
Уважаеми дами и господа народни представители, 

Уважаеми дами и господа кандидати за пост подуправител на БНБ, 

 

Във връзка с предоставената възможност за въпроси от медиите 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? 

- Лично вие като членове на управителния съвет и съответно главен юрист  

на БНБ как реагирахте при тези публикации? Искали ли сте от тогавашния  

подуправител отговарящ за "Банков надзор" Румен Симеонов и в последствие  

от Цветан Гунев допълнителна информация по темата? Ако не - защо, а ако  

да - какъв отговор сте получили? 

- Имало ли е през последните години доклади и анализи в БНБ предоставени  

на управителния съвет, показващи опасност от ликвидна криза и/или  

капиталови проблеми в КТБ или в други банки? Ако та те били ли са взети  

под внимание от управителния съвет и предприемани ли са мерки по тях? 

- Управителят и подуправителите на БНБ досега имали ли са достъп до  

надзорните данни от проверките на банките? 

- В своя доклад временната парламентарна комисия за КТБ констатира, че  

събраните данни за необезпечени кредити доказват, че "не става дума за  

липса на професионализъм от страна на Надзора на БНБ, а за пълна  

безотговорност и бездействие, улесняващо източване на банката". Как ще  

коментирате? 

- 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? 

- Какви грешки отчитате при досегашното управление на ресорите, които  

евентуално ще ви бъдат поверени и как бихте ги адресирали? 

 

Към г-н Димитър Костов: 
 

- Според председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова в  

последната една година вие на практика ръководите "Банков надзор". В  

светлината на тези думи какво е предприето последната година, за да се  

попълнят надзорните пропуски допуснали практиките довели до фалита на КТБ? 

- В публичното пространство има медийни публикации и разследвания  

показващи вероятна концентрация и големи експозиции надвишаващи  

законовите лимити и в други банки. Правени ли са проверки по тях и какви  

са резултатите? Можете ли да гарантирате, че практики като тези, които  

БНБ констатира в КТБ не се случват в други банки? 

- 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. Каква подготовка трябва да се направи и как  

трябва да се реагира, в случай че тестовете покажат капиталови дупки в  

една или няколко институции? 

 

Към г-н Калин Христов 
 

- При създаването на Единния надзорен механизъм вие и цялото управление  

на БНБ бяхте на мнение, че България не трябва да влиза, но сега  

стратегията на управителя на БНБ предвижда това да се случи и от вас ще  

се очаква активно да действате в тази посока. Променило ли се е мнението  

и аргументите ви? 

- Като финансов министър вие въведохте Правилата за избор на банки от  

държавните дружества, като тогава премиерът Марин Райков заяви, че 54%  

от средствата са в една банка. Данните, с които разполагахте тогава не  

показваха ли концентрационен риск, на който БНБ би трябвало да реагира? 

- Във вашия ресор влиза и аналитичната дейност на БНБ. При оценката на  

макроикономическите рискове отчитан ли е като такъв качеството на  

активите в банките и ползвано ли е съдействие от управление "Банков  

надзор"? Ако да - защо БНБ не е реагирала на тези рискове, а ако не -  

мислите ли, че трябва да се помисли за структурни промени в тази област? 

 

Към г-жа Нина Стоянова 
 

- Има заявки от акционери и облигционери на КТБ, че ще съдят България за  

действията около затварянето и отнемането на лиценза на банката. Как  

оценявате действията на БНБ и доколко има рискове подобни дела да бъдат  

спечелени? 

- Какво е личното ви мнение за сделките по цесии и прихващания в КТБ -  

те ощетяват ли кредиторите, като пренареждат масата на  

несъстоятелността? Ако да, как това можеше да бъде избегнато и нужни ли  

са промени за бъдещи случаи? 

- В светлината на определената от съда дата за начало на  

неплатежоспособността на КТБ 20 юни 2014 г., как оценявате действията на  

БНБ и квесторите по осчетоводяване на цесиите и прихващанията и  

освобождаването на обезпечения. Възможно ли е това да е ощетило банката? 

 

 

С уважение, 

 

Екип на в. Капитал 
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