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Проект

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

(ОБН., ДВ, БР. 153 ОТ 1998 Г.; ИЗМ. И ДОН., БР. 70 ОТ 1999 Г. И БР. 42 ОТ
2001 Г.)

§ 1. В чл. 24, ал.1 т. 2 се изменя така:
"2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в

резултат на тази дейност са открити най-малко 10 работни места за български граждани,
освен когато е уговорено друго в многостранен международен договор, ратифициран,
обнародван и влязъл в сила за Република България."

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
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МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА  ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

Предложението за изменение на Закона за чужденците в Република България се

налага в резултат на поставените изисквания към нашата страна при провеждането на

седмото заседание на Комитета за асоцииране   и   на   Междуправителствената

Конференция   за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

По смисъла на Закона за изменение на Закона за чужденците в Република

България (ДВ, бр. 42 от 2001 8.) чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република

България (ЗЧРБ) въвежда допълнително изискване за издаване на разрешение за

продължително пребиваване на чужденци с цел осъществяване на търговска дейност.

Според това изискване, за да бъде издадено разрешение, в резултат на търговската

дейност трябва да бъдат открити най-малко 10 работни места за български граждани.

Текстът на този член не предоставя национално третиране по отношение на правото на

установяване на чужди граждани.

По смисъла на чл. 45, ал. 2 от Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА)

Република България се задължава да предостави на Компании и граждани на Общността

третиране, не по-малко благоприятно от предоставеното на собствените й Компании и

граждани. Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЕСА Република България се задължава да не приема

нови нормативни актове или мерки, които въвежда дискриминация по отношение на

установяването на компании и граждани на Общността на своята територия в сравнение

с нейните собствени компании и граждани.

Предлаганото допълнение ще стимулира от практическа гледна точка

прилагането на Европейското споразумение за асоцииране от органите за

административен контрол на чужденците и в този смисъл ще допринесе за успешното

приключване на преговорите по глава З "Свободно предоставяне на услуги".

Изменението ще доведе до стабилизиране на съществуващия специален правен

режим, създаден за гражданите на европейските страни чрез Европейското споразумение
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за асоцииране. Законопроектът не въвежда по изричен начин друго третиране за

гражданите на трети страни. Като така елиминира евентуална колизия с ангажиментите,

поети от нашата страна в рамКите на Световната търговска организация, и

същевременно не ограничава възможностите за сключване на следващи споразумения с

Европейския съюз.

Предложението запазва антимиграционния характер на мярката, въведена с чл.
24, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България


