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Проект!

Проект на Закон за изменение на

Закона за банките

 (Обнародван, ДВ, бр. 52 от 1 юли 1997 г., в сила от 1 юли 1997 г., доп., бр. 15 от 6

февруари 1998 г., изм. бр. 21 от 20 февруари 1998 г., бр. 52 от в май 1998 г., бр. 70 от

19 юни 1998 г., бр. 89 от 3 август 1998 г., бр. 54 от 15 юни 1999 г., бр. 103 от 30

ноември 1999 г., в сила от 30 ноември 1999 г., бр. 114 от 30 декември 1999 г., в сила

от 31 януари 2000 г., бр. 24 от 24 март 2000 г., бр. 63 от 1 август 2000 г., бр. 84 от 13

октомври 2000 г., бр. 92 от 10 ноември 2000 г., в сила от 1 януари 2001 г., бр. 1 от 2

януари 2001 г.)

§ 1. Чл. 9, се изменя така:

(1) Вал. 1, т. 1, отпадат думите "икономическо или юридическо".

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила три дни след деня на обнародването му в "Държавен

вестник".

мотиви
към проекта на Закон за изменение на Зкона за банките

Предложеното изменение на Закона за банките има за цел усъвършенстването на

режима на банките чрез прецизиране на изискванията към членовете на управителния

съвет или съвета на директорите на търговските банки (наричани по-долу банкови

мениджъри). Така предложената промяна трябва да бъде разглеждана в светлината на

политиката на либерализиране на банковия сектор и премахване на необоснованите

пречки за извършване на банкова дейност, първа стъпка към което беше отпадането на

наказателната отговорност за отпускане на кредити по чл. 220, ал. З от Наказателния

кодекс.

Предмет на настоящото изменение е отмяната на изискването банковите
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мениджъри да имат точно определено висше образование, а именно икономическо или

юридическо, като ненужно и правно необосновано. Съображенията за това са

следните:

1. За първи път подобно изискване е въведено през 1997 г. с настоящия Закон за

банките. Подобна норма не е присъствала в дотогава действалия Закон за банките н

кредитното дело, който е изисквал банковите мениджъри да имат висше образование.

Промяната, направена през 1997 г., е реакция на тоталната криза на банковата ни

система. Изискването висшето образование, на банковите мениджъри да бъде

юридическо или икономическо обаче не е и не може да бъде обосновано по никакъв

рационален начин, като се има предвид спецификата на банковата дейност и фактът, че

едва ли има образователна институция в нашата страна, която да предоставя на пазара

на труда достатъчно подготвени специалисти в областта на банковото дело.

2. Разпоредбата на т.1 на чл. 9, ал. 1 от Закона за банките би следвало да се

разглежда във връзка с правилото на т. 2 на същия член, че банковите мениджъри трябва

да "притежават квалификация и професионален опит в банковото дело". В светлината на

тази разпоредба строгото изискване по т. 1 изглежда безпредметно, защото явно

законодателят е преценил, че за банковите мениджъри от съществено значение е

квалификацията и професионалният им опит, а не конкретното им образование. Иначе

казано, изискването за квалификация и опит прави правно ирелевантно наличието на

специфичното висше образование, защото дори висшето икономическо или юридическо

образование се явява недостатъчно, ако не е съчетано с необходимата квалификация и

опит. С въвеждането на т. 2 нормативно е подчертан фактът, че няма образование, което

да е достатъчно само по себе си да даде нужната подготовка за отговорната работа на

банков мениджър. Трябва да се има предвид и това, че наличието на необходимата

квалификация и професионален опит се удостоверяват със сертификат, издаван от

Централната банка по реда на Наредба № 20 на БНБ.

3.    В сравнителноправен план подобно изискване за банковите мениджъри не

съществува. При разглеждането на законодателства на някои от икономически най-

развитите страни от Европейския съюз: Германия, Франция, Великобритания, Испания,

Холандия, Швеция и страната, нарицателно за банкова дейност - Швейцария,

впечатление прави сходството на уредбата и обстоятелството, че почти единственото

изискване към банковите мениджъри е да се ползват с добро име и да имат добра

професионална подготовка, като не се споменава нищо за вида на тяхното образование.
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В законодателството на страните от англо-саксонския правен кръг САЩ и Канада

самата идея ЗА въвеждане на изискване за определено образование, нужно на банковите

мениджъри, е изключена, тъй като там водещи критерии са личният професионализъм и

почтеност. Подобно е и законодателното решение в страните от Централна и Източна

Европа, които са в почти същото икономическо н обществено-политическо положение

като България. В Чехия, Словакия, Полша и Румъния законодателните актове, които

регламентират банковата дейност, са близки до нашия Закон за банките и в нито един от

тези актове не се среща изискване подобно на нашето.

4. В българското законодателство са уредени изискванията за заемане и на други

длъжности, натоварени с отговорности, сходни с тези на банковите мениджъри. Прави

впечатление обаче, че законодателят не е имал същата позиция спрямо тях. Пример за

различно отношение е чл. 60 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в

който са уредени изискванията към членовете на управителни органи на дружества

инвестиционни посредници - за тях е достатъчно наличието на висше образование,

Сходно е положението и п чл. 19, ал. 1 от Закона за допълнителното доброволно

пенсионно осигуряване - за членовете на управителните органи на

пенсионноосигурителни дружества е достатъчно наличието на висше образование, без

да се конкретизира какво трябва да е то. Подобна е уредбата и в Закона за

застраховането, където единствено с изменение от 1997 г. в чл. 10, ал. 1 с въведено

изискване за икономическо или юридическо образование, но само за председатели на

Управителния съвет или Съвета на директорите, докато според ал. 4 на същия текст за

останалите членове на управителните органи е достатъчно висше обраюванне. Всички

тези примери ясно показват, че за управлението на дейности, които са свързани с

концентрация на рискове н отговорност за чужди капитали, като принцип е напьлно

достатъчно висше образование, съчетано със съответните специални изисквания.

Банковата дейност наистина е рискова, но рисковете при нея не са много по-разлнчни

или ио-големи, затова не е обосновано да се приемат по-засилени изисквания за

банковите мениджъри, особено като има и други гаранции за доброто управление на

търговските банки.

5. Когато се излагат всички тези аргументи, не трябва да се забравя, че доброто

функциониране на банковата система е от сериозен обществен интерес и банковата

дейност се извършва под строгия китрол ни БНБ. Поставянето на твърде високи

предварителни изисквания, за да може едно лице да бъде член на управителен орган на
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банка, е ненужно, защото Централната банка е всъщност инстанцията, която одобрява

или не членовете на банковия мениджмънт. Първоначално единствено тя може да издаде

споменатите по-горе сертификати, а това, което е още по-важно, е, че тя разполага с

дискреция да не издаде лицензия за извършване на (банкова) дейност, ако не одобри

някои от мениджърите на банката, или да отнеме вече издадената лицензия.

Същественото в това правомощие е, че преценката на Централната банка е изцяло по

целесъобразност, т.е. не съществуват законови предпоставки, които да я задължат да

издаде лицензия. Това означава, че дори и да са спазени всички нормативни изисквания,

тя може да откаже лицензия, ако съществуват основателни съмнения в професионалните

или моралните качества на лицата, предложени за членове на управителните органи, на

която и да е банка

6. На последно място трябва да се има предвид, че банките като

правноорганизационна форма са акционерни дружества. Във всяко акционерно

дружество членовете на управителните органи се избират от общото събрание на

акционерите, т.е от собствениците на капитала. Тъй като банките могат да издават само

поименни акции, всички техни акционери са известни и решенията им са достатъчно

прозрачни за обществото. Едва лн има акционери, които да се ангажират публично с

назначавани на банков мениджър, които да не се ползва с добро име и да няма

достатъчно високи професионални качества, защото това би предизвикало отлив на

клиенти от банката и сериозно смущаване на нормалната и дейност. Това е и последният

аргумент, обуславящ отмяната на така съществуващото априорно изисквани в т. 1 на чл.

9, ал. 1.

Всичко казано дотук ми дава основание да считам, че приемането на

предложеното изменение ще допринесе за подобряването на нормативната уредба на

банковата дейност и  хармонизацията на българското законодателство с европейското.

14.03.2002 г.

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: Мирослав Севлиевски


