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Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за банките

(обн., ДВ, бр.53 от 1997 г., доп., бр. 15 от 1998 г.,изм„бр. 21,52,70 и 89 от 1998
г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г.. б:р. 24,63, 84 и 92 от 2000г. бр. 1 от 2001. г, бр.

45 от 2002 г.)

& 1. В чл. 8 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:

" (3) За член на управителния съвет или на съвета на директорите се избира поне един
български гражданин, владеещ български език и поне една година предхождаща
назначението му да е живял в България."

Мотиви

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банките

Разрешаването на някои от най-важните проблеми на нашия век в световен
мащаб - прането на пари, корупцията, наркоманията, проституцията и тероризмът, е
невъзможно без стабилност и контрол на институции. Присъединяването ни към
европейските и световни структури трябва да бъде съпроводено с адаптиране на нашето
законодателство в посока на безпроблемно партньорство със света във всички отрасли
на човешката дейност, включително и към подобряването на световния финансов ред и
взаимодействие. В този аспект са и моите предложения към проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за банките.

 Мотиви:
1. Много важно условие за стабилното функциониране на банковата система в

България е възможността за усъвършенстване на средствата и методите за комуникация
между търговските банки и официалните финансови институции - Българска народна
банка, Министерство на финансите и др. Официалният език за България, българският,
много често се явява проблем при комуникацията между споменатите финансови
институции поради факта, че в управителните или директорски съвети на някои от
търговските бавки, създадени предимно с чуждестранен капитал, липсват представители
с познания по български език. В такива случаи се упълномощават лица знаещи
български език, за които  няма дефинирани права и отговорности. Поради този факт не
може да бъде гарантиран контролът от официалните български институции на накои от
търговските банки. Облекчената комуникация е особено важна в настоящия момент,
когато нашата страна се стреми с бързи темпове да се адаптира към международните
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стандарти и изисквания.
2. Изискването към член на управителен съвет или съвет на директорите на

търговска банка за българско гражданство и поне една година предхождаща
назначаването му да е живял в България, предполага по-лесна адаптивност към реалната
българска действителност, в резултат на познаване на икономическата и финансова
среда в България.

3. Наличието на български представител в управителния съвет или в съвета на
директорите на търговските банки с чуждестранен капитал, би помогнало за по-лесното
им адаптиране към българския пазар и намаляване на финансовия риск..

4.  Изисквания за членове на управителните или директорски съвети да са местни
граждани, владеещи местния език са в сила за страни като Полша, Унгария, Гърция и др.
В Унгария допълнително се изисква главният изпълнителен директор да е унгарец и да
има поне още един унгарец в управителния съвет, както и в продължение на поне една
година, непосредствено предхождаща назначението им, да са живели в Унгария.
Положителният опит на страните от Централа Европа, на които им предстои в най-скоро
време интегриране към Европейските структурти, би бил изключително полезен за
нашата страна.
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Вносители: Николай Бучков и група народни представители


