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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за Българската банка за развитие


Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството и дейността на Българската банка за развитие, наричана по-нататък “банката”.
(2) Банката е кредитна институция - акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е не по-малко от 51 на сто.
(3) Седалището на банката е София. Банката може да открива представителства и клонове.

Раздел ІІ
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА БАНКАТА

Чл. 2. Целите на банката са:
1. подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия, регистрирани на територията на Република България, подпомагане на дейността им чрез улесняване на достъпа им до финансиране;
2. привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната;
3. прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната;
4. привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции;
5. привличане на средства и предоставяне на финансиране с цел намаляване на регионалните дисбаланси в страната.
Чл. 3. При осъществяване на дейността си банката се ръководи от принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна съвместимост и добра банкова практика.

Раздел ІІІ
ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА

Чл. 4. (1) Приоритетите в дейността на банката са съобразени с политиката на правителството на Република България по отношение на малките и средните предприятия. Основните дейности са: 
1.	предекспортно и експортно кредитиране на малки и средни предприятия;
2.	предлагане на други продукти, свързани със стимулиране на експорта – гаранция за участие в търг, гаранция за добро изпълнение, гаранция за авансово плащане, гаранция за изплащане на кредит на износител и други;
3.	финансиране на местни малки и средни предприятия чрез участие в капитала им чрез Фонда за капиталови инвестиции;
4.	кредитиране чрез местни банки посредници или пряко дейността на малки и средни предприятия;
5.	издаване на гаранции за допълване на обезпечението, предлагано от малки и средни предприятия за получаване на кредит от други местни или чуждестранни банки, пряко или чрез Национален гаранционен фонд; 
6.	рефинансиране на български банки, кредитиращи местни малки и средни предприятия;
7.	рефинансиране на чуждестранни банки, кредитиращи купувача на стоки или услуги, предоставяни от български малки и средни предприятия;
8.	финансиране на инвестиции в чужбина на български малки и средни предприятия;
9.	управление на финансов ресурс на Европейския съюз, в т. ч. на средства от фондове на Европейския съюз; 
10. консултантска дейност, свързана основно с подготовка на проекти и кандидатстване за усвояването на средства/субсидии от фондове на Европейския съюз; 
11. консултиране на малки и средни предприятия относно капиталовата им структура и свързаните с това въпроси;
12. подпомагане на дейности, свързани с държавни, общински или международни проекти, насочени към развитие на икономиката на страната, като осъществяване на доверителни/управленски, разплащателни и мониторинг операции, както и хармонизиране усвояването на средства/субсидии по проектите. 
(2) Банката извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българската народна банка лиценз.
(3) При провеждане на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия Министерският съвет в съответствие с националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия може да одобрява стратегическите цели и задачи на банката.
(4) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на банката в съответствие с националната икономическа политика.
(5) Банката може да привлича парични влогове само на свои служители и на лица, ползващи услуги на банката. 
(6) Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените в ал. 1 и 2, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. 
(7) Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.


Раздел IV
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Банката има двустепенна система на управление.
(2) Правата на държавата в общото събрание на акционерите на банката се упражняват от министъра на финансите.
(3) В срок до 31 май на текущата година банката представя на министъра на финансите годишен отчет за дейността си по този закон за предходната година. Отчетът за дейността се предоставя за сведение на Министерския съвет.

Раздел V
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Чл. 6. (1) Уставният капитал на банката може да бъде увеличаван неограничено с решение на общото събрание на акционерите.
(2) Акциите на държавата в размер, не по-малък от 51 на от регистрирания към всеки момент капитал, са непрехвърлими.
(3) Aкциите от капитала на банката са поименни безналични и дават право на един глас в общото събрание на акционерите.
(4) Aкциите от капитала на банката освен от българската държава могат да бъдат придобивани и притежавани от Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, от банки за развитие от страни - членки на Европейския съюз. 
(5) Акциите на банката не могат да бъдат залагани. Правата по акциите не могат да бъдат предмет на прехвърлителни сделки.
Чл. 7. (1) Банката формира фонд “Резервен”, който се попълва за сметка на годишния финансов резултат след данъци, но не по-малко от 1/2 от печалбата след облагане с данъци, до достигане на 50 на сто от уставния капитал.
(2) Банката не може да плаща дивиденти или да извършва разпределение на капитал, преди да задели необходимите средства за фонд “Резервен”, както и ако това би довело до нарушаване на изискванията, установени от  Българската народна банка.
Чл. 8. Всеки акционер може да се откаже от полагащия му се дивидент. В този случай средствата се внасят във фонд “Допълнителни резерви” на банката.


Раздел VІ
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 9. Източници за финансиране на дейността на банката са:
1. доходи от дейността на банката;
2. емитирани от банката облигации;
3. заеми от местни, чуждестранни и международни институции;
4. средства от фондове на Европейския съюз и средства със специално предназначение за развитие на икономически сектори и географски региони;
5. други източници.


Раздел VІІ
ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ

Чл. 10. (1) Държавни гаранции могат да се издават само за финансиране дейността на банката по чл. 9, т. 2 и 3, когато финансирането е с договорен срок над една година. 
(2) Дългът на банката по ал. 1 е гарантиран от държавата и представлява задължение на правителството в случаите, когато Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на Конституцията на Република България и Закона за държавния дълг.
(3) Надзорният съвет прави предложение до министъра на финансите относно искане за получаване на държавна гаранция в случаите по ал. 2.
(4) При привличане на средства за финансиране на дейността си банката задължително уведомява писмено кредиторите си дали вземанията им се покриват от държавна гаранция.


Раздел VІІІ
ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Банката може да бъде обявена в доброволна ликвидация със закон.


Раздел ІХ
ФОНД ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Чл. 12. (1) Фондът за капиталови инвестиции е търговец - дъщерно акционерно дружество на банката. Банката притежава не по-малко от 51 на сто от капитала на Фонда за капиталови инвестиции.
(2) Акционери във Фонда за капиталови инвестиции могат да бъдат местни, чуждестранни и международни финансови институции. 
(3) Фондът за капиталови инвестиции има едностепенна система на управление. 
Чл. 13. (1) В своята дейност Фондът за капиталови инвестиции се ръководи от приоритетите на банката, като дейността му включва:
1. участие в капитала на местни малки и средни предприятия;
2. предоставяне на консултантски услуги относно капиталовата структура на местни малки и средни предприятия, консултации и услуги, отнасящи се до преобразуване на предприятия по чл. 261 от Търговския закон;
3. консултантски услуги по инвестиции;
4. консултантски услуги по управление на пулове от ценни книжа на български малки и средни предприятия.
(2) Фондът за капиталови инвестиции участва в капитала на местни малки и средни предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на предприятията, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, повишаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.
(3) Участието в капитала на местни малки и средни предприятия с цел придобиването на дялове или акции се извършва при условия, определени от Съвета на директорите на Фонда за капиталови инвестиции.
Чл. 14. (1) Фондът за капиталови инвестиции участва в капитала на местни малки и средни предприятия в размер до максималните позволени стойности от Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средните предприятия (ОВ, Специално издание 2007 г., т. 1, глава 08), но не повече от 
34 на сто от капитала на едно търговско дружество.
(2) Общата стойност на участието на Фонда за капиталови инвестиции в капитала на едно търговско дружество не може да надвишава 
10 на сто от капитала на фонда.


Раздел Х
НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Чл. 15. (1) Националният гаранционен фонд е търговец - дъщерно акционерно дружество на банката. Банката притежава не по-малко от 51 на сто от капитала на Националния  гаранционен фонд.
(2) Акционери в Националния гаранционен фонд могат да бъдат местни, чуждестранни и международни финансови институции. 
(3) Националният гаранционен фонд има едностепенна система на управление. 
Чл. 16. (1) В своята дейност Националният гаранционен фонд се ръководи от приоритетите на банката, като дейността му включва:
1.	издаване на гаранции за допълване на обезпечението по заеми на местни малки и средни предприятия;
2.	предлагане на други продукти на местни малки и средни предприятия, като гаранция за участие в търг, гаранция за добро изпълнение, гаранция за авансово плащане, гаранция за изплащане на кредит на износител и др.;
3.	издаване на гаранции за допълване на обезпечение по заеми на местни малки и средни предприятия, осъществяващи научноизследователска и развойна дейност, и за внедряване на тези продукти и научни разработки в  индустрията.
(2) Издаваните гаранции по ал. 1 могат да покриват до 50 на сто от задължението. 
Чл. 17. Националният гаранционен фонд може да издава гаранции за плащания при условия, определени от Съвета на директорите на Националния гаранционен фонд. 
Чл. 18. Максималната стойност на издадените гаранции от Националния гаранционен фонд към едно търговско дружество не може да надвишава 10 на сто от капитала на фонда. 


Раздел ХІ
ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Банката не обезпечава с държавни ценни книжа привлечени средства на бюджетни предприятия.
Чл. 20. (1) Общият размер на дяловите участия на банката в дъщерни дружества, които не са банки, инвестиционни посредници, застрахователи или финансови институции, не може да надвишава 40 на сто от собствения й капитал, а заедно с вложенията й в недвижими имоти и други материални дълготрайни активи – собствения й капитал. 
(2) Размерът на прякото и/или косвеното дялово участие на банката в дружество, което не е банка, инвестиционен посредник, застраховател или финансова институция, не може да надхвърля 15 на сто от собствения й капитал.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Малки и средни предприятия” са тези, които отговарят на изискванията  на Закона за малките и средните предприятия.
2. „Средства със специално предназначение” са всички публични по характер средства на Република България и/или Европейския съюз, предназначени за разходване и инвестиции в подкрепа и/или за развитие на конкретни географски региони, икономически сектори и отрасли. Средствата със специално предназначение могат да са безвъзмездни или възстановими по характер.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Текущо и в срок до една година от влизането в сила на закона и в съответствие с извършено предоговаряне с всяка от банките – партньори по програма „Гаранционен фонд за микрокредитиране” към Министерството на труда и социалната политика, за замяна на дадените като обезпечение парични средства с банкови гаранции от банката освобождаваните държавни средства по програмата се превеждат по сметка на Министерството на труда и социалната политика. С размера на възстановените суми се увеличава капиталът на банката, като средствата се превеждат от бюджета на Министерството на финансите.
§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на закона се свиква общо събрание на акционерите за промяна на наименованието на “Насърчителна банка” АД в “Българска банка за развитие” АД и приемане на други изменения в устава на “Насърчителна банка” АД с цел привеждането му в съответствие с разпоредбите на този закон. До вписването в търговския регистър на промяната в наименованието на банката всички права и задължения по този закон, предвидени за Българската банка за развитие, се прилагат към „Насърчителна банка” АД. 
§ 4. (1) Уставният капитал на банката е вписаният в търговския регистър капитал на „Насърчителна банка” АД към датата на влизане в сила на закона.
(2) Ограниченията по чл. 6, ал. 4 не се прилагат по отношение на акционери в „Насърчителна банка” АД, придобили акции от капитала на банката до влизането в сила на закона.
§ 5. Съгласно този закон банковата група на банката има статут на финансова институция по смисъла на чл. 44, ал. б), т. ii) от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999  във връзка с чл. 18 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. 
§ 6. Разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции не се прилагат по отношение на банката за акционерите по чл. 6, ал. 4.
§ 7. Експозициите към банката и дружествата, в които тя притежава над 50 на сто от капитала, които са покрити с държавна гаранция, се считат за еквивалентни на експозиции към правителството на Република България. 

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за Българската банка за развитие


Присъединяването на Република България към Европейския съюз изисква сериозна и задълбочена подготовка на страната към предизвикателствата на единния европейски пазар, включително в областта на финансовите услуги. Европейската практика показва, че всяка държава ползва своя банка за развитие като инструмент за прилагане приоритетите на икономическата и социалната си политика. Необходимостта от наличието на такъв вид институция, обединяваща фондове, които всяка държава и Общността предоставят за финансиране на определен обхват от структурни мерки, е исторически доказана. Тази централизация, регулирана със закон, осигурява прозрачност и ефективност на управлението. От друга страна, чрез функциите, които изпълняват, а именно финансиране на развитието, този тип банки съдействат за достигането на съответния икономически стандарт и структурна конвергенция спрямо най-развитите икономики на Европейския съюз. 
В България към днешна дата не съществува класическа банка за развитие. Създаването през 1999 г. на „Насърчителна банка” като мярка за подобряване на финансовата среда за малките и средните предприятия бе първата стъпка, предприета от държавата в тази посока. Съгласно устава на банката нейната мисия и задачи съвпадат с целите за развитие, присъщи на една типична банка за развитие, а именно да подпомага със специфични финансови средства реализирането на икономическата политика на държавата.
Следвайки последователността на провежданата от държавата политика, Съветът за икономическа политика към Министерския съвет одобри Стратегия за създаване на Банка за развитие чрез преобразуване на „Насърчителна банка” АД, създаване на Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции. 
С Решение № 309 от 2007 г. Министерският съвет прие Стратегия за създаване на Банка за развитие чрез преобразуване на „Насърчителна банка” АД, създаване на Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции и възложи на министъра на финансите и на министъра на икономиката и енергетиката да внесат в Министерския съвет проект на Закон за Българската банка за развитие.
Проектът на Закон за Българската банка за развитие предвижда трансформиране на „Насърчителна банка” АД в Българска банка за развитие, създаване на Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции.
Законопроектът определя целите на банката, а именно:
§	да подобрява, стимулира и развива общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия, регистрирани на територията на Република България, да подпомага цялостната им дейност, да улеснява достъпа им до финансиране;
§	привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси и/или субсидии, необходими за реализиране на икономическите цели на развитието;
§	прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти за развитие, които са от значение за националната икономика;
§	привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции.
При осъществяване на дейността си банката се ръководи от принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна съвместимост и добра банкова практика.
Дейността на банката е съобразена с политиката на държавата по отношение на малките и средните предприятия, което се изразява в:
§	предекспортно и експортно кредитиране на малки и средни предприятия;
§	предлагане на други продукти, свързани със стимулиране на експорта – гаранция за участие в търг; гаранция за добро изпълнение, гаранция за авансово плащане, гаранция за изплащане на кредит на износител и други;
§	финансиране чрез участие в капитала, чрез създадено за целта дъщерно акционерно дружество – Фонд за капиталови инвестиции, в което делът на банката не може да бъде под 51 на сто;
§	кредитиране чрез местни банки посредници или пряко дейността на малки и средни предприятия;
§	издаване на гаранции за допълване на обезпечението, предлагано от малки и средни предприятия за получаване на кредит от други местни или чуждестранни банки, пряко или чрез създадено за целта дъщерно акционерно дружество – Национален гаранционен фонд, в което делът на банката не може да бъде под 51 на сто;
§	рефинансиране на български банки, кредитиращи местни малки и средни предприятия;
§	рефинансиране на чуждестранни банки, кредитиращи купувача на стоки или услуги, предоставяни от български малки и средни предприятия;
§	финансиране на инвестиции в чужбина на български малки и средни предприятия.
Органите за управление на банката са общо събрание на акционерите, надзорен съвет и управителен съвет. Надзорният съвет контролира изпълнението на целите  и задачите, възложени на банката, дава общи указания и препоръки на управителния съвет и упражнява надзор върху дейността му. 
Уставният капитал на банката може да бъде увеличаван неограничено с решение на общото събрание на акционерите, като акциите на държавата, в размер не по-малък от 51 на сто от регистрирания към съответния момент капитал, са непрехвърлими. Допуска се собственици на акциите от капитала на банката да могат да бъдат Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, банки за развитие от страни - членки на Европейския съюз.
Дейността на банката се финансира от собствени средства, чрез емитиране на облигации, чрез привличане на кредити от чуждестранни и международни институции, чрез средства на Европейския съюз и средства със специално предназначение за развитие на икономически сектори и географски региони, чрез привличане на влогове и други средства.
Държавни гаранции могат да се поемат само за финансиране по чл. 9, т. 2 и 3 от законопроекта, когато то е с договорен срок над една година, като дългът на банката е гарантиран от държавата и представлява задължение на правителството в случаите, предвидени в действащото законодателство.
Като цяло законопроектът цели повишаване на експортния потенциал на страната, засилване конкурентоспособността на предприятията, даване възможност на предприятията за достигане на европейските стандарти и насърчаване усвояването на европейските средства, като очакваният реален ефект е повишаване на икономическия ръст.
От бюджетна гледна точка плюсовете са повишаване на заетостта  и приходите в бюджета.
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