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ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  ПРОМЕНИ  В  ЗАКОНА  ЗА 
ЧУЖДЕНЦИТЕ  В  РБ  И  ЗАКОНА  ЗА  ТРУДОВАТА 
МИГРАЦИЯ  И  ТРУДОВАТА  МОБИЛНОСТ  -  §33, 
33а  и  41  (сигн.  754-04-87/18.10.2017г.)  НА  ЗИД  НА 
ЗАКОНА ЗА МВР (сигн. 702-01-13/22.08.2017г.). 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

БТПП  подкрепя  идеята  за  хармонизация  на  вътрешното  ни 
законодателство  със  законодателството  на  Европейския  съюз  -  относно 
условията  за  влизане  и  пребиваване  на  чужденци  с  цел  наемане  на 
висококвалифицирани  и  сезонни  работници  и  регулация  на 
правоотношенията им с работодатели и/или организации в България. 

Предложените в законопроекта изменения в голяма степен постигат 
тази цел, но някои от направените промени са неприемливи:

1. По  отношение  на  §  33а  изменение  на  чл.  14,  ал.  2  от   
ЗТМТМ, с които се премахва задължителният характер на нормата - 
Министъра на труда и социалната политика да изисква становище на 
национално  представените  организации  на  работодателите  и 
синдикатите :

Предложеното изменение следва да отпадне. 
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Мотиви: 
Задължителният  характер  на  нормата  е  гаранция  за  защита  на 

трудовоправните  отношения  между  социалните  партньори.  Единствено 
чрез социален диалог може да се насърчи инвестиционната дейност и да се 
поддържа  баланс  на  пазара  на  труда.  Това  е  основен  принцип  в 
Конституцията на Република България и в конвенциите на МОТ. 

2. По отношение на  измененията на чл. 41, ал. 4 и чл. 45, ал.3 
от ЗТМТМ:

Предложенията за заплащането на такси по двете точки от 400лв. 
(за  издаване  и  продължаване  на  разрешението) следва  да  останат 
обвързани с по-ниските размери (100лв.) предвидени с изменението на 
чл.7, ал. 8 от ЗТМТМ. 

Мотиви:
Предвид  все  по-осезаемата  липса  на  кадри,  членове  на  БТПП 

настояват  да  бъдат  облекчени  условията  за  наемане  на  чуждестранни 
работници извън ЕС, като предлагат и таксите за издаване и продължаване 
на  разрешението  за  работа  да  се  намалят  или  да  се  определят  на 
разходопокривен принцип.

      С уважение,
      Цветан Симеонов
      председател на УС на БТПП
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