
Уважаеми дами и господа народни представители, 
Уважаеми господа кандидати за поста управител на БНБ, 
 
Във връзка с предоставената възможност за отправяне на въпроси към кандидатите, 
бихме желали да отправим към тях следните въпроси: 
 
 - Как оценявате факта, че БНБ през последните години не реагира на медийни 
публикации за големи експозиции към свързани лица в КТБ (и в други банки) 
далеч преди да бъде поставена под специален надзор, като много от тези разкрития 
бяха в последствие потвърдени от самата централна банка? 
 - Каква ще бъде вашата политика по темата - бихте ли се сезирали и назначавали 
проверки по публикации? 
 - В своя доклад за макроикономическите дисбаланси на България Европейската 
комисия беше доста критична към банковия надзор в страната и очертава различно 
третиране и състояние на банките с местна и с чуждестранна собственост? С кои от 
констатациите на експертите от Брюксел сте съгласни, с кои не сте и защо? 
 - Какво трябва да се промени в начина на осъществяване на банковия надзор и как 
може да се осигури ефективността му? Нужни ли са по-чести надзорни проверки на 
място? 
 - Предстои подготовка на проверката на качеството на активите и стрес-тестове на 
банките. Процедурата може ли да се ускори както настоява ЕК? 
 - Допълнителен въпрос към доц. Григорий Вазов: В публичните си изказвания в 
последните месеци изказвате съмнения в необходимостта от стрес-тестове, но за 
това настоява и ЕК и е обещано от българското правителство. Как можем да сме 
уверени, че при липсата на вътрешна убеденост под ваше управление тези 
процедури биха били проведени максимално стриктно?  
 - Според вас възможно ли е да се открият и другаде практики подобни на тези в 
КТБ? Каква подготовка трябва да се направи и как трябва да се реагира, в случай че 
тестовете покажат капиталови дупки в една или няколко институции? 
 - В последната година така и не бяха предприети стъпки към единния банков 
надзор и еврозоната? Според вас трябва ли да се бърза по тези направления и какви 
са реалистичните срокове? 
 - Как оценявате прозрачността в действията на БНБ досега? Какви конкретни 
стъпки бихте предприели да я подобрите? Има ли елементи от дейността (дневен 
ред на заседания, решения, мерки и т.н.) които бихте направили публични? 
 - Как оценявате действията на БНБ по отношение на кризата в Гърция? На база на 
публично известната информация има ли какво още да бъде предприето? 
 - Трябва ли да има държавно притежавани и контролирани търговски банки? 
Защо? 
 - При евентуалния ви избор от народните представители ще трябва в съкратени 
срокове да номинирате двама подуправители, които също да бъдат одобрени от 
парламента? Имате ли готов екип, който да се е съгласил да поеме постовете и 
който да получи достатъчно широка подкрепа? Какви биха били първите задачи, 
които бихте възложили на новите подуправители?  
С уважение, 
Nickolay Stoyanov 
Editor - Capital Weekly 


