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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 изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане

(Обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., 
бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 2 се създават ал. 3-7:
„(3) Правата на държавата в общото събрание на акционерите на „БАЕЗ” - ЕАД, се упражняват от министъра на икономиката.
(4) „БАЕЗ” - ЕАД, има двустепенна система на управление.
(5) „БАЕЗ” - ЕАД, осигурява изпълнението на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
(6) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на „БАЕЗ” - ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика.
(7) Стратегията по ал. 6 се предлага за одобрение на министъра на икономиката от „БАЕЗ” - ЕАД.”
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се поставя запетая и се добавя „свързани с”;
б) в т. 5 след думата „гаранции” се добавя „и други преки и косвени гаранции”.
2. В ал. 2 думите „Междуведомствения съвет по експортно застраховане” се заменят  с „надзорния съвет на „БАЕЗ” - ЕАД”.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 2 думите „повече от 3 месеца” се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „повече от 3 месеца” се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доколкото в т. 14-16 от Общите принципи по приложение № 2 не е предвидено друго, ал. 1 и 2 се прилагат в случаите на средносрочен и дългосрочен риск.”
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „решение на Междуведомствения съвет” се заменят с „акт на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката”.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „увеличена” се заменя с „умножена”.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 7. Наименованието на глава втора се изменя така:
„НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА „БАЕЗ” - ЕАД”
§ 8. Член 11 се отменя.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Междуведомственият съвет” се заменят с „Надзорният съвет”;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изготвя тригодишна стратегия за дейността на „БАЕЗ” - ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика и я предлага на министъра на икономиката;”
в) точка 2 се изменя така:
„2. предлага на министъра на икономиката размера на средствата по чл. 9, ал. 1, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;”
г) точка 3 се изменя така:
„3. ежегодно приема класификация на държавите по степен на риск и определя максималния размер на експозициите по държави;”
д) точка 4 се отменя;
е) точка 6 се изменя така:
„6. ежегодно одобрява методология за разделяне на разходите във връзка с дейността по чл. 3;”
ж) точка 7 се изменя така:
„7. ежегодно одобрява инвестиционна програма на „БАЕЗ” - ЕАД;”
з) точка 8 се изменя така:
„8. изисква на всяко тримесечие от управителния съвет на „БАЕЗ” - ЕАД, информация относно сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, размера на заявените кредитни лимити за застраховане, съпоставени със застрахователния капацитет на „БАЕЗ” - ЕАД, изплатените застрахователни обезщетения и предявените, но неизплатени застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;”
и) точка 9 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на икономиката прави предложение до Министерския съвет за приемане на решение за прехвърляне на 
сключените от „БАЕЗ” - ЕАД, по реда на този закон застрахователни и презастрахователни договори в случай на откриване на производство за ликвидация или несъстоятелност на „БАЕЗ” - ЕАД.”
§ 10. В чл. 13а  ал. 2 се изменя така:
„(2) Механизмът за заявяване на средствата по PERLINK "javascript:%20Navigate('чл9');"чл. 9 и за изплащане на застрахователни обезщетения със средства по чл. 9, ал. 1 се определя с наредбата по чл. 10, ал. 6.”
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) За дейността по този закон „БАЕЗ” - EAД, води отделна аналитична счетоводна отчетност.
(2) За извършването на финансовите операции във връзка с дейността по този закон се открива и се води отделна банкова сметка на „БАЕЗ” - EАД.
(3) Разпореждането със средствата по сметката по ал. 2 се извършва при условия и по ред, утвърдени от Надзорния съвет.
(4) Застрахователните обезщетения по t:%20NavigateDocument('ЗЕЗастр_1998" \l "чл3_ал1');"чл. 3, ал. 1 и 2 се изплащат от „БАЕЗ” - ЕАД.
(5) Средствата по сметката по ал. 2 се набират от: 
1. застрахователни премии по сключени застрахователни договори от „БАЕЗ” - EАД, по този закон; 
2. трансфер на средства, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, за дейността на „БАЕЗ” - EАД, по чл. 3; 
3. дарения и безвъзмездни помощи; 
4. други приходи.
(6) Средствата от сметката се разходват за: 
1. изплащане на застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори от „БАЕЗ” - EАД, по този закон;
2. изплащане на отстъпени премии при презастраховане на дейността на „БАЕЗ” - EАД, от друг застраховател; 
3. изплащане на комисиони на чужд застраховател при презастраховането му от „БАЕЗ” - EАД;
4. административни разходи за дейността на „БАЕЗ” - EАД, по този закон до размер, определен от Надзорния съвет;
5. други извънредни разходи във връзка с дейността на „БАЕЗ” - EАД, по този закон.
(7) Годишната печалба от дейността по чл. 1, ал. 1 не се разпределя, а се отнася изцяло в отделен резерв, който се използва за покриване на загуби от дейността по този закон.
(8) Контролът върху финансовите операции във връзка с дейността по чл. 3 се осъществява от Сметната палата.”
§ 12. В чл. 16 думите „Междуведомствения съвет” се заменят с „министъра на икономиката”.
§ 13. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 9, 10 и 11 се отменят.



Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Междуведомственият съвет изпълнява функциите си, произтичащи от закона, до вписването в търговския регистър на промяната в системата на управление на „БАЕЗ” - ЕАД, от едностепенна в двустепенна.
§ 15. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане


Българска агенция за експортно застраховане („БАЕЗ” - ЕАД) е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.
С Разпореждане № 101 от 18 декември 1997 г. Министерският съвет на Република България приема решение за участие на държавата в учредяването на застрахователно дружество с цел осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен, реализиране на български инвестиции в чужбина, развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентоспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.
На 29 октомври 1998 г. Софийският градски съд регистрира „Българска агенция за експортно застраховане” АД като акционерно дружество с държавно участие, а през 2004 г. Агенцията е преобразувана в еднолично акционерно дружество „БАЕЗ” - ЕАД, с единствен акционер в капитала – Република България, представлявана от министъра на икономиката. Капиталът на дружеството е 10 000 500 лева, разпределени в 
100 005 поименни безналични акции с номинална стойност 100 лева всяка една. „БАЕЗ” - ЕАД, е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите осъществява управлението на стопанската дейност на Агенцията, като членовете му се избират от едноличния собственик на капитала с мандат, не по-дълъг от 3 години.
Към Министерския съвет на Република България е създаден Междуведомствен съвет по експортно застраховане (МСЕЗ), който провежда държавната политика при застраховане и презастраховане съгласно Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина.
Едни от важните правомощия на МСЕЗ са одобряване на разходите за дейността на „БАЕЗ” - ЕАД, по смисъла на ЗЕЗ, както и определяне начина на инвестиране на свободните парични средства по банковата сметка на „БАЕЗ” - ЕАД, по чл. 14, ал. 2 от закона.


Междуведомственият съвет по експортно застраховане определя на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗЕЗ обхвата на правомощията на Съвета на директорите и своите собствени относно сключването на застрахователни договори и изплащането на обезщетения по застрахователни договори, сключени за сметка на държавата.
Основна промяна, която се предлага с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, е отпадането на МСЕЗ като орган, който взема решения по чл. 13, ал. 1 от ЗЕЗ, и замяната му с надзорен съвет на „БАЕЗ” - ЕАД, както и промяна в системата на управление от едностепенна система на управление на дружеството в двустепенна. Мотивите за това са следните:
1. Правомощията в МСЕЗ са определени в чл. 13 от ЗЕЗ. Практиката показва, че независимо от законовите разпоредби на заседание на МСЕЗ през последните няколко години не са внасяни за разглеждане и съответно не са приемани решения по съществени елементи от неговата дейност, като тези определени в чл. 13, ал. 1, т. 2, 3, 6, 8 и 9 от ЗЕЗ.
2. Понастоящем дейността на МСЕЗ се свежда до провеждане на 
2-3 заседания годишно, на които основно се предлагат за одобрение застрахователни сделки, които в повечето случаи са с недостатъчно мотивирани и обосновани параметри.
3. През 2015 г. в Министерството на икономиката е извършена одитна проверка на дейността на Междуведомствения съвет за експортно застраховане от 1 януари 2014 г. до момента на стартирането на одита.
Одиторите са извършили проверка на изпълнението на заложените в чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 5, т. 4 от ЗЕЗ функции на Междуведомствения съвет, като са прегледали протоколите от заседания на МСЕЗ. Резултатите от направените прегледи налагат преосмисляне на съществуването на МСЕЗ, неговия състав, мандата и правомощията му.
На заседанията на МСЕЗ не са приемани заложените в закона стратегии, а именно краткосрочни стратегии и дългосрочна стратегия за подкрепа на износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги, включително в случаите на финансиране на проекти извън територията на Република България.


Междуведомственият съвет по експортно застраховане не е предлагал ежегодно чрез министъра на икономиката и енергетиката/министъра на икономиката на министъра на финансите размера на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3 от ЗЕЗ, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година. От друга страна, изпълнителният директор на „БАЕЗ” - ЕАД, ежегодно е предлагал на министъра на икономиката размера на средствата, които да бъдат предвидени в държавния бюджет съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗЕЗ. На следващо място МСЕЗ не е определял експозициите по държави.
Установени са и други промени, свързани с приемане на методики от МСЕЗ, които не изпълняват изискванията на ЗЕЗ, приемане на инвестиционни програми, в които липсват конкретни данни за съответната година, и др.
Видно от посоченото, на практика целта, за която е създаден МСЕЗ, не се изпълнява. Във връзка с това се предлага отпадането на МСЕЗ като орган, който взема решения по чл. 13, ал. 1 от ЗЕЗ, и замяната му с надзорен съвет на „БАЕЗ” - ЕАД, както и промяна в системата на управление от едностепенна система на управление на дружеството в двустепенна.
За отразяване въвеждането на двустепенна система на управление и заменянето на МСЕЗ с надзорен съвет на ЗЕЗ са направени и съответните корекции в чл. 2, 3, 9, 11, 13, 14 и 16 и в глава втора.
Предвиденото изменение в чл. 3, ал. 1, т. 5 цели хармонизиране на разпоредбата с действащия Кодекс за застраховането.
С измененията в чл. 6, ал. 1, т. 2 и в чл. 7, ал. 1, т. 2 е предвидено отпадането на срока от три месеца, относим към термина период на изчакване, който е специфичен за експортното застраховане и е предмет на договаряне във всеки конкретен застрахователен договор.
Предлага се и нова редакция на чл. 14 от ЗЕЗ, тъй като разпоредбите на ал. 4-6 вече се съдържат в Наредбата за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средствата от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения (ДВ, 
бр. 6 от 2005 г.). Във връзка с това се предлага ал. 4, 5 и 6 на чл. 14 от ЗЕЗ да отпаднат.
В Преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение се уточнява, че МСЕЗ продължава да изпълнява функциите си до вписването на промяната в системата за управление в търговския регистър, и се определя 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД, в който подзаконовите нормативни актове следва да се приведат в съответствие с разпоредбите на закона.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2018 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)


