Петър Андронов
Главен изпълнителен директор на бизнес звеното "Международни пазари" на
KBC Group
Професионалният път на Петър Андронов включва редица позиции в частния банков
сектор и БНБ, сред които главен директор на управление „Банков надзор” в Българската
народна банка от 2002 г. до 2007 г., , наблюдател и член на Европейския банков комитет
и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия, член на
Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка. От страна на
българската държава води преговорите за присъединяването на България към
Европейския съюз в областта на банковото дело.
Кариерата на Петър Андронов в KBC Груп започва през юни 2007 г., когато е
назначен за изпълнителен директор на СИБАНК, а през март 2008 г. става неин главен
изпълнителен директор. След придобиването на ОББ от KBC Груп през 2017 г. е
назначен за главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ОББ.
От 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България, което е найвисоката ръководна позиция във всяка държава, където оперира белгийската финансова
група. Като кънтри мениджър Петър Андронов управлява дейността на всички 7
дружества на групата в България, включително ДЗИ и ОББ Интерлийз. От март 2021 г. е
Главен изпълнителен директор на бизнес звеното "Международни пазари" на KBC
Group. В това вътрешно поделение на KBC влизат дъщерните й банки и застрахователи
в България, Ирландия, Словакия и Унгария. Андронов отговаря и за управляващото
дружество в групата - KBC Asset Management.
От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, а
през 2015 г. е избран за неин председател, като бива преизбран за нов мандат на тази
позиция през 2018 г.
Преподавател в УНСС по Финанси от 1995г. до 2004г. Член е на Съвета на
настоятелите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и на
Университета за национално и световно стопанство.
Петър Андронов е трикратен носител на наградата „Банкер на годината“,
„Мениджър на годината“, Приз „Буров“ за банково управление, „Мистър Икономика“ и
много други. Носител на кралски орден на Кралство Белгия.

