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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 допълнение на Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., 
бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 77 от 2018 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. Гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подали молби за придобиване на българско гражданство по реда на този закон преди изтичането на преходния период, посочен в 
чл. 126 на Споразумението за оттегляне на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (OB, L 029 от 31 януари 2020 г.), се ползват с правата на граждани на държава – членка на Европейския съюз по чл. 12, 
ал. 2, т. 2.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Този закон влиза в сила от 1 февруари 2020 г.


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



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Öâåòà Êàðàÿí÷åâà)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство

Законопроектът е разработен в изпълнение на раздел 1 „Законодателни дейности и адаптация на нормативната уредба“, мярка 1.4 от Плана за действие на Република България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, приет с Решение № 49 на Министерския съвет от 2019 г.
На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия  информира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, като по този начин официално беше открита процедурата по чл. 50 от Договора за Европейския съюз. След няколкократни отлагания членството на Обединеното кралство приключи на 31 януари 2020 г. в 23 ч. (01 ч. на 1 февруари, българско време) при спазване на изискванията на чл. 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, като Съюзът договори  и сключи споразумение, с което се определиха редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство,  вземайки предвид рамките на бъдещите му отношения със Съюза. Това споразумение беше договорено в съответствие с член 218, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
В „Официален вестник” на Европейския съюз, L 029 от 31 януари 2020 г. беше публикувано Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г. съгласно процедурата, предвидена в чл. 50 от Договора за Европейския съюз. С влизането в сила на Споразумението Обединеното кралство се превръща в трета страна, която е обвързана с правото на Европейския съюз до края на преходния период, предвиден в 
чл. 126 от Споразумението. Той започва да тече на 1 февруари 2020 г. и трябва да приключи на 31 декември 2020 г., но може да бъде удължен с до две години, ако за това има общо съгласие между Европейския съюз и Великобритания. Споразумението за оттегляне поражда правни последици както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз, и държавите членки, като юридическите и физическите лица могат да се позовават пряко на разпоредбите, съдържащи се или посочени в Споразумението (чл. 4). За постигането на плавен преход при напускането на Европейския съюз в Споразумението е заложено правата на гражданите на Обединеното кралство и на Европейския съюз да продължат да се прилагат в максимален обем по време на преходния период.
Основната цел на законопроекта е да осигури правна яснота относно прилагането на онези разпоредби на Закона за българското гражданство, които се отнасят до Обединеното кралство като държава –членка на Европейския съюз, както по време на преходния период, така и след изтичането му. Споразумението за оттегляне не съдържа правила за уреждането на въпросите, свързани с придобиване и освобождаване от гражданство, като уреждането им е оставено в компетентността на отделните държави. 
Законът за българското гражданство предвижда възможност за придобиване на българско гражданство от лице, което не е български гражданин, ако към датата на подаване на молбата за натурализация отговаря на посочените в чл. 12, ал. 1 от закона условия. Едно от тези условия е лицето да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство. В ал. 2 на чл. 12 са изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
До датата на напускане на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство за неговите  граждани, които кандидатстваха за придобиване на българско гражданство, не се прилагаше изискването за освобождаване от досегашното им гражданство. След оттеглянето обаче те ще трябва да се освободят от досегашното си гражданство, за да придобият българско гражданство, тъй като ще бъдат третирани като граждани на държава, която не е членка на Съюза.
С настоящия проект на закон се създава правило в полза на британски граждани, подали молби за придобиване на българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство преди края на преходния период. Съгласно него те ще се ползват с правата на граждани на държава – членка на Европейския съюз, до приключване на производството, започнало с молба, подадена преди изтичането на преходния период.
Британските граждани, които подадат молби за придобиване на българско гражданство след изтичане на този период, ще следва да се откажат от своето британско гражданство.




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

№……….………………….

……………………. 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 допълнение на Закона за българското гражданство.


Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство.
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)

