на 
мъжете и жените във Вашата банка? 

– В Банка ДСК оценяваме хората единствено на 
база уменията и експертизата им, личностните и 
професионалните качества, мотивацията за работа 
и развитие. Силната амбиция, старанието и жела-

нието за придобиване на нови умения и квалифика-
ции са пътят към успеха не само в банковия сектор, 
но и в живота. Не се стремим умишлено да постига-
ме разнообразие, а просто следваме принципите си.  

– Според Вас какво трябва да направят другите 
бизнеси и държавата, за да стимулират участието 
на повече жени на ръководни позиции? 

– Вярвам, че всеки човек определя съдбата си 
сам. Въпреки това е хубаво жените, а и не само те, 
да бъдат поощрявани в бизнес начинанията си. 
Съответно бизнесът и държавата биха могли да 
създават различни инициативи и програми, чрез 
които жените да бъдат стимулирани да развиват 
себе си, своите предприемачески и лидерски умения 
по пътя на своето професионално утвърждаване. 
Пример за такава инициатива е Програмата за 
финансиране на иновативни стартиращи пред-
приятия в София (ФИСП) на Столичната община, 
която Банка ДСК подкрепя. През 2018 година осигу-
рихме достъп до финансов ресурс на стартиращи 
иновативни предприятия на жени предприемачи за 
реализация и развитие на техните бизнес проекти. 

Най-важното за мен остава 
човешкото отношение  

и поведение

Виолина Маринова, председател на УС и главен 
изпълнителен директор на Банка ДСК
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– Г-жо Димитрова, финансовият сектор в 
България е лидер по брой на жените, участващи в 
управлението му. Какви са причините, банкиране-
то „женска“ професия ли е?

– Във финансовия сектор работят професио-
налисти с новаторско мислене и отлична подго-
товка – качества, които зависят от личността, 
а не от пола. Днес сме свидетели на променена 
предприемаческа култура и тя личи във всички 
сектори. Вече отдавна не говорим за мъжки и 
женски професии. Разнообразието в една компания 
всъщност създава нейното конкурентно предим-
ство. Затова не бих определила „банкирането“ като 
женска професия. В природата на дамите е заложе-
но лидерството, диалогичността, емоционалната 
интелигентност, способността да балансират с 
много задачи едновременно. Важна е и енергията, 
която влагаш във всяко ново начинание, за да ти 
донесе то желания успех. Когато човек има моти-
вация, полът не е от значение. 

– Какво помага и какво пречи най-много за 
израстване в кариерата на жените? Кои са най-го-
лемите Ви лични предизвикателства, с които сте 
се сблъскали и които се е наложило да преодолеете 
в професионалното си развитие?

Разнообразието  
в една компания  
създава нейното 

конкурентно предимство

Петя Димитрова,  
главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка

– Макар и да звучи като клише – на първо мяс-
то бих поставила да харесваш това, което правиш. 
Универсални модели за успешна кариера обаче няма – 
най-ценните уроци идват от практиката. Важно е 
да си любознателен и да си готов да учиш в движение. 
Да следваш добрите примери около себе си и да се 
усъвършенстваш бързо. Лидерството и ученето са 
неразделни. За мен в основата на успеха е действи-
ето. Колкото по-бързо се движиш, толкова повече се 
мотивираш да се развиваш. Бих посъветвала всички 
дами в бизнеса да бъдат активни и инициативни. А 
това, което може би пречи, особено в сектор като 
банковия, е липсата на търпение. Много млади хора 
искат бързо да достигнат до висока позиция, като 
забравят, че им е нужен опит, който идва с времето. 
Има и идеи, за които трябва постоянство, за да се 
превърнат в работещ бизнес модел. 

А относно личните ми предизвикателства – в 
банковия сектор те са ежедневие и в голяма степен 
преодоляването им ме е развило като мениджър. На-
учих се да бъда търпелива, да обръщам внимание на 
детайлите и да вземам най-доброто от предизви-
кателствата – те винаги те учат на нещо ново. За 
мен такъв важен момент бе покупката на българ-
ския бизнес на Алфа Банк през 2016 г., което постави 
началото на вълната от консолидации в новата ни 
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банкова история. Повод за гордост е фактът, че 
успяхме да осъществим оперативната интеграция 
за по-малко от три месеца – нещо невиждано на 
нашия пазар. Смятаме да повторим този успех и 
при интегрирането на Банка Пиреос България – за 5 
месеца ще приключим и с този проект, като полови-
ната от периода за интеграция беше през летните 
отпускарски месеци. Друго предизвикателство е 
дигитализацията – ние стартирахме изпълнението 
на нашата стратегия още през 2017 г., но ни чака 

още много работа. Последното предизвикателство е 
обединението с Банка Пиреос България,  което е още 
една значима стъпка напред в нашето развитие. 

– Каква е политиката за разнообразието на 
Вашата банка?

– В екипа ни работят добри и мотивирани про-
фесионалисти, които обичат динамиката. Заедно 

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 26
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си поставяме високи цели и ги постигаме, защото 
имаме визия, разполагаме с богат опит и имаме 
много клиенти, за които сме доверен партньор. 
Стремя се да има баланс между екипите – това дава 
възможност за обмен на различни идеи, гледни точ-
ки и решения. Разнообразието в екипа всъщност ни 
дава предимство. Постигаме го с цялостната ни 
вътрешна програма за развитие, която поощрява 
делегирането на нови задачи на колегите в банката, 
растеж „вътре“ в организацията, така че хората 
да се занимават с нещо ново. Създаваме план за 

кариерно развитие, програми за обучение, така 
че да научат нови умения и като цяло да развием 
потенциала на всеки един член на екипа. 

– Според Вас какво трябва да направят дру-
гите бизнеси и държавата, за да стимулират 
участието на повече жени на ръководни позиции?

– Трябва да работят заедно за създаването на 
новите таланти, от които икономиката ни има 
нужда. Основното е да дадат на всички равен шанс 
и да оценяват мъжете и жените по едни и същи 
критерии. Жените нямат нужда от „преференци-
ално третиране“, за да се докажат.

В България има възможности за развитие за 
всеки, който има желание да работи – без значение 
дали е мъж, или жена. Навсякъде вече има смесени 
ръководни екипи точно както е при нас в Пощенска 
банка. Отговорност на мениджърите е да се гри-
жат за мотивацията на хората в екипа и тяхното 
развитие като професионалисти. 

Разнообразието в една 
компания създава нейното 

конкурентно предимство

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор  
и председател на УС на Пощенска банка

ПРОДЪЛЖEНИЕ ОТ СТР. 25
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Corporate  
minority 

There are 6 times more men than women  
on the boards of the largest Bulgarian companies 

The figures: 30 out of 300, or to put it other-
wise, 10 per cent. This is the number that 
shows how many of the 300 Bulgarian top 
revenue companies for 2018 are managed 

by women. The data was provided by the first survey 
of this kind carried out jointly by the Economist 
Magazine and the Ladies’ Forum. The survey was 
based on the ICAP Consulting Company database of 
the largest Bulgarian revenue companies for 2018, 
and the Commercial Register data for their manage-
ment as of the end of September 2019.  

Until now, there has been no gender distribu-
tion study of senior management in the Bulgarian 
corporate sector on a similar scale, therefore it is 
difficult to compare how, for example, the number 
of women in leadership positions has changed in 
the last 5 or 10 years. However, in the future we will 
follow this trend.  

However, men definitely dominate the manage-
ment of the largest Bulgarian companies, outperform-
ing women in the individual senior management cat-
egories many times. In the top 10 revenue companies, 
there are no women-led companies. Lidl Bulgaria, the 
largest Bulgarian company with a female CEO (Chief 
Executive Officer), ranked 14th in revenue in 2018.  

Despite the conventionality of any comparison 
with similar European and world rankings (see be-
low), Bulgaria is clearly lagging behind the gender 

Top 300

Female representation on the Boards of Directors / 
Supervisory Boards

Number and % of companies with more than 1/3 women 
on the Boards of Directors / Supervisory Boards

Number and % of companies that have female CEOs

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria EGDI*

* EGDI – European Women of Boards’ European Gender Diversity Index 2018 - analysis of 200 European listed companies from the STOXX Europe® 600 index  
incorporated in 9 countries (Belgium, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, the United Kingdom). Data as of July 31st, 2018

EGDI*

EGDI*

15,3%

10% 5,0%

57,5%

16,8% 33,6%

46

30

84,7%
254

83,2% 66,4%

Men

Women

42,5%

90%
270

95,0%
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Female CEOs by sector

Company Rank in  
Top 300

CEO

Trade

LIDL Bulgaria 14 Milena Dragiiska

Production

Bella Bulgaria 125 Elza Markova

Services

Econt Express 163 Vyara Eneva,  
Lora Subeva

Construction

None

diversity trends of corporate management in the 
European Union.  

The current state  
of affairs 
The good news is that in the management of 36 of the 
largest 300 Bulgarian companies - i.e. in more than 
one-third of them, there is a woman manager. But the 
calculation of the members of the board of directors, 
supervisory board or managers shows that out of a 
total of 929 such positions, or an average of 3 per 
company, only 156 are women (16.8%). This means 
that men are 6 times more than women respectively.  

The list includes companies having a differ-
ent form of management, 23 of which also have a 
supervisory board. In 8 of the companies, there is 
a woman holding a senior position, but no woman 
is chairperson of the supervisory board. 258 of the 
companies (86%) are managed by men only. Women 
hold executive positions in 42 companies, whereby 
they are sole managers of 30 companies, and in 12 
companies they co-manage with a man.  

The cross-section analysis of the largest Bul-
garian companies by economic sector, i.e. trade, 
production, services and construction, shows that 
trading companies, a total of 145, predominate. The 
number of senior executives is 349, of whom 77 or 
22% are women, which is higher than the average 
representation of women in the ratings. 20 of these 
companies (14.5%) are managed solely by a woman. 
The sector with the strongest presence of women in 
senior executive positions amongst the top 300 is 
trade. In the trade sector, the supermarket chain Lidl 
Bulgaria is a revenue leader run by a woman.   

The manufacturing sector includes 98 companies 
with 372 management positions, with women ac-
counting for 49 or 13%, which is less than the average 
representation. Women run only 5 companies, or 5%, 
independently. The Plovdiv-based food producer Bella 
Bulgaria ranks first among them.  

The services sector includes 50 companies, with 
women holding 22 out of 164 positions (13.4%). Wom-
en are the sole managers of 5 companies (10%). The 
largest of them is Econt Express, postal and courier 
services leader on the Bulgarian market. 
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Number and % of companies 
that have % of women on 
boards above average (16,8%)

Women on the Boards  
of Directors

Women on the 
Supervisory Boards

101 companies

100 companies 8 companies
(Only 23 of 300 have  

Supervisory board)

33,7%

Company          Rank in Top 300 Share
Orbico Bulgaria 18 100%
Billa Bulgaria 22 66,7%
Shell Bulgaria 50 75%
British American Tobacco 
Trading

65 75%

Papas Olio 67 75%

Top 5 companies with highest %  
of women in management

Top 5 biggest companies  
with female CEOs

Company Rank in  
Top 300

CEO

LIDL Bulgaria 14 Milena Dragiiska

Orbico Bulgaria 18 Ivanka Ivanova

Shell Bulgaria 50 Kamelia Slaveikova

British American 
Tobacco Trading

65 Mila Marechkova-Pironkova,  
Marina Genovska,  
Jelena Ketkuti

Energo-Pro 
Prodajbi

82 Yana Dimitrova

36,0% 34,7%

The construction sector is represented by only 
7 companies in the Top 300, where women‘s partici-
pation in management attracts controversy. On the 
one hand, no company is run by a woman, but on the 
other, 19% of the members of the management and 
supervisory boards are women (7 positions out of 
36), which is higher than in the manufacturing and 
services sector.   

The new economy  
and finance 
In addition to the largest revenue-generating com-
panies, the survey of the Economist and the Ladies’ 
Forum draws attention to the financial sector - banks 
and insurers, as well as to the sectors that have en-
joyed the fastest economic growth in recent years. 
The study includes pharmaceuticals, IT and out-
sourcing services, machine-building and automotive 
components manufacturing.  

The financial sector boasts the strongest female 
presence in governance in Bulgaria (see page 35). But 
in some of the “new economy” activities that include 
both manufacturing and commerce, women‘s pres-
ence is greater than in the Top 300.  

For example, in the 100 largest companies in the 
pharmaceutical industry, women hold 28% of the 
senior management positions, with 38 of the com-
panies having a female management representative 
and 21 women holding a CEO (Chief Executive Officer) 
position, alone or jointly with a man.  

The IT business and outsourcing also include 
serious involvement of women in management posi-
tions. Ladies hold 18% of all management positions, 
having a representative in 30 of the 100 largest reve-
nue-generating companies and managing 19 of them. 
In doing so, three of the ten largest companies in this 
sector are run by women.  

In mechanical engineering (50 top income-gen-
erating companies were considered), the distribu-
tion of women in management bodies is not high 
- 14.6%, but in 9 companies the director is a woman, 
either alone or jointly with a man. In the manufac-
ture of auto components (also 50 companies), the 
share of women is lower than the average in the 
Top 300; they occupy 13% of the total number of 
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management positions and are CEOs or managers 
of 6 companies (12%).  

Where are we? 
One of the most important points of the study, apart 
from women’s participation in the management of the 
largest Bulgarian companies and leading businesses, 
is where Bulgaria stands on the map of European 
gender diversity in corporate governance.  

Male dominance in corporate management 
has been traditional in almost every country in the 
world, but in recent decades, various initiatives, both 
legislative and corporate, have led to an increasing 
involvement of women in governance.  

It is diffi cult to draw a direct comparison between 
Bulgaria and other countries because of the different 
economic structure. In the large economies, almost 
all leading companies are public companies, and re-
search is done on the basis of stock companies, while 
in Bulgaria they occupy a very small share - only 8 of 
the 300 largest companies are listed on the Bulgarian 
Stock Exchange.  

In 2008, Norway passed a law requiring public 
companies to allocate at least 40% of their manage-

IT Business Top 100

Board of 
Directors / 
Supervisory 
Board

30% of companies 
have at least one woman 

on the BD

19% of companies have 
woman CEO 

(or jointly with a man)

Men
216

Women
46

18%

Pharmacy Top 100

Board of 
Directors / 
Supervisory 
Board

38% of companies 
have at least one woman 

on the BD

21% of companies 
have woman 

CEO

Men
140

Women
54

28%

ment positions to women. In 2012, the European Com-
mission announced a proposal for a directive relating 
to the so-called gender quotas on the boards of public 
companies, which would oblige them to introduce 
quotas of at least 40% for women. The proposal was 
not accepted, but many countries began to introduce 
quotas for their fl agships.  

More than 10 European countries introduced 
said quotas ranging from 30 to 40%. In Belgium, 
France and Italy, companies can be penalized or their 
directors‘ salaries suspended if they do not comply 
with the quota requirement. Other countries intro-
duced softer measures. In 2016, Germany introduced 
a law requiring a minimum quota for women on board 
level for more than 3,500 of the largest companies, 
with the aim of achieving a 30% share. However, its 
implementation was delayed; initially, companies had 
a 2-year deadline to set a performance target, with 
some of them betting on 0%. This period has expired, 
and now companies must reach the target of 30% 
within 5 years, with fi nes reaching up to € 10 million 
or 5% of their turnover.  

The latest survey by the Vigeo Eiris rating agen-
cy, published in March last year, which covers 4,000 
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Auto Components Top 50

Board of 
Directors

11 companies have 
at least one woman 

on the BD – 22%

6 companies have 
woman CEO (by herself or 
jointly with a man) – 12%

Men
81

Women
12

13%

Machine Building Top 50

Board of 
Directors / 
Supervisory 
Board

16 companies have 
at least one woman 

on the BD – 32%

9 companies have woman 
CEO (by herself or jointly 

with a man) – 18%

Men
112

Women
22

15%

public companies worldwide, shows that in 2016, only 
18% of board positions were held by women (due to 
the size of its publicly traded companies, Bulgaria was 
not included in the survey). The percentage varies 
from region to region - 10% for emerging markets, 
10% for Pacifi c Asia, 19% for North America, and 24% 
for Europe. Due to the quota requirements, from 2012 
to 2016 women’s participation on corporate boards of 
EU public companies has increased by an impressive 
7 percentage points.  

However, in terms of share of CEOs, North Amer-
ica is ahead of Europe by 17% versus 16%. Norwegian 
companies have the highest female representation on 
corporate boards - 41%, with 25% of the listed com-
panies being run by women. Of the EU member states, 
France ranks fi rst with 39% women in management 
and 20% CEOs. At the other end is Greece with 10% 
share of female participation on boards, whereby only 
3% of the companies are being run by women. Japan 
is the world leader in men‘s governance - 4% female 
participation on boards and 4% of the companies 
being run by women (see chart).   

The European Commission‘s report on gender 
balance on corporate boards in the EU for 2018 states 

that in Bulgaria’s largest publicly owned companies, 
female participation on boards is 17.1% which is low-
er than the EU average of 25.3%. It noted that from 
2010 to 2017, this indicator went up by 5.9 percentage 
points. However, this percentage is also close to the 
share of 16.8% of women on corporate boards of the 
Top 300 revenue-generating companies for 2018.  

Bulgaria performs relatively well in this year‘s 
World Bank survey entitled Woman, Business and 
the Law 2019. In it, the country ranks 27th out of 187 
countries. In this study, there are eight evaluation 
criteria: freedom of movement, getting a job, getting 
paid, getting married, employment after birth, busi-
ness opportunity, asset management, and retirement, 
with no assessment of participation in corporate 
governance.  

There are also voluntary initiatives in the EU, 
such as the National Diversity Charts, which encour-
age companies to implement and develop diversity 
and equal opportunities policies at the workplace, 
regardless of age, gender, race or ethnicity, religion 
or sexual orientation. Since 2004, such charters have 
been introduced in 24 countries, but Bulgaria is not 
among them. 
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We just think
that equality

has been achieved 

Stereotypes about the role of women result in a loss of potential 
for the economy and society, says Prof. Rumyana Stoilova

The interview took Emil Petrov

– Prof. Stoilova, the opinion about “equality” of women 
and men is widespread in Bulgaria. So why is their par-
ticipation in big business management low?

– In fact, within Europe, Eastern European 
post-communist countries have very good indicators of 
women‘s participation in almost any dimension. It is no 
coincidence that equality on the labour market and in 
the political sphere was part of the political ideology for 
equality between men and women during the so-called 
socialism, until 1989.  

The problem is that equality in the public sphere 
and on the labour market went against the backdrop of 
maintaining extremely conservative attitudes and pa-
triarchal relationships in the private sphere and in the 
family, which is why it is so easy for all the anti-gender 
speeches of “patriots” and other groups to proliferate. 
In the final analysis, Bulgarians remain deeply insen-
sitive to the topic of gender equality. My point is that 
we think equality has been achieved whereas it has not 
been objectively achieved.  

– What examples can you give in support of this view?
– In a Eurobarometer survey, to the question “Is 

there equality in companies and other organizations?” 
in Bulgaria, 62% say that equality has been achieved. In 
the EU, the indicator is 44%. This is a big difference, but 
it does not mean that such equality has actually been 
achieved; the belief that we have achieved equality goes 
hand in hand with the pervasive stereotypical notion of 
men and women. The same study contains the following 
statement, “Women are more likely to make decisions 
based on emotions”. In Bulgaria, 83% agree with it, in the 
EU - 69%. This shows that there are many stereotypical 
perceptions in society, because the notion that women 
are more likely to make decisions based on emotion 
can be a barrier to appointing and promoting women 
to leadership positions.  

There may be several explanations as to why there 
are fewer women in leadership positions. One is the 
stereotypical notion that “women are emotional, women 
need to look after the children and their husband; so, 
what else should they do?“ Another reason is that from 
a psychological point of view, people prefer to work with 
like-minded individuals. If most executives were men, 
they would prefer to have a man on the College, and 
they would like to have a beer together after work. This 
is known as the “glass ceiling” - although women have a 
high level of education, they remain underrepresented 



    33
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of the Bulgarian Centre for Women in Technology. She 
was Director of the Institute for the Study of Societies 
and Gnosis with the Bulgarian Academy of Sciences 
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and Stratification. The Impact of Gender on Stratification 
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in leadership positions.  
The same Eurobarometer survey finds that the 

share of women who support men in respecting gender 
equality is the lowest in Bulgaria. In other words, the 
ideas we are talking about are far from common among 
men; very often women discriminate against other 
women. Hence, the notion that a woman, especially if 
she has young children, will not handle her job particu-
larly well can be shared by other women, too.  

Some of the Eurobarometer findings are that the 
most pronounced gender stereotypes, both generally 
cultural and in individual areas, are observed in the 
post-socialist countries - Bulgaria, Hungary, Czech 
Republic, Slovakia, Latvia, Lithuania. The opposite is 
true in France and in the Scandinavian countries, where 
there are more universal notions that both women and 
men can be good leaders.  

– According to data of the Bulgarian National Sta-
tistical Institute (NSI), men also receive higher salaries 
than women, with an average of 12.7% according to the 
latest data. Is this related to their management positions?

– Indeed, in all activities, men are better paid 
than women, except for administrative and support 
activities, where the remuneration for men is BGN 711 
per month and BGN 830 for women. This shows that, at 
the executive, routine level, women are more prevalent 
and more highly paid.  

In the sector „Creating and disseminating informa-
tion and creative products, telecommunications“, where 
IT business belongs, the average salary for men is BGN 
2620, and BGN 1804 for women. In the financial sector, 
men receive BGN 2142, and women receive BGN 1454. 
These are significant differences, indeed. Even if they 
have the same educational degree, there is a pay gap 
between men and women, because men and women are 
directed to different sectors of employment and occupy 
different positions.  

The difference is both horizontal, by employment 
sector - women work mainly in health care and educa-
tion, where the average salary is lower - and vertical, 
at the position they occupy, whether it is executive or 
managerial, which goes with higher pay.  

There is clearly a loss of human potential, and there 
are reasons that send women to lower positions, just 
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as there is a general underestimation of the feminized 
sectors.  

– You are talking about loss of potential. Does this 
have to do with the shortage of staff covering all sectors 
of the Bulgarian economy?

– Companies keep complaining that there is short-
age of skilled personnel, and say, “let us bring in staff”. 
This is one area of action. The other one is the untapped 
potential. In Bulgaria, those who are not in employ-
ment or education constitute the largest share of the 
population. Let us see who these people are. Are there 
amongst them a large percentage of women sitting at 
home, because their man says, you shall cook and look 
after the children, because you cannot do anything with 
your salary. This is especially true when it comes to a 
small town where job opportunities for women and men 
with low levels of education are more limited.  

This is another reason why there are fewer women 
in leadership positions - because of low self-esteem, 
lack of self-confidence. If you‘ve been washing, cleaning, 
cooking and chatting on the social networks all day 
long, where will self-confidence come from? It develops 
from the feedback of your colleagues, from your career 
growth, from objective indicators that show you that 
you are valuable.  

Working at home is extremely depressing, un-
grateful, repetitive, undervalued. This is a fact. Hannah 
Arendt says: ‘Above all to live wholly private life means 
to be deprived from things meaningful for a real human 
life.., means to be deprived to achieve something more 
tangible that life itself.’ It is therefore important to 
discuss the topic of equality and access to leadership 
positions. On the one hand is the „glass luncheon“ - the 
prejudices, “men choose men”, but there is also the 
“Sticky Floor” - you are used to being a performer, to 
be silent, not to assert yourself, to have no confidence 
in yourself.  

– How can businesses and society help women‘s 
career development?

– Role models are very important. There are various 
initiatives; organizations such as Women in Technology 
have an initiative called She Is Me, during which they 
meet every month with women who have succeeded, so 

that they can share, inspire trust, do mentoring. Differ-
ent formats of entrepreneurial ideas are organised that 
receive a year‘s worth of mentoring from a successful 
woman. It is not easy for a woman entering a leadership 
position to have successful role models.  

The other thing is Diversity Matters‘ corporate pol-
icies, both for women and for ethnic groups, for people 
with different sexual orientations, migrants and for 
disabled persons. There are a number of studies, includ-
ing McKinsey‘s, which show that teams that are more 
diverse are more productive. According to liberal theo-
ries, gender equality, on the one hand, has the effect of 
social justice, on the other, it has an economic effect - it 
is good for the whole of society. John Stuart Mill warns as 
early as 1869 that supposed benefits world will achieve 
if it stops to consider sexual differentiation as reason 
for deprivation of privileges and emblem of subjection 
are more social than individual, they can be described as 
increase in common fund of society’s mental and effec-
tive capabilities and improvement of general conditions 
of partnership between men and women.

There needs to be a change of consciousness and 
overcoming stereotypes with more socially targeted ads. 
Hence, we come to the corporate social responsibility of 
businesses, which must show that they support young, 
talented women. But this is precisely the clash at the 
moment - on the one side there is our research and 
the interests of the business in selecting and training 
those who are most prepared for the highest positions, 
and on the other side is the political mindset which 
takes us back.  

There is absolute polarization in Bulgaria; un-
fortunately, we are breaking up into different worlds 
with no communication in between. On the one hand, 
high educated women in urban middle-class can move 
mountains - they have good education, plus the support 
of spouses, plus everything else. At the same time, origin 
has an extremely powerful impact on less educated 
women; thus, a woman with no training married to a 
man with no training, living in a small town, will have 
no support and no job and access to additional quali-
fication is limited or completely missing.  

It is not just about ambitious women wanting more 
power for themselves. It is about the whole society 
moving forward.
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The financial and insurance sector is notable for its 
highest participation of women in management. 
A study by The Economist and the Ladies’ Forum 
shows that women are represented by 52 companies 

on the boards of 73% of banks and insurers. Of these, 22 or 
42% are managed by women, either directly or jointly with 
a man. Representatives of the fair sex are Chief Executive 
Officers of the first, second and fourth largest banks 
in Bulgaria in terms of assets, namely Teodora Petkova 
(UniCredit Bulbank), Violina Marinova (DSK Bank) and 
Petia Dimitrova (Postbank). See interviews with them on 
pages 40-48. 

At two of the banks - BACB and Investbank, women 
are chairpersons of the Supervisory Board.  

There is also a fair presence of women in the insurance 
industry, with Lev Ins being the largest underwriting 
company where women are a majority on both the 
Management Board and the Supervisory Board. A woman 
is also chairperson of the Supervisory Board.  

In general, finance and insurance are among the 
economic activities in Bulgaria where women are a majority. 
In these sectors, they have a considerable lead over men. 
According to NSI data, by the end of 2018, out of 67.1 
thousand employed, 47.5 thousand were women, namely 
70.1%. The feminization of this profession in Bulgaria is 
one of the reasons why women hold more management 
positions in this area than in other sectors in order to 
advance in their career development.  

At the same time, however, men - although a minority - 
receive higher wages: their average monthly pay in 2017 was 
BGN 2,322, and the average pay for women was BGN 1,546. 
This is a major difference of BGN 776, which is to say that 
men receive 50% more than women do. This is explained 
by the fact that most men are in top-paying jobs, while 
women predominate in the lower positions and in service 
activities. Can you remember the last time you were served 
at a cashier’s desk by a man? 

Top 5 insurers 
that have female CEOs

Finance

Boards of  
Directors /  
Supervisory 
Boards

38 companies have at least one woman  
on the BD or SB – 73%

22 companies have woman CEOs 
(by herself or jointly with a man) – 42%

Bank Rank CEO

UniCredit 
Bulbank

1 Teodora Petkova

DSK Bank 2 Violina Marinova

Eurobank 4 Petya Dimitrova

D Trade bank 13 Anna Asparuhova

Investbank 15 Zdravka Ruseva,  
Vesela Koleva-Djidjeva

Company Rank CEO

Lev Ins 1 Maria Gurkova

Armeec 3 Diana Maneva, Vanya Kokinova

Evroins 4 Yoana Tsoneva, Rumiana Betova

Groupama 6 Celine Bolard

OZOF Doverie 14 Mimi Vitkova

Men
108

Women
31

22.3%

Top 5 banks by assets  
that have female CEOs

Women  
Managing  

Money 
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and develop diversity in its organization and its 
value chain, and will strive to create an enabling 
environment for everyone, regardless of the minority 
group to which they may belong. Yes, there should be 
such a Charter in Bulgaria as well.  

– What are some of the biggest personal challenges 
that you have faced and overcome in your professional 
development? 

I have always followed the rule that any challenge 
or difficulty is before us to make us stronger and 
more resilient, and thus develop our character. Every 
single person I have had contact with throughout my 
professional career has contributed to my personal and 
professional development and helped me build qualities 
such as adaptability and flexibility.   

– Does your company have a diversity policy? Does 
it include encouraging women‘s career development? 

– In Orbico-Bulgaria, we do our best to provide 
an environment in which everyone can express their 
ideas safely and freely and unlock their capabilities 
and potential.  

– Do you participate in mentoring programs and 
would you support them? 

We are not currently involved in mentoring 
programs outside the company, but we are open to them.  

The successful formula  
is equal start and realization 

according to qualities

Ivanka Ivanova, General Manager of Orbico Bulgaria

– Ms. Ivanova, is competition for management 
positions between men and women in Bulgaria equal? 

– Women have long proven their worth by running 
big companies, not only in Bulgaria. For me, a successful 
leader should not be judged by their gender. A leader 
is an individual possessing knowledge and experience 
not based on gender. It is extremely gratifying that 
most companies follow this principle when selecting 
management personnel.  

– Do you think there should be more women in the 
management of big companies in Bulgaria? How can 
this be achieved? 

– I believe that people should be given a head start 
regardless of gender. In this way, everyone will achieve 
the desired realization according to their personal and 
professional qualities.  

– Orbico N signed the Croatian Diversity Charter. 
What does this mean, and do you think there should be 
such a charter in Bulgaria as well? 

– Orbico N signs the Charter this year. The 
Diversity Charter is an initiative launched in 18 EU 
countries and it aims to promote diversity, anti-
discrimination, inclusion and equal opportunities 
at the workplace. The Charter is mainly focused on 
the business sector, therefore, with its signature 
Orbico Ltd. Will publicly accept to support, protect 
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Ivanka Ivanova has graduated from the Technical University in Sofia. She joined the Orbico Bulgaria team in July 2006 as 
a logistics specialist. In a little more than a year she went through the position of Senior Logistics Specialist and became 
Manager of Client Services and Logistics. At this position she was responsible for all the logistic operations of the company 
in Bulgaria - receiving and warehousing of goods, domestic and international transport, customer service and 3PL services. 
During that time she achieved the imposing of numerous improvements, implementation of new technologies, etc., while 
managing more than 350 employees. Her next professional step was becoming Procter & Gamble‘s Sales Manager, followed 
by the responsibility of managing the whole company with 1,100 employees and more than € 400 million in revenue annually.
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sector, enterprise or production facility. This is the 
only formula, and it works. Thinking on any other 
plane is a handicap.  

The second thing that helps is balance in its 
numerous manifestations in the workflow. For over 
20 years at Bella Bulgaria, we have maintained a really 
complex balance between conservative and innovative 
business management. We have our reserved market 
place in the country, in the region and in the countries 
in which we operate. This very intricate balance is 
extremely challenging. Sometimes it is more difficult 
for me to preserve what I have created than to create 
and impose something new in the company or on 
the market. Professional experience and managerial 
wisdom are of crucial importance. Conservative 
governance requires, on the one hand, not to be blinded 
by previous successes, but also not to act recklessly 
and voluntarily on the market. In turn, creative 
and innovative management requires corporate 
flexibility, the establishment of lightning-fast response 
mechanisms, and a continuous alignment with all the 
latest market trends.  

– What was your biggest gender-related challenge 
in your career? 

– It was not so much a challenge but the need to 
take account of certain socio-cultural specificities. 
Gender characteristics have presented no challenge 
at work. Taking into account the social and cultural 
characteristics includes the task of marketing our 
products by taking into account existing traditions 

In Bulgaria, equality between 
men and women is traditional 

Elza Markova, Executive Director of Bella Bulgaria 

– Ms. Markova, is competition for management 
positions between men and women in Bulgaria equal? 

– Judging from my experience as manager, I 
believe that equality between men and women is 
traditional in our country. It is so not only in the area 
of “management positions”, as you call them. The 
company I represent – Bella Bulgaria – has a gender 
perspective in terms of management. Half of the 
directors are women, although this was not explicitly 
sought after, and neither is it a corporate objective. 
In our human resources policy, we are guided by the 
professional and personal qualities of the candidates 
for expert and managerial positions. Gender has never 
been the governing factor in selecting or appointing 
the best candidates for our vacancies; we are guided 
by our corporate requirements. We work with the 
best performing experts and managers because we 
can afford it. Bella Bulgaria is a leading Bulgarian 
company in the food industry with very serious 
international participation and vast international 
experience.  

– What is it that most helps or hinders the 
advancement of women‘s career development? 

– Professional development is the outcome of 
previous results one has achieved at work. It is the 
result of the right decisions made in the process of 
work. To put it simply, professional development 
in business comes when the results you can 
demonstrate on the labour market are better than 
those of your colleagues from the same industry, 
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and the currently dominant fashion in the culinary 
preferences of the people we feed daily. The products 
of Bella Bulgaria are available on four continents.  

– Do you participate in mentoring programs and 
would you support them? 

– We are not only involved in such programmes 
but we have also developed our own mentoring 
programme. The Bella Academia Corporate University 
has exactly these functions. We offer both initial 
training and ongoing training to our employees as 
well as to management teams. We also work with our 
partners in this area, as well as with universities and 
vocational high schools.  

– Does your company have a diversity policy? Does 
it include promoting women‘s career development? 

– I suggest you should not focus on sexism with 
such persistence. Just like a child cannot do without 
a mother and a father, so at work, sexes complement 
and help each other. Please bear this in mind. Bella 
Bulgaria has strong teams in various fields of activity: 
production, trade, export, development. They are the 
image of our company for our clients and our partners 
at home and abroad. Most of them are women with 
excellent performance in management. I am grateful 
to them, but I count as much on the male part of our 
excellent team! I respect diversity, and I like it. I trust I 
will find it on the pages of this issue and on this topic.  
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– Ms. Petkova, the financial sector in Bulgaria is the 
leader in the number of women in management. What is 
the explanation, is banking a “female” profession? 

– Indeed, the banking sector in Bulgaria is 
dominated by women, but this should not be regarded 
as something exceptional. The boundary between male 
and female professions has been blurred long ago, and 
banks are not a territory reserved for men only. I like 
the fact that most banks are run by women. Banking 
is based on trust, relationship management, decision 
making and, at the same time, strict rules and specific 
individual decisions. Many gender studies of the 
qualities and management performance of females 
and males contend that women managers are better 
at managing relationships, they are more amenable 
to discipline, more creative and able to do several 
things all at once. Besides, women have learned how 
to make important decisions. I am sure that on the 
branch level, women managers are selected on the 
basis of a set of criteria where gender is definitely not 
the dominant feature.  

– What was your biggest gender challenge in your 
career so far? 

In today’s companies,  
different management styles 

complement each other  
to bring success 

Teodora Petkova,  
Chief Executive Officer (CEO)  

and Chairperson of the board of UniCredit Bulbank

– For me, just like for other women, the biggest 
challenge is combining the role of a mother with my 
professional responsibilities. There is a lot to learn 
from this challenge, namely how to prioritize, what 
really matters, how to evaluate the quality of time, 
and not its quantity.   

– What can women managers teach their male 
counterparts and vice versa – what could they draw 
from the male behavioural pattern?  

– There are sti l l  many behavioural  and 
management stereotypes inherent in women and 
men in managerial positions. It is generally accepted 
that women are more consensual, less authoritarian 
and better in team relationships. On the other hand, 
there is the traditional view that men are more 
courageous, ready to take risks, dominant and results-
oriented irrespective of relationships. On this matter, 
my opinion is that these boundaries are blurred. The 
best aspect of modern companies is that individuals of 
different gender have the opportunity to complement 
each other in their management styles, to compensate 
for each other and to learn from each other. The 
success of our team at UniCredit Bulbank is due to 
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the synergy of different behaviour 
patterns that work well together.   

– What is your bank‘s diversity 
policy? 

– The topic of diversity and 
inclusion is relevant to UniCredit 
Bulbank and our group as a whole. 
A week of diversity initiatives 
was recently completed. We also 
have a diversity and inclusion 
manager. Our bank has a culture 
of acceptance and respect for 
differences, and we believe that 
we offer equal opportunities to 
all. We understand that what is 
happening in an organization is a 
reflection of what is happening in 
society. Therefore, we believe it is our 
role and responsibility to promote 
the development of a tolerant 
environment not only within our 
organisation but also outside of 
it. We want to act as ambassadors 
for change and social inclusion by 
setting good examples and sharing 
good causes. For example, a team 
of colleagues from the bank joined 
the Sofia Marathon in support 
of the cause of JAMBA to build 
a career centre for people with 
different capabilities. We are also 
actively working on a project aimed 
at supporting mothers who want 
to facilitate their return to work. 
Through the WoMUM Programme, 
we offer free maternity training for 
women who are about to return to 
the office. UniCredit places ethics 
and respect at the core of our 
relations within the organisation, 
and with our current and future 
partners and customers.   

CONTINUED TO PAGE 44
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– Ms. Marinova, the financial sector in Bulgaria is 
leader in the number of women in management. What 
is the explanation, is banking a “female” profession? 

– I would not say that banking or the financial 
sector is specif ically “designed” for female 
professional audiences only, nor do I consider that 
there are male or female professions. It may be true 
that in some areas women dominate; if, for example, 
we look at the data, we shall see that Bulgaria 
ranks first in the EU by the number of women in 
the IT sector but that does not mean that there is 
a dominant gender by profession. There are great 
professionals, both women and men, in our country. 
The banking sector is no exception. I believe that 
we are all different and that we have a huge array 
of qualities and abilities, which make us different, 
so that we can be valuable for any professional 
society, whereas gender is just one of the many 
characteristics that define us.  

If, however, such perceptions are present, maybe 
women have some more pronounced qualities, such 
as discernment, team leadership skills, and task 
delegation, which give them an advantage in certain 
situations and at different levels.   

The most important thing 
for me is human attitude 

and behaviour 

Violina Marinova,  
Chairperson of the Board  

and Chief Executive Officer (CEO) of Bank DSK  

– You have been managing one of the largest banks 
in Bulgaria for more than 20 years, and have occupied 
the top management position for 15 years. What was 
your fellow bankers’ attitude in the beginning, has it 
changed over the years, and if yes, how? 

– Relations with colleagues have not changed 
from a purely human point of view; maybe the 
development of the business environment had 
somewhat influenced the way we interact. Yes, my 
position requires that I am a good manager, I should 
be able to lead a very large team, and I am very strict 
and exacting. However, the most important thing for 
me is human attitude and behaviour. I do my best to 
behave towards my colleagues the way they behaved 
to me in the beginning of my career, with respect 
and understanding. We are one team; we learn from 
each other and build success together, especially 
last year, when we started working with two large 
teams of DSK Bank and Expressbank. My colleagues 
should know that they could always find support and 
understanding in me.  

– In your personal experience, what are the main 
challenges a woman manager faces? What are the 
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successful strategies for coping with them? 
– Sometimes people are more sceptical of women 

in high positions. This requires more persistence in 
building credibility among colleagues and proving that 
you are the right person for the respective position. 
I personally feel that when you are committed to 
your work and to the development of the team, 
things happens inconspicuously and quite naturally. 

I believe that overcoming challenges is part of our 
daily life, and we need to be able to concentrate on 
the positive picture and draw lessons from every 
situation in order to grow as professionals. In general, 
if one has the ambition, passion and desire to succeed 
in what he or she does and if one works hard to 

CONTINUED TO PAGE 44
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achieve it, everything will go smoothly regardless of 
the gender or the difficulties that one encounters.   

– What is your bank‘s diversity policy? 
– At the DSK Bank, we assess people only on 

the basis of their skills and expertise, personal 
and professional qualities, motivation to work and 
develop. Strong ambition, diligence and the desire to 
acquire new skills and qualifications - this is the path 
to success not only in the banking sector but in life 
in general. We do not intentionally pursue diversity, 
but simply follow our principles.  

– In your opinion, what should other businesses and 

the state do to encourage a larger number of women in 
leadership positions?  

I believe that everyone is the master of their 
own destiny. However, it is good for women, and 
not just them, to be encouraged in their business 
endeavours. Accordingly, businesses and the state 
could create different initiatives and programmes 
to encourage women to make progress, develop 
their entrepreneurial and leadership skills, and 
promote their professional development. An example 
of such an initiative is the Sofia City Municipal 
Programme to boost investment in innovative start-
up and scale-up companies (PFIS), which DSK Bank 
supports. In 2018, we provided access to a financial 
resource for innovative start-up businesses for 
women entrepreneurs with the aim to assist them in 
implementing and developing their business projects.  

The most important thing for me is human attitude  
and behaviour 

Violina Marinova, Chairperson of the Board  
and Chief Executive Officer (CEO) of Bank DSK 

CONTINUED FROM PAGE 43

– In your opinion, what should other businesses and 
the state do to encourage a larger number of women in 
leadership positions? 

– There is a great deal of research and empirical 
evidence that, all other things being equal, companies 
with more active female involvement in management 
are more successful; they have more effective 
business models, they are more innovative and more 
engaged. Therefore, in my opinion, it is important 

for all businesses to promote female presence in 
the governing bodies. I would like to mention here 
some measures to this effect, e.g. setting quantitative 
targets and determining a clear deadline. Whether 
in the form of quotas or something else, companies 
should focus on accepting differences. I would 
also recommend encouraging women to apply for 
management positions. However, let me clearly 
emphasize that the topic of the presence of women 
on company boards must always go hand in hand 
with guaranteed transparency, justice and equal 
opportunities.  

In today’s companies, different management styles  
complement each other to bring success

Teodora Petkova, Chief Executive Officer (CEO)  
and Chairperson of the board of UniCredit Bulbank

CONTINUED FROM PAGE 41
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– The financial sector in Bulgaria is leader in the 
number of women in management. What is the expla-
nation, is banking a “female” profession? 

– In the financial sector, there are professionals 
with innovative thinking and excellent training; these 
qualities depend on the individual, not on gender. Now-
adays, we witness a different entrepreneurial culture, 
and it is apparent in all sectors. We have stopped talking 
about male and female professions for a long time now. 
In fact, a company’s diversity creates its competitive 
advantage. Therefore, I would not consider banking as 
a female profession. Leadership, dialogue, emotional 
intelligence, the ability to balance many tasks at the 
same time - these qualities are inherent to women. The 
energy you put into each new endeavour to bring out 
the desired success is also important. When you are 
motivated, gender does not matter.   

– What is it that most helps or hinders the ad-
vancement of women‘s career development? What are 
the main challenges you have faced in your career 
development? 

– As cliché as it may sound, I think what matters 
most is whether you like or not what you do. Besides, 
there are no universal models for a successful career; the 

A company’s diversity  
creates its competitive  

advantage 

Petia Dimitrova, 
Chief Executive Officer (CEO) 

and chairperson of the Management Board of Postbank

most valuable lessons arise from practice. It is important 
to be curious and ready to learn on the go. If you follow 
the good examples around you, you will perfect yourself 
quickly. Leadership and learning are inseparable. For me, 
action is the keystone of success. The faster you move, 
the more you are motivated to develop. I would advise all 
women in the business to be active and proactive. As for 
what hinders one’s advancement, especially in a sector 
such as banking, it is the lack of patience. Many young 
people want to get to a high position quickly, forgetting 
that they need the experience that comes with time. 
Also, some ideas need persistence to become a working 
business model.  

As for my personal challenges, they are a daily 
routine in the banking sector; I developed as a manager 
mainly by learning how to surmount them. I learned to 
be patient, pay attention to detail, and take the best of 
the challenges - they always teach you something new. 
For me, such an important moment was the purchase 
of Alfa Bank’s Bulgarian business in 2016, which marked 
the beginning of a wave of consolidations in our recent 
banking history. Digitalisation is another challenge; we 
started implementing our strategy back in 2017, but we 
still have a lot of work to do. The most recent challenge 
was the merger with Piraeus Bank Bulgaria, which is 
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another significant step forward in our development.   

– What is your bank‘s diversity policy? 
– Our team employs good and motivated pro-

fessionals who love dynamics. Together we set high 
goals and achieve them because we have a vision; we 

have large experience and many clients for whom we 
are a trusted partner. We strive for a balance between 
teams; this allows for the exchange of different ideas, 
perspectives and decisions. Diversity in the team really 

CONTINUED TO PAGE 48
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 www.sopharmagroup.com 

gives us an edge. We achieve this through our overall 
in-house development programme, which encourages 
the delegation of new tasks to colleagues at the bank 
and promotes growth within the organization, so that 
people are engaged in something new. We develop career 
plans and training programmes to teach new skills and, 
in general, develop the potential of each team member.  

– In your opinion, what should other businesses and 
the state do to encourage a larger number of women in 
leadership positions?  

– They should work together to promote new talents 
to meet the needs of our economy. The essentials are 
to give everyone an equal chance and to evaluate men 
and women by the same criteria. Women do not need 
“preferential treatment” to prove themselves.  

In Bulgaria, there are growth prospects for anyone 
who wants to work, without regard to gender. There are 
already mixed management teams everywhere, just as 
we do at Postbank. It is the managers’ responsibility to 
take care of the motivation of the members of the team 
and attend to their development as professionals. 

A company’s diversity creates its competitive advantage
Petia Dimitrova, Chief Executive Offi  cer (CEO) and chairperson of the Management Board of Postbank
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