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П УБЛИЧНА АНКЕТ А 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Какво Ви мотивира да приемете да бъдете номиниран за управител на БНБ? 
 
Приемам номинацията като признание към моя професионализъм. Аз съм единственият 
кандидат, който съчетава професионален банков опит (както в страната, така и в 
чужбина) с успешна академична кариера в областта на паричната теория и практика. 
 

 
 
2. Какви според Вас са основните проблеми и предизвикателства в работата на БНБ? 
 
Преди всичко – възстановяване на доверието в институцията, което бе силно накърнено 
през последната година във връзка с фалита на КТБ. Предвид заявеното желание на 
България да се включи в Банковия съюз, предстои много работа по промяна на 
законодателството и нормативната уредба които да осигурят по-висока качество на 
банков надзор. В по-дългосрочна перспектива предстои работа по преминаване на 
страната от режим на паричен съвет към пълноправен член на еврозоната. 
 

КЪМ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
КАНДИДАТ:  
 
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА:  
 
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА БАНКА 
 
Анкетата представлява приложение към 
публичното представяне на кандидата 
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3. Опишете на кратко как ще отстоявате ценностите, от които се ръководи БНБ и по-
специално отдаденост на интересите на обществото и независимост при формулиране и 
осъществяване на своята политика. 
 
Независимостта на централната банка е от изключително значение и трябва да се 
отстоява ежедневно.  Съгласно ЗБНБ, основна цел на банката е поддържането на ценова 
стабилност и стабилност на националната парична единица. В тази връзка БНБ е 
длъжна да предприема всички позволени от закона действия за съхраняването на 
финансовата стабилност, дори те да влизат в противоречие с вижданията на 
правителството (чл. 44 от ЗБНБ). Отговорността пада изключително върху УС на БНБ и 
лично върху управителя. 
 
4. Как оценявате настоящите правомощия на БНБ за банков надзор? 
 
Адекватни. 
 
5. В случай, че бъдете избран за управител на БНБ от какви принципи и критерии ще се 
водите при номиниране на подуправители на БНБ? 

Изцяло професионални. Доколкото изборът става в НС, професионализмът трябва да 
бъде съчетан с парламентарна подкрепа. 

 

 

6. Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в 
сходна роля? 

а. НЕ 

б. ДА  - многократно 

 

 

7. Занимавате ли се с научноизследователска дейност? 

 а. НЕ 

б.  ДА  ,има списък на най-важните ми публикации който е част от биографията ми 

 

8. Какво е отношението Ви към присъединяването на БНБ към Европейската система на 
централните банки? 
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Положително – всъщност България няма право на дерогация по въпроса за приемането 
на еврото и това е въпрос по-скоро на време, отколкото на избор, който е бил направен 
още с приемането на страната в ЕС през 2007 г. 

 

9. В каква насока виждате бъдещото развитие на БНБ? 
Повече откритост към обществото (в рамките на закона ); засилване на 

макропруденциалния надзор и, изследователската дейност и по-специално 
макроикономическото моделиране; работа върху разработването на система за ранно 
предупреждаване от възникване на финансови кризи. 
 

БЪ ЛГА РСКИ  ИНС ТИ ТУТ ЗА П РАВНИ И НИЦИА ТИВИ  

Ви бла го да ри за  от де ле нот о вр еме и внима ни е!  


