Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


ЗАКОН
ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от и 2001 г., бр. 45 и 92 от и 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43 и 76 от 2005 г., бр. 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.)


§ 1. Създава се нов чл. 227:
„Чл. 227. (1) Който наеме на работа пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора.
(3) Който наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18 – годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.
(4) Който системно наема на работа незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.
(5) Наказанието по ал. 4 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица. 
(6) В маловажни случаи по ал. 2 – 4 наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ, L 168/24 от 30 юни 2009 г.).

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 3. Â Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ (îáí. ÄÂ. áð. 92 îò  1969 ã., èçì. áð. 54 îò 1978 ã., áð. 28 îò 1982 ã., áð. 28 è 101 îò 1983 ã., áð. 89 îò 1986 ã., áð.24 îò 1987 ã., áð. 94 îò 1990 ã., áð.105 îò 1991 ã., áð. 59 îò 1992 ã., áð.102 îò 1995ã., áð. 12 è 110 îò 1996 ã., áð. 11, 15, 59, 85 è 89 îò 1998 ã., áð. 51, 67 è 114 îò 1999 ã., áð. 92 îò 2000 ã., áð. 25, 61 è 101 îò 2002ã., äîï., áð. 96 îò 2004 ã., èçì., áð. 39 è 79 îò 2005 ã., áð. 30, 33, 69 è 108 îò 2006 ã., áð. 51, 59 è 97 îò 2007 ã., áð. 12, 27 è 32 îò 2009 ã., áð. 10, 33 è 39 îò 2011 ã.) â ÷ë. 83à, àë. 1 äóìèòå „225â” ñå çàìåíÿò ñ „225â, 227, àë. 1 - 5” è ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ. 

§ 4. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà îò äåíÿ íà îáíàðîäâàíåòî ìó â „Äúðæàâåí âåñòíèê”. 





















ÌÎÒÈÂÈ
ÊÚÌ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀ ÇÀÊÎÍ ÇÀ ÄÎÏÚËÍÅÍÈÅ
ÍÀ ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÈß ÊÎÄÅÊÑ


Çàêîíîïðîåêòúò çà äîïúëíåíèå íà Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ öåëè õàðìîíèçèðàíåòî íà áúëãàðñêîòî íàêàçàòåëíî çàêîíîäàòåëñòâî â îáëàñòòà íà çàåòîñòòà íà ÷óæäåíöè – ãðàæäàíè íà òðåòè äúðæàâè, íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñ Äèðåêòèâà 2009/52/ÅÎ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 18 þíè 2009 ã. çà ïðåäâèæäàíå íà ìèíèìàëíè ñòàíäàðòè çà ñàíêöèèòå è ìåðêèòå ñðåùó ðàáîòîäàòåëè íà íåçàêîííî ïðåáèâàâàùè ãðàæäàíè íà òðåòà äúðæàâà.
Â òàçè âðúçêà ñúçäàâàíåòî íà íîâèÿ ÷ë. 227 ñå ÿâÿâà íåðàçäåëíà ÷àñò îò ñèñòåìàòèêàòà íà ïðîìåíèòå, íàïðàâåíè ñúñ Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà íàñúð÷àâàíå íà çàåòîñòòà (Îáí., ÄÂ, áð. 43 îò 2011 ã.), êîéòî îò ñâîÿ ñòðàíà âúâåæäà ïðåîáëàäàâàùàòà ÷àñò îò Äèðåêòèâà 2009/52/ÅÎ, êàòî ïðåäâèæäà çàáðàíà çà íàåìàíå íà íåçàêîííî ïðåáèâàâàùè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ÷óæäåíöè. Òîâà å ïîðåäíà ìÿðêà çà áîðáà çà íàìàëÿâàíå íà íåäåêëàðèðàíàòà çàåòîñò, êàêòî è ñ íåçàêîííàòà òðóäîâà ìèãðàöèÿ. 
Ñ äîïúëíåíèåòî íà íîâèÿ ñúñòàâ å ñâúðçàíà è ïðîìÿíàòà â Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ, ñ êîÿòî ñå ñúçäàâà âúçìîæíîñò çà íàëàãàíå íà àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ íà þðèäè÷åñêî ëèöå, êîãàòî òî ñå å îáîãàòèëî èëè áè ñå îáîãàòèëî îò èçâúðøåíî â íåãîâà ïîëçà ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 227.
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