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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 оттегляне на резервата, направена от Република България по 
чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.

(Обн., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г.)


Член единствен. Република България оттегля резервата, направена по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ, бр. 11 от 2012 г.).

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ, бр. 11 от 2012 г.)



Причини, които налагат приемането на законопроекта:
Резервата по чл. 31, която гласи, че: „Република България заявява, че член 31 не задължава Република България да предоставя на лицата без гражданство по-благоприятен статут от този, който се предоставя на чужденците като цяло“ е предложена от Министерството на вътрешните работи при ратифицирането на Конвенцията със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 25 януари 2012 г. и обнародван в „Държавен вестник” на 7 февруари 2012 г.
През 2016 г. Министерството на вътрешните работи е подготвило законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), който е приет и обнародван (ДВ, бр. 97 от 2016 г.). Със законопроекта е предложено създаването на глава втора "а" - Предоставяне на статут на лице без гражданство в Република България, в която е разписан редът за предоставяне на статут на лицата без гражданство на територията на Република България. Още повече в чл. 2, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България е посочено, че по смисъла на закона чужденец е и лице без гражданство - лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство. В тази връзка за лицата с предоставен статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България са приложими както принудителните административни мерки, така и административнонаказателните разпоредби, които се налагат на всички чужденци, пребиваващи на територията на Република България. Предвид ясно разписаната процедура по предоставяне на статут на лице без гражданство резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г., е неактуална.

2. Цели, които се поставят с приемането на законопроекта:
Приемането на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г., цели прецизиране и актуализиране на законодателството в областта по предоставяне на статут на лица без гражданство в Република България.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на законопроекта не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането на законопроекта ще се актуализира законодателството в областта по предоставяне на статут на лица без гражданство в Република България.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Със законопроекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не са изготвени таблици за съответствие с европейското право.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ, бр. 11 от 2012 г.).

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.), ратифицирана със закон на 25 януари 2012 г. (ДВ, бр. 11 от 2012 г.).
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)

