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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., бр. 37 и  103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г. и 
бр. 11 от 2005 г.)



§ 1. Член 18 се изменя така:
“Чл. 18. (1) При влизане в Република България чужденецът декларира целта на посещението си и посочва писмено адреса, на който ще пребивава, като попълва адресна карта по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.
(2) Чужденците, които са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на междуправителствени организации в Република България се регистрират в Министерството на външните работи.
(3) Чужденците, които преминават транзитно през територията на Република България и напускат страната в срок 24 часа, не попълват адресни карти.”
§ 2. В чл. 24 се създава ал. 3:
“(3) Изискването по ал. 1, т. 2 за разкриване най-малко на 
10 работни места за български граждани не се отнася за граждани на страните – членки на Европейския съюз.”
§ 3. Член 26а се отменя.
§ 4. В чл. 28 ал. 1, 2 и 6 се отменят.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Параграф 1 влиза в сила 4 месеца след обнародването на този закон в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

/Борислав Великов/
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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 в сферата на правосъдието и вътрешните работи, довел до затваряне на преговорна глава 24, е една от предпоставките за техническото приключване на преговорите. Същевременно с оглед динамично развиващия се нормотворчески процес в Европейския съюз работата по хармонизиране на националното законодателство с правото на Общността продължава.
Европейската комисия неколкократно е поставяла въпроса за разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 2 и по-конкретно изключването от приложното й поле на гражданите на страните – членки на Европейския съюз, като според нея позоваването от българска страна на Европейското споразумение за асоцииране като многостранен международен договор, ратифициран и влязъл в сила за Република България, не осигурява необходимите правни гаранции за равното третиране на гражданите на тези страни. Счита се, че проблемът се състои не само в тълкуването и прилагането на Закона за чужденците в Република България, а и във вероятността от създаване на затруднения при упражняването на правото на установяване и осъществяването на стопанска дейност на територията на страната. В своята позиция Европейската комисия е цитирала и решение на Европейския съд в този смисъл.

Предвид изложеното предлагаме изискването за разкриване най-малко на 10 работни места за български граждани по чл. 24, ал. 1, т. 2 да не се отнася за гражданите на страните – членки на Европейския съюз.
Същевременно законопроектът предвижда и промени, насочени към доразвиване на правната уредба, регламентираща влизането на чужденците в Република България и въвеждането на задължение за адресна регистрация на чужденците пред органите на граничния паспортен контрол.
Предвидените промени са в съответствие с чл. 5, буква “в” от Шенгенската конвенция, съгласно която при необходимост чужденците представят документи, които потвърждават целта и условията на пребиваване.
Въвеждането на изискването за адресна регистрация на граничните контролно-пропускателни пунктове е обосновано и от необходимостта от предприемане на по-ефективни мерки за упражняване на административен контрол на чужденците, които влизат и пребивават на територията на страната.
Това изискване не се отнася за онези чужденци, които са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на междуправителствени организации в Република България, както и за транзитно преминаващите чужденци.
Необходимостта от организационно-техническа подготовка налага по-късното влизане в сила на § 1 от закона – 4 месеца след обнародването му.

Във връзка с необходимостта от по-нататъшна хармонизация с acquis (Директива на Съвета 2003/109/ЕО от 25 ноември 2003 г. за статута на гражданите на трети страни, дългосрочно пребиваващи в Европейския съюз) предлаганият законопроект предвижда отпадане на чл. 26а (изискване за предоставяне на документ за завършено обучение по програмите за изучаване на български език или на документ, издаден от оторизирана институция, че лицето владее български език). Правилата, регламентиращи интеграцията на чужденците, които желаят да се установят трайно на територията на Република България, и тяхното участие в икономическия, социалния и културния живот на страната, следва да се разглеждат в отделен контекст и да получат самостоятелна регламентация.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)
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