
НА ВНИМАНИЕТО НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И 
ФИНАНСИ КЪМ НС

ВЪПРОСИ ОТ MEDIAPOOL.BG

по повод процедурата за избор на управител на Българската народна банка

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На  основание  на  Процедурните  правила  за  избор  на  управител  на  БНБ  от  името  на
Mediapool.bg бих  искала  да  поставя  на  Вашето  внимание  следните  въпроси  към
номинираните кандидати:

Ако бъдете избран за  управител на БНБ,  бихте ли работили за  възможно най-бързо
присъединяване на България към еврозоната? Смятате ли, че ползите от ускореното
присъединяване към еврозоната надвишават рисковете? Реалистично ли е България да
стане част от паричния съюз на 1 януари 2024 г.?

Смятате  ли,  че  има  нужда  от  персонални  промени  в  ръководството  на  Фонда  за
гарантиране  на  влоговете  в  банките  -  в  лицето  на  зам.-председателя  г-жа  Нели
Кордовска, която е назначена от управителния съвет на БНБ? Отговаря ли на морала и
професионалната  етика  високият  пост да се  заема от  лице,  отговаряло за  банковия
надзор,  което  е  изтеглило  спестяванията  си  от  КТБ  вечерта  преди  обявяването  на
банката под специален надзор? 

В  правомощието  на  управителя  на  БНБ  е  да  предложи  на  Народното  събрание
номинации  за  подуправители.  Кои  професионалисти  бихте  предложили  за
подуправители – ръководители на управленията "Емисионно" и "Банково"?
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Според  Вас  има  ли  нужда  от  допълнителна  прозрачност  по  отношение  на
правомощията на БНБ, свързани с банковия надзор (включително в изпълнение на чл.
103, ал. 2, т. 23 от Закона за кредитните институции) и с мерките срещу изпирането на
пари?   

Европейският съвет за системен риск на 11 февруари 2022 г. предупреди България за
уязвимости в сектора на жилищните имоти в България като източник на системен риск
за финансовата стабилност. Достатъчни ли са мерките, предприети от БНБ до момента
по отношение на този риск?

С УВАЖЕНИЕ,

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА,

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА 
MEDIAPOOL.BG

29 март 2022
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