
 

 
 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми господа кандидати за поста управител на БНБ,

 

Във връзка с предоставената възможност за отправ

медиите към кандидатите, бихме желали да отправим към тях следните 

въпроси: 

- Подкрепяте ли влизането на България в еврозоната? Кога е 

първата възможна дата според вас? Каква е ролята на БНБ в процеса?

- Имате ли готовност с кандидатури

БНБ с изтекли мандати, шефове управления "Емисионно" и "Банково" 

и кои са те? 

- Каква е оценката ви за работата на подуправителя на 

управление Банков надзор, чийто мандат не е изтекъл все още, в 

контекста на допуснатите наруше

проблеми? 

 

 

 

С уважение, 

Екип на в. Капитал 

-- 

Мария Иванова 

редактор 

в. Капитал 

maria.ivanova@capital.bg

тел.: +359 2 4615 260 

факс: +359 2 4615 235

 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми господа кандидати за поста управител на БНБ,

Във връзка с предоставената възможност за отправяне на въпроси от 

медиите към кандидатите, бихме желали да отправим към тях следните 

Подкрепяте ли влизането на България в еврозоната? Кога е 

първата възможна дата според вас? Каква е ролята на БНБ в процеса?

Имате ли готовност с кандидатури за двамата подуправители на 

БНБ с изтекли мандати, шефове управления "Емисионно" и "Банково" 

Каква е оценката ви за работата на подуправителя на 

управление Банков надзор, чийто мандат не е изтекъл все още, в 

контекста на допуснатите нарушения в ББР, ПИБ и другите банки с 

maria.ivanova@capital.bg 

 

факс: +359 2 4615 235 

 

Уважаеми дами и господа народни представители, 

Уважаеми господа кандидати за поста управител на БНБ, 

яне на въпроси от 

медиите към кандидатите, бихме желали да отправим към тях следните 

Подкрепяте ли влизането на България в еврозоната? Кога е 

първата възможна дата според вас? Каква е ролята на БНБ в процеса? 

за двамата подуправители на 

БНБ с изтекли мандати, шефове управления "Емисионно" и "Банково" 

Каква е оценката ви за работата на подуправителя на 

управление Банков надзор, чийто мандат не е изтекъл все още, в 

ния в ББР, ПИБ и другите банки с 


