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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 изменение и допълнение на Закона 
за българското гражданство
(Обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 31 от 2002 г., бр. 52  и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г. и бр. 11 и 21 от 2012 г.)



§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1.
	Създава се ал. 2:

„(2) Изискването на ал. 1, т. 6 не се прилага за лице, което е гражданин на:
1. държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или  Конфедерация Швейцария;
2. държава, която е страна по влязъл в сила международен договор, съгласно който при придобиване на гражданството на тази държава не се изисква освобождаване от българско гражданство.”
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1 и в него т. 1 се отменя.

Създава се ал. 2:
„(2) Лице, което не по-малко от три години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация: 
	преди не по-малко от три години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно  пребиваване в Република България;
	отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.”

§ 3. В чл. 13а думите „чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5” се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5”.
§ 4. В чл. 14 думите „чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5” се заменят с „чл. 12, ал. 1, 
т. 1, 3, 4 и 5”.
§ 5. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3 и преди не по-малко от една година към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако е осъществило инвестиция на територията на Република България. Условията, на които трябва да отговаря инвестицията, и редът за нейното осъществяване и удостоверяване се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите.”
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Лице от български произход може да придобие българско гражданство по натурализация, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 5.”
§ 7. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализация, без да са налице условията по 
чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6, ако отговаря на едно от следните изисквания:
1. осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
2. единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.”
§ 8. В чл. 26, ал. 1 след думите „освободено от българско гражданство” се добавя „или загубило го по силата на закона”.
§ 9. В чл. 29 ал. 3 се отменя.
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
	Алинея 1 се изменя така:

„(1) При Министерството на правосъдието има Съвет по гражданството, който се състои от председател - заместник-министър на правосъдието, и членове - по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика,  Държавна агенция „Национална сигурност” и на Държавната агенция за българите в чужбина.”
	В ал. 2 накрая се добавя „и на заместник министър-председателя, отговарящ за държавната политика към българите в чужбина.”

§ 11. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В Министерството на правосъдието се води електронен регистър на лицата, придобили българско гражданство по натурализация, на лицата, загубили българско гражданство, и на лицата с възстановено българско гражданство.”
§ 12. В § 2, т. 3 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашните т. 1 и 2 стават съответно букви „а” и „б”.

Създава се буква „в”:
„в) е подало молба, но обективно не е възможно да се освободи от досегашното си гражданство.”
§ 13. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) Придобиват българско гражданство лицата, чиито родители при раждането им са избрали чуждо гражданство в съответствие със:
1. Конвенцията между Народна република България и Унгарската народна република за уреждане на гражданството на лицата с двойно гражданство, подписана на 27 юни 1958 г. в София, ратифицирана с Указ 
№ 289 на Президиума на Народното събрание от 9 август 1958 г., денонсирана с Решение на Великото Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 1990 г.), прекратена на 10 юни 1991 г.;
2. Конвенцията между Народна република България и Румънската народна република за уреждане на гражданството на лицата с двойно гражданство, подписана на 24 септември 1959 г. в София, ратифицирана с Указ № 491 на Президиума на Народното събрание от 31 октомври 1959 г., денонсирана с Решение на Великото Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 1990 г.), прекратена на 11 юни 1991 г.;
3. Конвенцията между Народна република България и Германската демократична република за уреждане на въпросите за двойното гражданство, подписана на 1 октомври 1971 г. в Берлин, ратифицирана с Указ № 907 на Държавния съвет от 25 ноември 1971 г., денонсирана с Решение на Великото Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 1990 г.), прекратена на 3 октомври 1990 г.;
4. Спогодбата между Народна република България и Полската народна република за уреждане на двойното гражданство, подписана на 
7 февруари 1972 г. във Варшава, ратифицирана с Указ № 432 на Държавния съвет от 7 март 1972 г., денонсирана с Решение на Великото Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 1990 г.), прекратена на 25 септември 1992 г.;
5. Конвенцията между Народна република България и Чехословашката социалистическа република за уреждане на двойното гражданство, подписана на 31 май 1974 г. в Прага, ратифицирана с Указ 
№ 1392 на Държавния съвет от 29 юни 1974 г., денонсирана с Решение на Великото Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 1990 г.), прекратена на 4 май 
1995 г.;
6. Договора между Народна република България и Монголската народна република за уреждане на въпросите за двойното гражданство, подписан на 21 ноември 1983 г. в Улан Батор, ратифициран с Указ № 3853 на Държавния съвет от 22 декември 1983 г., денонсиран с Решение на Великото Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 1990 г.), прекратен на 26 май 1994 г.;
7. Конвенцията между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за уреждане на гражданството на лицата с двойно гражданство, подписана на 12 декември 1957 г., ратифицирана с Указ № 70 (ДВ, бр. 13 от 1958 г.), прекратена на 1 април 
1991 г.;
8. Конвенцията между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за предотвратяването на възникването на двойното гражданство, подписана на 6 юли 1966 г. ратифицирана с Указ № 634 (ДВ, бр. 66 от 1966 г.), прекратена на 1 април 
1991 г.
(2) Възстановява се българското гражданство на лицата, избрали чуждо гражданство в съответствие с международните договори по ал. 1.
(3) Гражданството се придобива или възстановява, ако в петгодишен срок от влизането в сила на този закон лицата по ал. 1 направят формално искане до министъра на правосъдието по ред, определен с наредбата по § 7, ал. 1.”

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 14. (1) Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и по досегашния ред.
(2) Висящите производства по чл. 12 и 13 се решават при условията на този закон.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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М  О  Т  И  В  И

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



Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (ЗБГ) цели доразвиване и усъвършенстване на материята, свързана с българското гражданство. 
С приетите в началото на май 2010 г. промени в ЗБГ бяха преодолени някои негативни явления, натрупани с времето. Конкретни примери за това са увеличаване броя на разгледаните молби и решените случаи в резултат на подобрената организация на работа и координация между институциите, участващи в процедурата по промяна на гражданството, премахване на института на упълномощаване, с което отпаднаха възможности и съмнения за злоупотреби.
Същевременно прилагането на закона през периода до настоящия момент показва необходимостта от усъвършенстване на определени елементи в тази област на регулиране.

Законопроектът съдържа следните основни предложения:

В § 1 е уредена възможността за граждани на държави - членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария да не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство. Разпоредбата е продиктувана от установената аналогична практика в някои от страните - членки на Европейския съюз. Същото е предвидено и за граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност, тоест българската държава няма да изисква освобождаване от гражданство, когато договарящата държава не изисква спрямо българските граждани освобождаване от българското им гражданство. 
Третата категория лица, спрямо които отпада изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, са съпрузите на български граждани. Съществуващото досега изискване за освобождаване от досегашното им гражданство преди придобиване на българското гражданство за тези лица се явява непреодолимо условие поради семейни, нравствени, религиозни и други причини. Отчита се и обстоятелството, че при последващ евентуален развод лицето, което се е освободило от гражданството си, може да бъде изправено пред трудности и пречки за възстановяване на предишното си гражданство и евентуално връщане в родината си.
Ñ íîâèÿ ÷ë. 14à ñå äàâà âúçìîæíîñò íà èíâåñòèòîðè, îñúùåñòâèëè èíâåñòèöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, äà êàíäèäàòñòâàò íà ñàìîñòîÿòåëíî îñíîâàíèå è ïðè îáëåê÷åíè óñëîâèÿ çà ïðèäîáèâàíå íà áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî. Ïðåäâèäåíî å ñúñ ñúâìåñòíà íàðåäáà íà ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà, åíåðãåòèêàòà è òóðèçìà è ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå äà ñå îïðåäåëÿò óñëîâèÿòà, íà êîèòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿ èíâåñòèöèÿòà, êàêòî è ðåäúò çà íåéíîòî îñúùåñòâÿâàíå è óäîñòîâåðÿâàíå. 
Ñ ïðîìÿíàòà â ÷ë. 15 ñå ïðåäëàãà ëèöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä, êàíäèäàòñòâàùè çà áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî ïî íàòóðàëèçàöèÿ, äà ïîëàãàò èçïèò çà óñòàíîâÿâàíå âëàäååíåòî íà áúëãàðñêè åçèê ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà, ïðåäâèäåíè çà îáùèÿ ðåä çà íàòóðàëèçàöèÿ, êîåòî áè áèëî ãàðàíöèÿ çà óñòîé÷èâà âðúçêà ñ Áúëãàðèÿ è ùå ïîçâîëè ïî-äîáðà èíòåãðàöèÿ íà òåçè ëèöà â áúëãàðñêîòî îáùåñòâî. Âúâ âðúçêà ñ òîâà è ïîðàäè îáñòîÿòåëñòâîòî, ÷å çàêîíúò íå ñâúðçâà ëîøîòî ïðåäñòàâÿíå íà êàíäèäàòà íà èíòåðâþòî ñ íåãàòèâíè ïîñëåäèöè çà íåãî, ïðîâåæäàíåòî íà èíòåðâþ ñå ÿâÿâà èçëèøíî, ïîðàäè êîåòî å ïðåäâèäåíà íåãîâàòà îòìÿíà.
Ïðîìÿíàòà â ÷ë. 38 å ïðîäèêòóâàíà îò èçïîëçâàíåòî íà àâòîìàòèçèðàíè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè, êîèòî äàâàò âúçìîæíîñò çà âîäåíå íà ðåãèñòðèòå â åëåêòðîíåí âèä. Òîâà ïîçâîëÿâà èçâúðøâàíåòî íà ñïðàâêè çà ïðîìÿíàòà íà ãðàæäàíñòâîòî íà ëèöàòà â ñúêðàòåíè ñðîêîâå.
Âúâ âðúçêà ñ èçèñêâàíåòî íà ÷ë. 12, ò. 6 çà îñâîáîæäàâàíå íà êàíäèäàòèòå çà áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî îò äîñåãàøíîòî èì ãðàæäàíñòâî â § 2, ò. 3 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè å äàäåíà äåôèíèöèÿ íà òîâà ïîíÿòèå. Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà êúì äîñåãàøíèòå äâå õèïîòåçè äà áúäå äîáàâåíà íîâà - êîãàòî ëèöåòî å ïîäàëî ìîëáà çà îñâîáîæäàâàíå îò äîñåãàøíîòî ñè ãðàæäàíñòâî, íî îáåêòèâíî íå å âúçìîæíî äà ñå îñâîáîäè îò íåãî. Â òàçè ãðóïà ïîïàäàò  ãðàæäàíè ïðåäèìíî íà àðàáñêè äúðæàâè – Ñèðèÿ, Èðàí è äð., êîèòî ïîäàâàò ìîëáè çà îñâîáîæäàâàíå îò ãðàæäàíñòâîòî ñè ñ öåë äà ïðèäîáèÿò áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî, íî ñëåä ïîäàâàíåòî íà ìîëáàòà íÿìà ïðîèçíàñÿíå.

Ñ íîâèÿ § 4à îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà çàêîíà ñå äàâà âúçìîæíîñò çà îïðîñòåíà ïðîöåäóðà çà ïðèäîáèâàíå è âúçñòàíîâÿâàíå íà áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî çà ëèöàòà, èçáðàëè ÷óæäî ãðàæäàíñòâî èëè ðîäèòåëèòå íà êîèòî ñà èçáðàëè çà òÿõ ÷óæäî ãðàæäàíñòâî ïî ñèëàòà íà äâóñòðàííèòå ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè ìåæäó Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è áèâøèòå ñîöèàëèñòè÷åñêè ñòðàíè. Ïðàêòèêàòà ïîêàçâà, ÷å â ðåçóëòàò íà äîïóñíàòè îò îáùèíèòå ãðåøêè ãîëÿìà ÷àñò îò ëèöàòà, ïîïàäàùè ïîä äåéñòâèåòî íà îòìåíåíèòå êîíâåíöèè è êîèòî æèâåÿò â Áúëãàðèÿ, ñà âïèñàíè â ðåãèñòðèòå íà íàñåëåíèåòî êàòî áúëãàðñêè ãðàæäàíè, èçäàâàíè ñà èì áúëãàðñêè ëè÷íè äîêóìåíòè, îòáèëè ñà âîåííà ñëóæáà â Áúëãàðñêàòà àðìèÿ, íî íå ñà áúëãàðñêè ãðàæäàíè ïî ñèëàòà íà öèòèðàíèòå ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè. 
Èçèñêâàíåòî çà ðàçãëåæäàíå íà ìîëáèòå çà íàòóðàëèçàöèÿ ïî ðåäà íà îáðàçóâàíåòî èì âîäè äî íåâúçìîæíîñò â êðàòúê ñðîê ëèöàòà îò ïîñî÷åíàòà öåëåâà ãðóïà äà ïîëó÷àò áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî. Ãîëåìèÿò áðîé ìîëáè çà ïðèäîáèâàíå íà áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî îò ãðàæäàíè íà Ìàêåäîíèÿ è Ìîëäîâà, êîèòî íå æèâåÿò â Áúëãàðèÿ, îñóåòÿâà âúçìîæíîñòòà çà áúðçî ïðîèçíàñÿíå ïî ìîëáèòå.
Ïî òåçè ïðè÷èíè ïðåäëàãàìå òàçè îïðîñòåíà ïðîöåäóðà çà ïîñî÷åíàòà êàòåãîðèÿ ëèöà. 
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