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КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

от 18.05.2022 г. 

 

 На 18.05.2022 г., от 15.00 ч. в зала Колегиум на Министерството на финансите се 

проведе първото за 2022 г. заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност 

(КСФС).  

 На заседанието присъстваха членовете на КСФС: г-н Асен Василев, заместник 

министър-председател по еврофондовете и министър на финансите, г-н Димитър Радев, 

управител на БНБ и г-н Бойко Атанасов, председател на КФН.  

 На заседанието присъстваха още: 

от МФ: г-н Ивайло Яйджиев - заместник-министър на финансите; г-жа Снежанка 

Колева - директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари”; г-жа Диана Драгнева 

– директор на дирекция „Правна“ и г-н Калоян Симеонов - държавен експерт в дирекция 

„Регулация на финансовите пазари”;  

от БНБ: г-н Ивайло Николов – съветник на управителя на БНБ; 

от КФН: г-н Милен Милев – началник на отдел в дирекция „Правна“ на 

Комисията за финансов надзор;  

от МВнР: г-н Васил Георгиев – заместник-министър и г-жа Галина Костова – 

заместник европейски кореспондент, дирекция „Обща външна политика и политика за 

сигурност на ЕС“;  

от НАП: г-н Румен Спецов – изпълнителен директор ;  

от ДАНС: г-н Пламен Тончев - председател и г-жа Таня Каракаш - директор на 

дирекция; 

от Агенцията по вписванията: г-жа Даниела Митева – изпълнителен директор.  

 

 

 Председателят на КСФС откри заседанието като представи дневния ред, както 

следва: 

1. Обсъждане на механизъм за ефективно прилагане на международните 

ограничителни мерки и определяне на компетентни органи за контрол по 

прилагането на международни финансови ограничителни мерки.  



Докладва: МФ 

 

2. Актуално състояние на финансовата система и финансовите пазари в 

България, включително с оглед на ситуацията в Украйна.  

 

Докладват: БНБ и КФН 

3. Определяне на национални компетентни органи по проекта на Регламент на 

ЕС за пазарите на криптоактиви.  

 

Докладва: МФ 

4. Разни  

 

 

 По т. 1 от дневния ред, бяха обсъдени както механизма за ефективно прилагане на 

международните ограничителни мерки и нуждата от определяне на компетентни органи 

за контрол по прилагането на международни финансови ограничителни мерки, така и 

необходимостта от спешното приключване на работата по проекта на Закон за мерки за 

превенция  и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и 

финансовата система на държавата, която се ръководи от Министерство на 

правосъдието. По тази точка бяха приети следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Работата по проекта  на Закон за мерки за превенция  и защита на 

националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система 

на държавата следва да приключи в най-кратки срокове в рамките на май 2022 

г., с цел неговото спешно и приоритетно внасяне за разглеждане в Народното 

събрание.  

2. МВР, ДАНС, БНБ, КФН, НАП и АВ да изпратят в срок до края на месец май 

2022 г.  до МВнР с копие до МФ предложения за определяне на компетентни 

органи по прилагането на международни финансови ограничителни мерки.  

 

 

 

 По т. 2 от дневния ред не бе проведена дискусия и не бяха вземани решения 

 

 

 

По т. 3 не бе проведена дискусия по същество, като с оглед и напредването на 

времето, определено за заседанието, бе взето следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

3. МФ да изпрати писмо до БНБ и КФН относно създаването на работна група във 

връзка с определянето на национални компетентни органи по проекта на 

Регламент на ЕС за пазарите на криптоактиви.  

 



 

По т. 4 не бе проведена дискусия и не бяха вземани решения.  
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АСЕН ВАСИЛЕВ

 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСФС  
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ДИМИТЪР РАДЕВ

 
УПРАВИТЕЛ НА БНБ  
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БОЙКО АТАНАСОВ

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН  

 


