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и ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ– МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
стратегия за дейността на Българската банка за развитие
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на стратегия за дейността на Българската банка за
развитие.
Законът за Българската банка за развитие (ЗББР) е приет през 2008 г. Основните
цели на Банката, са:
 подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и
технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез
улесняване на достъпа им до финансиране;
 привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и
чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото
развитие на страната;
 прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции
и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната;
 привличане на средства и управление на проекти от международни
финансови и други институции;
 привличане на средства и предоставяне на финансиране с цел намаляване
на регионалните дисбаланси в страната.
При осъществяване на дейността си, банката следва да се ръководи от
принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна
съвместимост и добра банкова практика.
Съгласно изискването на чл. 4, ал. 4 от ЗББР Министерският съвет, по
предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката одобрява
тригодишна стратегия за дейността на банката, в съответствие с националната
икономическа политика.
В тази връзка, ръководството на банката разработи и представи за одобрение
проект на тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие.
Разработената стратегия има за цел да даде ясна представа за текущото
състояние и бъдещите приоритети и цели на банката. Стратегията се придържа основно
към тригодишния хоризонт 2017 - 2020 г.
Ключов приоритет, заложен в Стратегията, ще бъде развитието на програмите за
индиректно финансиране на малките и средни предприятия. Ще продължи търсенето на
възможности за разнообразяване на предлаганите програми и продуктови линии, като с
висок приоритет ще бъдат предекспортното и експортно финансиране; мостово
финансиране на проекти по оперативни програми, в подкрепа на усвояването на

фондове на ЕС; финансиране за изпълнение на национално и/или регионално значими
проекти, в т.ч. и по възложени мандати; дългосрочно инвестиционно и проектно
финансиране за технологично обновление, повишаване на конкурентноспособността и
ефективността на икономическите субекти и пр.
С приемане на Решението ще се изпълни законовото изискване за одобряване на
проекта на Стратегия от Министерския съвет.
Приемането на представения проект на решение не изисква разходването на
бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Проектът не е свързан с европейското право и не се налага изготвяне на справка за
съответствието с него.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, и чл. 4, ал. 4 от ЗББР,
предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на решение.
Приложения: 1. Проект на решение;
2. Стратегия 2017-2020 на „Българска банка за развитие“ АД;
3. Финансова обосновка;
4. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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