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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за банките

§1. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
“7. писмени данни за името (наименованието) и местоживеенето (седалището) на

лицата, записали пряко или косвено 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, както и
за тяхната професионална (делова) дейност през последните 5 години” ;

2. Създава се нова т. 8;
"8. за юридическите лица по предходната точка, записали 3 и над З на сто от

капитала на банката -  писмени данни относно лицата, притежаващи акции или дялове в
капитала или имуществото им".

3. Досегашната точка 8 става т.9.

§2. В чл. 16, ал. 1, т. 6 числото 5 се заменя с числото З

§3. Създава се нов чл.19в:
"19в (1). Лице, което придобие пряко или косвено 3 или повече от З на сто от

акциите с право на глас в местна банка, представя пред централната банка, в
едномесечен срок от придобиването, документите по чл. 11, ал. 2, т. 6 -9.

(2) При неизпълнение на изискването по предходната алинея, както и когато
представената информация не е достатъчно пълна и достоверна, към лицето може да се
приложи мярката по чл. 65, ал. 2, т. 12.

(3) Централната банка има правомощията по предходната алинея и когато въз
основа на събраната информация по ал. 1 установи че:

а) лицето е представило неверни данни, или
б) с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да

навреди на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции.

§4. В чл. 20 думите "по чл. 19, ал. 2 се заменя с "по чл. 19, ал. 4".

§5. В чл. 45, ал. 1 се изменя така:
"(1) Банките извършват безкасови плащания на територията на Република

България и презгранични плащания по ред, установен с наредба на централната банка."

§6. В чл. 62, ал. 1, изречение второ се изменя така:
"Тя има право да изисква от тях и от акционерите им да й предоставят всички

необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да
извършва проверки на място чрез оправомощени от нея служители и други лица".
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§7. В чл. 65 се нравят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "с над 10 на сто от акциите с право на глас" се заличават.
2. В ал. 2, т. 12 думите "притежаващ квалифицирано дялово участие в

банката," се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
"(б) Ако мярката по ал. 2, т. 12 не бъде изпълнена в определения срок, правото на

глас по акциите, посочени в мярката, не може да бъде упражнявано до прехвърлянето
им".

§8. В § 1 от Допълнителните разпоредби се нравят следните изменения и
допълнения:

1. В т. З се създава нова буква "ж":
"ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;".
2. Досегашните б. ”ж", "з", "и" и ”к” на т.З стават съответно "з", "и", "к" и

"л".
3. Точка З а се изменя така:

"За. "Контрол" е налице, когато контролиращият:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на

споразумение с друго лице, повече от половината от гласовете в общото събрание на
друго лице, или

б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от
членовете на управителния или контролен орган на друго лице, или

в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно
дружество, по силата на устав или договор  дейността на друго лице, или

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно, по
силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество, повече от
половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането
на решения във връзка с дейността на дружеството".

28.03.2002 г.

Народни представители: Иван Искров, Валери Димитров
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мотиви

Едно от съществените условия за осъществяване на ефективен банков надзор е
осигуряването на прозрачност на акционерната структура на банките. Спазването му
има ключово значение за гарантирането на стабилностга на банковата система и
ефективната защита на вложителите в банките. Правомощията за установяване
структурата на собственост на капитала в банковите институции, статута, стопанската
репутация, финансовите възможности и връзки на преките и непреки акционери в
банките, са необходими на компетентния орган по банков надзор, за да може да прави
във всеки момент обективна преценка относно способността на акционерите да оказват
влияние върху дейността и процеса на вземане на решения. Надзорният орган трябва да
бъде убеден, че дейността на акционерите няма да влияе негативно на банката, няма да я
излага на допълнителни рискове и да създава пречки за осъществяване на ефективен
надзор.

Тази концепция е заложена в Основните принципи за ефективен банков надзор на
Базелския комитет и е доразвита в Директивата от 20 март 2000 г. за дейността на
кредитните институции (2000/12/ЕС). Според Директивата, в законодателството трябва
да бъдат установени ясни критерии относно пригодността на акционерите в кредитните
институции. Изпълнението на тези критерии следва да бъде наблюдавано и проверявано
от надзорния орган непрекъснато - както при лицензирането на банката, така и в процеса
на упражняване на разрешената й дейност. За целта компетентните органи трябва да
разполагат с правомощия да се снабдят във всеки един момент с информацията,
необходима за проверката дали са налице приложимите критерии относно акционерите.

Сега действащата законова уредба в България не предоставя достатъчно правни
средства за органите по банков надзор да установят, след лицензирането на една банка,
съществените промени в нейната акционерна структура и самоличността на лицата,
които контролират или имат възможност за въздействие върху акционерите й. Липсата
на изрична правна норма, която да задължава последните след издаването на лицензия
да представят информация на централната банка относно своя правен статут, делова
дейност, собственици или свързани лица, създаде предпоставки и, за съжаление, породи
практика при някои банки, да бъде отнемана възможността на надзорния орган да прави
ясна преценка за действителните им собственици, всичко това води до непрозрачност на
акционерната структура на посочените банки и затруднява упражняването на ефективен
банков надзор върху тях. Наред с това, непрозрачността на акционерната структура на
банките създава предпоставки    за заобикалянето на други разпоредби на Закона за
банките   или на издадените наредби за неговото прилагане. Така например, в чл.19, ал.1
от Закона за банките е предвидено, че местно или чуждестранно лице както и свързани
лица не могат без предварително писмено разрешение на Централната банка, освен в
случаите но ал. 2, да придобиват пряко или косвено акции в местна банка, които им
осигуряват 10 или повече от 10 на сто от акциите с право на глас. Обаче, при липсата на
нормативна възможност да се събере достоверна информация кои са свързаните с
акционерите лица, не представлява особена трудност чрез изкуствено "раздробяване" на
дяловете на акционерите (чака, че делът на всеки един от тях да падне под 10 на сто от
акциите с право на глас) да се заобиколи изискването за предварително разрешение от
централната банка.

Така очертаният проблем очевидно се нуждае от законодателно разрешение.
Поради това той се разглежда в споразуменията на Република България със Световната
банка и Международния валутен фонд. Международните финансови институции
потвърдиха необходимостта от ясна и изрична законодателна регламентация на
разглежданата материя. Ето защо, в подписания с Международния валутен фонд
Меморандум за икономическата политика на правителството на Република България и
Българската народна банка е поет ангажимент, от страна на Министъра на финансите на
Република България и Българската народна банка, да се предложат съответните
законодателни промени, чрез които да се предоставят по-широки правомощия на БНБ за
разследване на самоличността и пригодността на преките и непреки акционери на банки
- както местни, така и чуждестранни.
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Поради изложените съображения, с настоящия законопроект се предвижда
въвеждането на нови изисквания към акционерите, притежаващи 3 и над 3 на сто от
акциите с право на глас в банките. Тези изисквания са свързани с представянето на
информация пред централната банка относно правния статут, собственици, източници
на средства, делова дейност и свързани лица с акционери те, притежаващи посочения
дял от капитала на банките. Създава се механизъм, който да осигури събирането на
такава информация, от страна на централната банка, както в процедурата по
лицензиране на съответната банка, така и по време на ефективното й функциониране.
Избран е праг от 3 на сто от акциите с право на глас, тъй като според сега действащия
режим това е базисното минимално акционерно участие, за което в лицензионната
процедура е предвидено да се събира определена информация. За акционерите с под З на
сто от акциите с право на глас, подобна информация може да се изисква само
инцидентно при конкретно обосновава необходимост.

Предложените текстове ще създадат и възможност, ако органът но банков надзор
установи, че определен акционер в банка не изпълнява установените изисквания, да го
задължи да прехвърли своите акции на друго лице.

Трябва да се отбележи, че с оглед привеждането в съответствие на Закона за
банките с изискванията на посочената по-горе Директива на Европейския съюз, се
налага да бъдат извършени и други многобройни изменения и допълнения в закона. В
БНБ е създадена работна група за тази цел. Тъй като постигането на пълна
синхронизация между българския банков закон и Директивата ще отнеме доста време,
към настоящия момент се предлагат само промените в закона, свързани с изпълнение в
указания срок на поетите ангажименти в Меморандума. Останалите наложителни
промени ще бъдат предложени чрез друг законопроект на по-късен етап в рамките на
настоящата календарна година.

Народни представители:

Иван Искров, Валери Димиторв
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