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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 чужденците 
в Република България


(Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г. и бр. 37 и 103 от 2003 г.)




§ 1. Член 26а се изменя така:
“Чл. 26а. (1) За издаване на разрешение за постоянно пребиваване чужденецът заедно с другите документи представя и документ за завършено обучение по програмите за изучаване на български език по ал. 3 или документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владее български език.
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за чужденци от българска народност, кандидатстващи за придобиване на разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, т. 1, както и когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
(3) Службите за административен контрол на чужденците съвместно с Министерството на образованието и науката и със съдействието на правителствени и неправителствени организации разработват програми за изучаване на български език от чужденци, които кандидатстват за издаване на разрешение за постоянно пребиваване и не притежават документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владеят български език. Програмите се изпълняват от Министерството на образованието и науката.”
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "в срок до 48 часа" се заменят с "в срок до 
5 дни".
2. В ал. 3 думите "в срок до 48 часа" се заменят с "в срок до 
5 дни".
§ 3. В чл. 48а, ал. 1 думите "или по чл. 28" се заличават.
§ 4. Създава се чл. 48б:
"Чл. 48б. (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв. физическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 28.
(2) На юридическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 28, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, на юридическото лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв."

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България




Безспорният напредък на Република България при изпълнението на критериите за членство и стандартите на Европейския съюз (ЕС) в сферата на правосъдието и вътрешните работи логично доведе до временното затваряне на преговорна глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи". Един от основните въпроси в процеса на преговорите - синхронизирането на националното законодателство с правото на Общността, обаче продължава да е актуален и да ангажира усилията  на българските институции. Типичен пример за това е правната регламентация на миграционните процеси. Това е динамична област, за която самите страни членки признават, че все още не са постигнали желаната еднородност и съгласуваност.
Специфичен елемент от миграционната политика е законово регламентираният режим на регистрация на краткосрочно и дългосрочно пребиваващите чужденци в Република България.
Сравнителноправният анализ на правото на Общността (в частност Договорът за Европейската общност и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген) и на националното законодателство на някои от страните членки по отношение на режима за влизане, пребиваване и регистрация на чужденците показва следното:
В рамките acquis communautaire регистрацията на чужденците е правно регламентирана в чл. 22 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. По силата на цитираната разпоредба чужденците, които са влезли на територията на една от договарящите страни по законоустановения ред, се задължават да се регистрират съгласно изискванията, определени от всяка договаряща страна, пред компетентните органи на държавата, на чиято територия пребивават, в срок три работни дни от датата на влизане. Като цяло тя е подчинена на основния принцип за защита на лицата срещу дискриминация по признака на тяхното гражданство (по аргумент на чл. 12 от Договора за Европейската общност).
Независимо от това по отношение на времевия критерий за спазване на тези изисквания страните - членки на ЕС, както и страните - кандидатки от първата вълна, прилагат доста разнообразен режим за регистрация. Така например в Италия, Франция и Белгия срокът за регистрация е 8 работни дни, в Германия - 7 дни, а в Холандия - 3 работни дни. За разлика от тях Чехия и Полша изискват чужденците да се регистрират в рамките на 48 часа от влизането на територията на страните им. Съществуват и други по-крайни подходи: в Унгария срокът за регистрация е 30 дни, докато в Испания той не е изрично дефиниран, като изискването е за незабавна регистрация.
Българското законодателство в тази област е хармонизирано с правото на ЕС, като принципът за защита срещу дискриминация по признака на гражданството е изрично възпроизведен в чл. 4 от Закона за защита срещу дискриминацията (ДВ, бр. 86 от 2003 г.). Подобно на изброените по-горе държави различието в нашия закон е само по отношение на времевия критерий. Така краткосрочно и продължително пребиваващите чужденци, както и тези, които са в процедура по предоставяне на бежански статут, в изпълнение на 
чл. 28, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) следва да регистрират своя адрес в службите за административен контрол на чужденците в срок до 48 часа, като имат и задължението да заявят за неговата промяна пред същите служби в същия срок.
Анализът показва, че правният режим на регистрация, установен в ЗЧРБ, е принципно хармонизиран с европейските стандарти, доколкото такива могат да бъдат формулирани. Ограниченията, които са заложени в българския закон, целят единствено противодействието на нелегалната миграция и трафика на хора. Необходимо е да се отбележи, че подобно на другите страни кандидатки в стремежа си за покриване на критериите на Шенген до момента Република България възприемаше в своето законодателство някои от по-рестриктивните модели на миграционен контрол. В същото време много от страните - членки на ЕС, прилагат доста по-либерален подход. Допълнителен аргумент за необходимостта от законодателна промяна с цел удължаване на сегашния срок 48 часа са практическите проблеми, които последният създава за постоянно растящия поток от туристи, в голямата си част граждани на ЕС, посещаващи страната ни.
Съобразявайки се с правната база на Общността и с практиката на страните от ЕС, в законопроекта се предлага срокът за регистрация по чл. 28 от ЗЧРБ да бъде фиксиран на пет дни от датата на влизане на чужденеца. Аналогичен следва да бъде и срокът за регистрация при последваща промяна на адреса. По този начин ще бъде постигната хармонизация на националното законодателство с релевантния акт на европейското право - чл. 22 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.
На по-късен етап при финализиране на преговорите за присъединяване на Република България към ЕС е удачно да се обсъди евентуално диференциране на режима за регистрация на базата на принципа за европейското гражданство.
Друг аспект от регистрацията на чужденците в Република България, който също се нуждае от законодателна промяна, е размерът на санкцията за неизпълнение на задължението за регистрация в срок. Предвидената в чл. 48а, ал. 1 от ЗЧРБ глоба е в размер от 200 до 
2000 лв. Тази санкция е твърде рестриктивна по отношение на чужденците, задължени писмено да декларират адреса си. Практиката показва, че в повечето случаи нарушението на чл. 28, ал. 1 от ЗЧРБ не е пряко свързано с нелегална миграция, а по-скоро с небрежност от страна на чужденеца. Поради тези причини е целесъобразно да се намали размерът на глобата от 100 до 1000 лв. Същите доводи обуславят отпадането на по-високата глоба за физическите лица при повторност на нарушението.
Следва да се отбележи, че предложените законодателни промени не засягат съществуващия към момента ред за санкциониране на юридически лица, неизпълнили задълженията си по чл. 28 от ЗЧРБ (хотелиери и др.).
В законопроекта е включено и изменение на чл. 26а от ЗЧРБ, регламентиращ изучаването на български език от чужденци, кандидатстващи за постоянно пребиваване в страната. С оглед на постигане съответствие на изискванията на закона относно изучаването на български език с поетите задължения на страната ни  по силата на Европейското споразумение за асоцииране през време на преходния период по присъединяване  да не приема нови нормативни актове или мерки, които въвеждат дискриминация по отношение на установяването на компании и граждани на общността на своята територия, в сравнение с нейните собствени компании и граждани 
(чл. 45, т. 4), се предлага ново съдържание на чл. 26а.
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