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ВХ.№ 354-01-33 / 23.05.2003 г. 					              Проект!



ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В МАЛКИ И
 СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ



Г л а в а   п ъ р в а 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда лицензирането и дейността на дружества за рисково инвестиране в малки и средни предприятия. 

Чл.2.  Целта на закона е да насърчи инвестициите в малки и средни предприятия.

Чл. 3. (1) Дружеството за рисково инвестиране по смисъла на този закон е акционерно дружество, лицензирано по реда на този закон, което извършва  инвестиране в дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, които са малки и средни предприятия, наричани по-нататък “предприятия”.
(2) Дружеството за рисково инвестиране има право на държавна гаранция, предоставяна по реда на глава трета.
(3) Дружеството за рисково инвестиране се учредява за срок, който не може да бъде по-кратък от 7 години. 
	(4) Дружеството за рисково инвестиране може да инвестира под формата на:
1. дялово участие, което не може да надхвърля  50 на сто от капитала на предприятието, в което се инвестира;
2. предоставяне на заеми със срок до падежа не по-малък от 5 години, при условие че стойността на заема не превишава капитала на предприятието, в което се инвестира;
3. конвертируеми облигации, при спазване на изискванията на т.2.
	

 
Г л а в а  в т ор а
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА Лиценз

Чл. 4. (1) За предоставянето на държавна гаранция  на дружество за рисково инвестиране се изисква писмен лиценз, издаден от Комисията по финансов надзор, наричана по нататък “комисията”.
(2) За издаване на лиценз се подава заявление по образец, към което се прилагат:
1. устава и другите учредителни актове;
2. документи, съдържащи данни за записания капитал и направените вноски;
3. план за инвестиционната дейност и цели на дружеството, както и методите за оценка на отделните инвестиции и на инвестиционния му портфейл;
4. данни за деловата активност на дружеството за рисково инвестиране от момента на неговото учредяване;
5. списък на акционерите, които пряко или чрез свързани лица притежават над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол над дружеството за рисково инвестиране, както и данни за деловата им активност през последните 5 години;
6. справка, съдържаща данни за лицата, записали 5 и над 5 на сто от капитала;
7. данни за деловата активност на членовете на управителните и контролни органи на дружеството.
(3) Изискванията към представените за лицензиране документи се определят с наредба. 

Чл. 5. (1) Комисията се произнася по искането за издаване на лиценз в 45-дневен срок от получаването на документите по чл. 4. 
(2) Комисията уведомява писмено заявителя за своето решение в седемдневен срок от произнасянето си.

Чл. 6. (1) Комисията лицензира заявителя, ако са изпълнени следните условия:
1. дружеството има не по-малко от 5 млн. лв. регистриран и изцяло внесен капитал към момента на подаване на заявлението;
2. не по-малко от 35 на сто от акциите на дружеството са записани от името и за сметка на институционални или професионални инвеститори; 
3. лицата, управляващи и представляващи дружеството, притежават необходимата професионална квалификация и опит и отговарят на изискванията на чл. 14 от този закон;
4. нито един от акционерите на дружеството не може да упражнява контрол върху дейността на дружеството по начин, който да застрашава инвестиционната политика и финансовото състояние на дружеството или правата на държавата;
5. инвестиционната политика на дружеството отговаря на целите и изискванията  на този закон;
6. към момента на подаване на заявлението за издаване на лиценз дружеството е извършвало успешно инвестиционна дейност от поне 2 години и е инвестирало в 3 или повече малки и средни предприятия поне 35 на сто от активите  си.
(2) Изискванията за професионална квалификация и опит, посочени в ал. 1, т. 3 се определят в наредба.
(3) Комисията може да лицензира и дружество, в което чуждестранно дружество за рисков капитал притежава поне 25 на сто от акциите с право на глас. В този случай ал. 1, т. 6 може да не се приложи, като се зачете опита и историята на деловата дейност на чуждестранното дружество за рисков капитал.

Чл. 7. (1) Комисията отказва да издаде лиценз, когато не са спазени изискванията на чл. 6. 
(2) Ако заявителят не отстрани несъответствията в определения от комисията срок, който не може да бъде по-кратък от 2-седмици и по-дълъг от 1 месец, комисията отказва издаването на лиценз с мотивирано решение.
(3) В случай на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от три месеца от датата на влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 8. (1) Комисията отнема издадения лиценз с мотивирано решение, когато: 
1. са представени неверни сведения, послужили като основание за издаването на лиценза;
2. дружеството за рисково инвестиране нарушава разпоредбите на закона, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и актовете на комисията и тези нарушения влошават финансовото му състояние и застрашават правата на държавата;

Чл. 9. (1) След отнемане на лиценза комисията незабавно отправя искане до съда по регистрацията на дружеството за прекратяване на дружеството и образуване на производство по ликвидация.
(2) С отнемането на лиценза комисията назначава двама квестори, които упражняват правомощията на управителния и на съответно на надзорния орган на дружеството до назначаването на ликвидатор от съда по предложение на комисията.
(3) След отнемане на лицензията дружеството не може да извършва сделките и дейностите по този закон,  както и да променя съществено условията на вече сключените договори за инвестиране.

Чл. 10. Решенията на комисията могат да се обжалват пред Върховния административен съд. 


Г л а в а  т р е т а 
ГАРАНЦИОННО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА 


Чл.11. (1) Дружеството за рисково инвестиране, лицензирано по реда на глава втора от този закон, може да издава безналични облигации, гарантирани от държавата.
(2) Гарантираните от държавата облигации могат да бъдат с падеж до 5 години след издаването им. 
(3) Плащанията по лихвите и главницата по облигационния заем са задължение на дружеството и са обезпечени със всичките му активи.
(4) Държавата гарантира навременното плащане по лихвите и главницата на издадените от дружеството облигации. 
(5) Общата номинална стойност на гарантираните от държавата  облигации, издадени от едно дружество за рисково инвестиране, не може да бъде по-голяма от стойността на внесения капитал на дружеството, както и да превишава 10 млн. лева.
(6) Общата стойност на всички издадени облигации, гарантирани от държавата, не може в нито един момент да превишава 50 млн. лева.

Чл. 12 (1) Гарантирането на издадени от дружество за рисково инвестиране облигации се извършва, ако комисията е издала лицензия на дружетвото, общото му събрание е приело решение за издаване на облигации и е сключено гаранционно споразумение между министъра на финансите и дружеството.
(2) В гаранционното споразумение се посочват:
1. падежа на облигациите;
2. размерът на лихвите;
3. схемата, начина и срока за погасяване на главницата и лихвите по облигационния заем и предвидения гратисен период, който не може да бъде по-дълъг от 2 години;
4. други обстоятелства, посочени в наредба.
(3) За предоставянето на държавна гаранция при издаването на облигации дружеството за рисково инвестиране заплаща първоначална такса на Министерството на финансите от 2,5 на сто върху стойността на облигационния заем. 
	
Чл. 13. (1) Държавни гаранции по чл. 11, ал. 4 се предоставят до размера, предвиден в Закона за държавния бюджет по реда на издаване на лицензите.
	(2) Ако средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет, не са достатъчни за предоставяне на гаранции за всички лицензирани дружества за рисково инвестиране, заявили намерение за издаване на емисия облигации, гарантирани от държавата през съответната година, тези дружества се удовлетворяват с предимство през следващата година.  



Г л а в а   ч е т в ъ р т а 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ ЛИЦЕНЗИРАНО ДРУЖЕСТВО ЗА РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ 


Чл. 14. (1) Лице, което е избрано за член на управителния орган на дружеството за рисково инвестиране, трябва: 
1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
4. да не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;
5. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
6. да не е свързано лице с предприятието, в което инвестира дружеството за рисково инвестиране, или с лицата, които го контролират.
(2) Лицата, които съгласно устава и решенията на органите на дружеството за рисково инвестиране са овластени да го представляват, трябва да имат постоянно местопребиваване в страната.  
(3) Лице, което е избрано за член на контролен орган на дружеството за рисково инвестиране, трябва да отговаря на изискванията на ал.1, т.1-6.
(4) Изискванията на ал.1 и 2 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическото лице, член на управителен или контролен орган на дружеството за рисково инвестиране.
(5) Изискванията на ал.1 и 2 се отнасят и за всички други лица, които сключват самостоятелно или съвместно с други лица сделки за сметка на дружеството за рисково инвестиране. 

Чл.15. (1) Не по-малко от 40 на сто активите на дружеството за рисково инвестиране трябва да са инвестирани под формата на дялово участие в малки или средни предприятия.
(2) Най-малко 50 на сто от инвестициите на дружеството за рисково   инвестиране в отделно предприятие трябва да бъдат под формата на дялово участие. 
(3) Дружествата за рисково инвестиране не могат:
1. да инвестират в публични дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
2. да придобиват имоти, които не са необходими за тяхното обслужване;
3. да инвестират в банки, небанкови финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, пенсионни и здравно-осигурителни дружества, дружества с предмет на дейност инвестиции в недвижими имоти, или предоставяне на посреднически, правни, счетоводно-одиторски и консултантски услуги.
(4) Дружеството за рисково инвестиране не може да инвестира или  да отпуска заеми под каквато и да е форма на лица, които са администратори, акционери на дружеството или свързани с тях лица. 
(3) Дружеството за рисково инвестиране  може да инвестира само в предприятия, регистрирани в Република България, или в предприятия, чието основно място на стопанска дейност е на територията на Република България.
(4) Дружеството за рисково инвестиране може да инвестира до 20 на сто от активите си в едно и също предприятие.  
(5) Дружеството за рисково инвестиране може да отпуска при пазарни условия краткосрочни обезпечени заеми само на предприятия, в които е инвестирало, като общият размер  на заемите на съответното предприятие не може да бъде по-голям от общия размер на внесения капитал на предприятието. 

Чл. 16. (1) Дружеството за рисково инвестиране не може да взема обезпечени заеми, освен след предварително разрешение, издадено от комисията след съгласуване с министъра на финансите.
(2) Дружеството за рисково инвестиране може да взема необезпечени заеми в размер, не по-голям от 65 на сто от  внесения си капитал. 
(3) Условията и редът за получаване на разрешение и ползване на заеми се определят с наредба.

Чл. 17. (1) Дружеството за рисково инвестиране може да държи временно свободните си средства в:
1. държавни ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, със срок до падежа не по-голям от 2 години;
2. банкови депозити в банки със собствен капитал, не по-малък от 100 млн. лв;
3. ипотечни облигации, издадени от банки със собствен капитал, не по малък от 100 милиона лева.
(2) Общата стойност на средствата по ал. 1 не може да надвишава 20 на сто от внесения капитал на дружеството.

Чл. 18. Дружеството за рисково инвестиране поддържа съотношение на активите и пасивите  си при условия и по ред, определени  с наредба.

Чл. 19. (1) Дружеството за рисково инвестиране може да придобие дялово участие, надхвърлящо размера по чл. 3, ал. 4, т. 1 в предприятие, когато това е в интерес на акционерите на предприятието и на дружеството за рисково инвестиране при условие, че това е необходимо:
1. при недостиг на капитал за осъществяване и развиване на дейността на предприятието;
2. при неспазване на договорните задължения от страна на предприятието или непостигане на целите, уговорени с дружеството за рисково инвестиране.
(2) В случая по ал. 1 дружеството за рисково инвестиране уведомява комисията в 7-дневен срок от придобиване на увеличеното дялово участие.

Чл. 20. (1) Дружеството за рисково инвестиране е длъжно да уведомява комисията за всяка инвестиция, която надвишава 5 на сто от капитала му, в 14-дневен срок от извършването й. 
(2) Дружеството за рисково инвестиране съхранява и предоставя на комисията при поискване следните документи за всяка една инвестиция:
1. финансови отчети по чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството за последните 3 години преди осъществяване на инвестицията, освен ако дружеството е лицензирано по-късно;
2. бизнес-план за развитие на дружеството, в което се инвестира;
3. използваните методи за оценка на стойността на инвестицията и финансов анализ на дружеството, в което се инвестира.

Чл. 21. (1) Вземанията на държавата по гарантираните от държавата облигации срещу дружеството за рисково инвестиране се събират по реда, предвиден в Данъчния процесуален кодекс.
(2) Вземанията на държавата по ал.1 се изплащат преди всички други в производството по принудително изпълнение, включително преди вземанията по чл.136, ал.1, т.1 от Закона за задълженията и договорите, както и преди всички други в производството по несъстоятелност.


Г л а в а  п е т а 
РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ДОВЕРИТЕЛНОСТ


Чл. 22. (1) Всеки администратор на дружество за рисково инвестиране е длъжен да разкрие писмено пред управителния му орган всеки съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той или членовете на семейството му имат от инвестирането в предприятие.
(2) Съществен делови интерес е налице винаги, когато предприятието, в което се инвестира, е:
1. администратор на дружеството;
2. лице, с което администраторът или член на неговото семейство е свързан. 
(3) Всеки администратор е длъжен най-малко веднъж на 6 месеца да декларира писмено пред управителния орган имената и адресите на свързаните с него или с членовете на семейството му лица и за деловите интереси, които те имат с дружеството за рисково инвестиране към момента на подаването на декларацията.
(4) Администраторите и другите служители на дружеството за рисково инвестиране са длъжни при изпълнение на задълженията си да поставят интересите на дружеството за рисково инвестиране над своите собствени интереси. 
(5) Когато установи, че администратор нарушава изискванията на ал.1-4, комисията задължава компетентния орган на дружеството за рисково инвестиране да прекрати правомощията му за определен срок или го отстранява от длъжност, ако не бъде освободен в опредения срок.
(6) Дружествата за рисково инвестиране приемат правила, с които уреждат реда за разкриване на конфликти на интереси и за осигуряване на доверителност, за да не допуска увреждане на интерес на дружеството за рисково инвестиране за сметка на предприятието, в което се инвестира, на администратор или служител на дружеството за рисково инвестиране.



Г л а в а   ш е с т а 
Надзор

Чл. 23. (1) Комисията упражнява надзор върху дейността на дружествата за рисково инвестиране. 
(2) При осъществяване на своите правомощия комисията може:
1. да изисква от дружествата за рисково инвестиране да й предоставят  документи, справки, отчети и друга информация за дейността им;
2. да извършва проверки на място чрез оправомощени от нея служители;
3. да извършва насрещни проверки;
4. да изпраща лица, които да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на дружествата за рисково инвестиране.

Чл. 24. (1) Дружествата за рисково инвестиране са длъжни да предоставят на комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година. 
(2) Годишният отчет съдържа:
1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет;
2. отчет за управлението по чл. 33 от Закона за счетоводството;
3. данни за членовете на управителните и контролните органи на дружеството;
4. данни за лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или могат да го контролират;
5. оценка на инвестиционния портфейл на дружеството по предварително оповестен метод;
6. данни за всички инвестиции, реализирани от дружеството през съответната година;
7. данни за изпълнението на ангажиментите по договорите за инвестиции и обслужването на предоставените заеми;
8. друга информация, определена с наредба.

Чл. 25. (1) Дружествата за рисково инвестиране са длъжни да предоставят на комисията тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие. 
(2) Тримесечният отчет включва финансов отчет със съдържанието по чл.26, ал. 1 от Закона за счетоводството за изтеклото тримесечие, както и друга информация, определена с наредба.

Чл. 26. (1) Дружествата за рисково инвестиране уведомяват комисията в седемдневен срок за: 
1. промените в устава и другите документи, които са послужили като основание за издаване на лиценза;
2. промените в управителните и в контролните си органи;
3. изменението на търговската фирма, седалището или адреса на управление; 
4. други обстоятелства, определени с наредба.
(2) Само след предварителното разрешение от комисията могат да бъдат извършени следните действия:
1. придобиване от едно лице на повече от 25 на сто от дяловете или акциите на дружеството за рисково инвестиране или придобиване на участие, което му дава възможност да го контролира, както и последващо придобиване на дялово участие от това лице;
2. преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне;
3. откриване на производство по ликвидация.
(3) Комисията издава или отказва да издаде разрешение по ал. 2 в срок един месец от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им. 

Чл. 27. (1) Комисията може да приложи мерките и санкциите по ал. 2, когато установи, че дружеството или негови  администратори или акционери: 
1. нарушават разпоредбите на закона и актовете на комисията;
2. нарушават изискванията за доверителност и конфликт на интереси;
3. нарушават ограниченията за инвестиционна дейност, включително като инвестират в свързани лица;
4. възпрепятстване упражняването на надзорните правомощия на комисията;
(2) В случаите на ал. 1 комисията може:
1. да отправи писмено предупреждение до дружеството за отстраняване на нарушенията;
2. при определен от нея дневен ред да свика общо събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;
3. да разпореди писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения и  вредните последици от тях или опасността за интересите на държавата, в определен от нея срок;
4. да ограничи дейността на дружеството, като му забрани определени форми на инвестиране;
5. да разпореди писмено на дружеството да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството;
6. да нареди писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в срок до 30 дни;
7. да назначи двама или повече квестори на дружеството за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца с цел оздравяване на дружеството;
8. да отнеме лиценза.
(3) Комисията е длъжна да отнеме лиценза на дружество, което е допуснало инвестиране или кредитиране на свързани лица в общ размер, надхвърлящ 10 на сто от неговите активи.  
(4) Принудителните мерки се прилагат с писмено мотивирано решение, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.
(5) При прилагане на мярката по алинея 3, т. 7 назначените квестори имат правомощията по чл. 9, алинея 2.

Чл. 28. (1) Решенията по чл.27, ал. 2 и 3  могат да се обжалват чрез комисията пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.
(2) Решението за прилагане на принудителна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано. В случаите на отнемане на разрешение за извършване на дейност съдът не може да спира изпълнението.
(3) Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Закона за административното производство.


Г Л А В А  С Е Д М А
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 29. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл.3, ал. 3 и 4, чл. 15, чл. 16, чл. 17, чл. 18, чл. 20, чл. 22, абл. 1, 3 и 4, чл. 24, чл. 25 и чл. 26 се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. 
 (2) В случай на повторно нарушение по ал.1 виновното лице се наказва с глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв.
(3) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв.
(4) За нарушения по ал.1 – 3 на юридическо лице се налага имуществена санкция в размери, както следва: 
1. за нарушения по ал.1 – от 500 до 2000 лв.;
2. за нарушения по ал.2 – от 5 000 до 10 000 лв.;
3. за нарушения по ал.3 – от 5 000 до 20 000 лв.
(5) Актовете за констатираните нарушения се съставят от оправомощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.   




ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на закона: 
1. “Администратор” е:
а) управител, контрольор, член на управителен или контролен орган на дружество за рисково инвестиране;
б) длъжностно лице с ръководни функции в дружество за рисково инвестиране;
в) всяко друго лице, което самостоятелно или съвместно с друго лице може да сключва сделки за сметка на дружеството за рисково инвестиране.
2. “Институционален инвеститор” е банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.
3. “Контрол” е налице, когато едно лице може да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
4. “Професионален инвеститор” е лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина притежава квалификация и опит за това.       
5. “Свързани лица” са:
а) лице, едно от които контролира друго лице;
б) лице, чиято дейност се контролира от друго лице;
в) лица, които съвместно контролират или се контролират от трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничение, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
д) работодател и работник;
е) лица, които се намират в трайни търговски отношения;
ж) лица, едно от които е търговски представител по смисъла на чл.21-48 от Търговския закон;
з) съдружниците, акционери, притежаващи 5 и повече от пет на сто от акциите с право на глас и членовете на едно и също юридическо лице или неправосубектно сдружение;
и) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.   
6. “Малки и средни предприятия” са предприятията по чл.3 от Закона за малките и средните предприятия.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В срок 6 месеца от влизането на закона в сила Комисията за финансов надзор приема наредбите по чл.4, ал.3, чл.6, ал.2, чл.12, ал.2, т. 4, чл.16, ал.3, чл.18, чл.24, ал.2, т.8, чл.25,ал.2, чл.26, ал.1, т.4. 




 
М О Т И В И

Законът за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия цели изграждане на схема за насърчаване на рисковия капитал, насочена към малките и средни предприятия, чрез която да се стимулира икономическото развитие на страната в средносрочен и дългосрочен аспект. 
В държавите от Европейския съюз няма единни правила за този вид инвестиционни дружества. Законопроектът е създаден на основата на Закона за инвестиране в малки предприятия на САЩ  от 1958 г. (Small Business Investment Act). Този закон се прилага успешно, особено през последните две десетилетия  и има голям принос за възраждането на малкия и средния бизнес в редица изостанали и депресивни райони в САЩ. Съобразено е и законодателството на редица държави от Европейския съюз – Великобритания, Франция, Испания, Гърция, както и на държави от Източна Европа – Унгария и Русия.  
Законът за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия е насочен към осигуряване на алтернативен източник на финансиране за дребния бизнес посредством специални акционерни дружества, инвестиращи чрез дялово участие, дългосрочни заеми или конвертируеми облигации, наречени “дружества за рисково инвестиране”.
Схемата за инвестиране в малки и средни предприятия предвижда участие на държавата, което се изразява в поемане на държавна гаранция за издадените от дружеството облигации. Дружествата, чиито облигации държавата гарантира, са подробно уредени. Те са подложени на строги изисквания относно техния капитал, акционери, мениджмънт и дейност. Тези дружества се лицензират и контролират от Комисията за финансов надзор. Държавните гаранции се предоставят до размера, предвиден в Закона за държавния бюджет. За да се минимизира рискът за държавата, законът въвежда прагове за размера на гаранцията  с оглед на внесения капитал и общия размер на издадените облигации. 
Инвестиционната дейност на лицензираните дружества е подложена на ограничения, чието предназначение е да се намали рискът за държавата, като същевременно се осигурят достатъчно средства за инвестиции. Не по-малко от 50 на сто от активите на дружествата трябва да са инвестирани под формата на дялово участие в малки или средни предприятия. Могат да се отпускат при пазарни условия краткосрочни обезпечени заеми на малки и средни предприятия, в които дружеството е инвестирало. Уредени са ограничения относно държането на временно свободните средства на дружествата. 
Особено важно значение има забраната за инвестиране в свързани лица, тъй като основните рискове при управлението на обществени средства /”публични пари”/ са именно сделките със свързани лица. Понятието “свързани лица” е дефинирано максимално широко, за да се предотвратят възможностите за “източване” на средства от инвестиционните дружества. 
Допълнителна гаранция е и предвижданото в законопроекта задължително участие като акционери на професионални и/или институционални инвеститори.
Законът съдържа правила, осигуряващи пълна прозрачност за дейността на инвестиционните дружества, чиито облигации се гарантират от държавата. Уредени са и мерките за надзорно въздействие, които Комисията за финансов надзор могат да упражняват върху дейността на тези дружества, както и административнонаказателната отговорност  за нарушенията на закона.
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