

3



мб-ЦД		ZA-R-ZID-ZNZ.DOC
мб-ЦД
ZA-R-ZID-ZNZ.DOC

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 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., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.)


§ 1. В чл. 7а се създава ал. 5:
„(5) За целите на изпълнението на националната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.“
§ 2. В чл. 27а се създава ал. 4:
„(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1-5 за лицата, регистрирани по българското законодателство.”
§ 3. В чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2  т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 74е, ал. 2, т. 1-4“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1-3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“
§ 4. В чл. 74л, ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 5. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:


„Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1


Вх. №………
ДО


АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3


СОФИЯ

 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
1.
От                                 
……………………………….…………………………………………………………..
(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
2.
Представляван от:      
……………………………………….…………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
3.
Търговска регистрация:             
…..…………..………….…………………..……………………………………………
      (единен идентификационен код)
4.
Седалище и адрес на управление:        (съгласно търговската регистрация)
гр./с. ………………..…………………………………………………………………
община ……………..………………………………………………………………. 
ул./кв./ж.к……………………….……….....…………….………№……….....     бл. ……………………………………ет. ………………ап. …………………….

5.
Адрес и телефон за контакти:                                                                                                                                                
гр./с…………………………………………………………………………………  община……………………………………………………………………………..  област………………………………………………………………………………  ул./кв./ж.к…………………………………………. №/  ....................                            бл. ……………………………………ет. ………………ап. …………………….
 
Факс:    
………………………………………………………………………………………..
 
 e-mail: 
………………………………………………………………………………………..
6.
Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД:
 
7.
БУЛСТАТ:
 
 
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)
 
8.
Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа
гр./с…………………………………………………………............................... община……………………………………………………................................ област………………………………………………………............................... ул./кв./ж.к……………………………………............   №/ …………………...                                                                   бл. ……………………………………ет. ………………ап. ………………………
тел./факс…………………………………………………………………………….

9.

Приложени документи1
□ свидетелство за съдимост на физическото лице или 
на лицето, което представлява юридическото лице


 
 
□ заверени копия на застрахователните или банкови 
документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7


 
 
□  заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
□ други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация



  10.

Начин на получаване на индивидуалния административен 
акт2
□  Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: …………………………………………………………………………………………., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването  (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
 
 
   □ вътрешна куриерска пратка


 
 
   □ вътрешна препоръчана пощенска пратка

   □ международна препоръчана пощенска пратка, след  предплащане на цената за пощенските услуги  
   □ лично
   □ по електронен път3  
  11.
Заявител:

………………………………………………………………………………………………
(име, подпис, печат)
  12.
Дата:


      Забележки:
1. Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
2. Отбележете с „Х“ избрания вариант.  
3. Услугата ще бъде достъпна след регистрацията й като електронна административна 
    услуга по  Закона за електронното управление. “

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

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

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗИД на ЗНЗ) е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
Основните промени включват:
	отпадане на изискването физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (отмяна на чл. 74ж, ал. 2, т. 1 от ЗНЗ);
	формулярът на заявлението за регистрация (приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 от ЗНЗ) се привежда в съответствие с предложеното изменение на чл. 74ж, ал. 2, т. 1 от ЗНЗ, като отпада текстът за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
	при уведомяване за настъпили изменения и/или допълнения на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация, предприятията, които осигуряват временна работа, няма да представят в Агенцията по заетостта копия от тези документи - предвидена е отмяна на изречение второ на чл. 74л, ал. 3;
	Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри:

	необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа (чл. 74ж, ал. 4 от ЗИД на ЗНЗ);

необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл. 27а, ал. 4 от ЗИД на ЗНЗ).

Към настоящия момент Агенцията по заетостта получава информация по служебен ред за наличието на парични задължения към държавата или към общината от НАП и общините, както и за наложени административни наказания по чл. 81 и 81а на Закона за насърчаване на заетостта - от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, свързана с физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, както и за регистрация като предприятия, които осигуряват временна работа.
По предложение на Агенцията по заетостта се допълва чл. 7а на Закона за насърчаване на заетостта с изискването Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта да обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.
Очаква се чрез предложения законопроект да се намали броят на представяните документи при регистрация и осъществяване на дейността като предприятие, което осигурява временна работа, да се намалят административните разходи за бизнеса, да се облекчи съществуващият регистрационен режим и да се подобри качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за бизнеса.
	Предложените изменения няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. 



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2017 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
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)

