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мб-НИ		602-01-56
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 българското гражданство (Обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г. и бр. 54 от 2002 г.)



Параграф единствен. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) В областта на спорта предложението по ал. 1 се прави от органа на изпълнителната власт, който ръководи осъществяването на държавната политика в областта на спорта.”

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

/Георги Пирински/
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за българското гражданство


С Решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. се прие новата структура на Министерския съвет, която не включва Министерството на младежта и спорта.
В съответствие с т. 3 от горепосоченото решение Министерският съвет с Постановление № 197 от 2005 г. създаде Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) като правоприемник на закритото министерство. Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
В разпоредбата на чл. 30 от Закона за българското гражданство се предвижда, че предложение за придобиване на българско гражданство по чл. 16  се прави от министъра, отговарящ за съответната област, в която Република България има интерес от натурализацията на лицето или в която то има особени заслуги. Лицето, което е предложено за придобиване на българско гражданство, трябва да е дало предварително писмено съгласие за това.
Във връзка с така разглежданата процедура трябва да се отбележи, че в областта на спорта се пораждат някои затруднения. Инициативата за придобиване на българско гражданство от спортист, чиято натурализация представлява интерес за страната, обикновено е на клуба, за който се състезава лицето. Клубът отправя предложение до съответната федерация, която от своя страна прави предложение до председателя на ДАМС. Председателят на ДАМС внася преписката на ресорния вицепремиер. Заместник министър-председателят отправя искането за откриване на процедурата по натурализация до министъра на правосъдието. Прекаленото опосредстване води до тромавост и липса на оперативност и бързина в процеса, особено като се има предвид, че същинската процедура по придобиване на българско гражданство изисква по-дълго време.
В сравнение с останалите области на обществения и икономическия живот сферата на спорта се отличава със своята специфика. Кандидатите за придобиване на българско гражданство са основно такива лица, от чиято натурализация Република България има интерес и много по-малко са лицата, които са с особени заслуги. От полза за България е натурализацията на един спортист да става максимално бързо с оглед на възможността му да се състезава и да печели отличия за страната. Следва да се има предвид, че спортът е строго специфична и специализирана дейност и преценката за това, доколко натурализацията на един спортист е от интерес за страната, може да се извърши обективно в най-голяма степен от органа, който е пряко ангажиран в тази сфера. 
Процесът по придобиване на българско гражданство в областта на спорта може да бъде оптимизиран с предлаганите изменения в Закона за българското гражданство, като предложенията за получаване на гражданство бъдат внасяни от ръководителя на ведомството, отговарящо за спорта. Така ще се осигури възможност за по-правилна преценка и по-бърза процедура.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Сергей Станишев)
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