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


З  А  К  О  Н


ЗА допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.)


§ 1. В чл. 78а се създава ал. 3:
„(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” поддържа актуален списък на работодателите, на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Списъкът се публикува на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.”
Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 42-ото Народно събрание на ………………...… 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Михаил Миков)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за допълнение на Закона за 
насърчаване на заетостта

Основната цел на промените, включени в проекта на Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, е да се осигури достъп на възложителите на обществени поръчки и на комисиите по чл. 34, ал. 1 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) до информация за наложените 
от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”) административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
Информацията под формата на писмено удостоверение е един от документите за удостоверяване на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно за удостоверяване на обстоятелството по 
чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП. На това основание изпълнителите на обществени поръчки към момента на сключване на договори искат от ИА „ГИТ” издаване на този писмен документ в качеството й на компетентен орган, налагащ административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци. Към момента процедурата по снабдяване с документа включва задължение за подаване на писмено искане в оригинал в деловодството на ИА „ГИТ”, както и ново явяване на работодателя (участника в обществената поръчка) в агенцията след изтичане на 3-дневния срок за получаване на издаденото удостоверение. Издаването му е безплатно.
С промяната ще отпадне необходимостта участниците в обществените поръчки да подават искания пред ИА „ГИТ” за получаване на удостоверения за наличие/липса на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП. Ще се създаде възможност възложителите на обществени поръчки, както и назначените от тях комисии за провеждане на процедурите за обществени поръчки още в хода на разглеждане на документите, както и преди сключване на договори с изпълнителите на обществените поръчки, служебно да правят справка в публикувания и поддържан на електронната страница на ИА „ГИТ” актуален, публично достъпен списък на работодателите с наложени през последните до 5 години административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци.

Промяната се извършва в изпълнение на мярката по т. 225 от Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г. 
Очакваните резултати от предложеното допълнение на Закона за насърчаване на заетостта са намаляване на административната тежест за бизнеса при участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Пламен Орешарски)



