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З  А  К  О  Н

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

(Обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г. и бр. 28 от 2002 г.)



Параграф единствен. В чл. 9 се създава ал. 3:
“(3) Алинея 1 не се прилага по отношение на гражданите на държави, с които Република България е сключила международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила.” 
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за допълнение на Закона за 
чуждестранните инвестиции



Европейската комисия идентифицира като нарушение на чл. 45 от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България (EСА) изискването на разрешение за постоянно пребиваване на физически лица с националност от страна - членка на Европейския съюз, при извършване на стопанска дейност в случаите по чл. 9 от Закона за чуждестранните инвестиции (ЗЧИ). Европейската комисия настоява за изрично освобождаване на гражданите от страни - членки на Европейския съюз, от изискването за разрешение за постоянно пребиваване като условие за извършването на стопанска дейност независимо от разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 3 от ЗЧИ за предимството на международните договори пред противоречащи им норми на вътрешното законодателство.     
Според чл. 45, т. 2 от ЕСА  “България ще предостави от влизането в сила на споразумението за установяването на компании и граждани на общността третиране, не по-малко благоприятно от това, предоставено на собствените й компании и граждани...”. Съгласно чл. 49, т. 3 за целите на споразумението “гражданин на Общността” означава физическо лице, което е гражданин на една от страните членки, а съгласно чл. 45, т. 5, буква ”а” от споразумението “установяване” означава по отношение на граждани “правото да предприемат и осъществяват стопански дейности като самостоятелни (ненаети по трудов договор) лица и да образуват и ръководят предприятия и по-специално компании, които те ефективно контролират”. Осъществяването на самостоятелна дейност и стопанско предприемачество не включва търсене и получаване на работа на трудовия пазар.  
Изискването за национално третиране по отношение на правото на установяване е предпоставено като условие за преминаване към втори етап от прилагането на ЕСА (чл. 7). Задържането на прехода към втория етап ще има негативни последици по отношение на преговорния процес за членство и конкретно за изводите и препоръките, които ще бъдат направени от ЕК в Редовния доклад за 2003 г. за напредъка на България в подготовката за  членство в Европейския съюз. Крайният срок за представяне на информация за реформите в страната (във връзка с подготовката на Редовния доклад за 2003 г.) е 30 септември 2003 г.
Предлаганият законопроект е в изпълнение на протоколно решение от заседанието на Министерския съвет на 7 август 2003 г.
С предлаганото допълнение на ЗЧИ се цели гражданите, желаещи да извършват стопанска дейност в Република България, които са от държави, с които Република България е сключила международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, да бъдат поставени при равни условия с гражданите на Република България, извършващи такава дейност. По този начин ще бъде изпълнен ангажиментът на българската страна във връзка с чл. 45 от ЕСА и условието за преминаване към втория етап от прилагането му (чл. 7). 
С проекта на Закон за допълнение на ЗЧИ се създава ал. 3 на чл. 9 от Закона за чуждестранните инвестиции. С разпоредбата се ограничава действието на чл. 9, ал. 1 от ЗЧИ за физически лица - граждани на държави, с които Република България е сключила международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила. 
Законодателната промяна ще позволи преминаването към втория етап от прилагането на ЕСА. 
Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.
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