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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. 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 чл. 12а думите „6, 7 или“ се заличават.
§ 2. В чл. 14а, ал. 1, т. 1  буква „а“ се отменя.
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. не е уведомило за настъпила промяна по чл. 32, ал. 4;”
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 1 и 2” се добавя „или промяната по т. 3”.
§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Предложението се мотивира и в него се посочва конкретният интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретният принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги.“
§ 5. В чл. 32 се създава ал. 4:
„(4) Молителят е длъжен в едномесечен срок от настъпване на промяна във фактите и обстоятелствата, които са свързани с придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство, да уведоми Министерството на правосъдието и да представи относимите актуални документи, доказващи промяната.”
§ 6. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, свързани с представените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата по чл. 19, Съветът по гражданството може да изиска представянето на допълнителни документи от молителите или да възложи извършването на проверка в срок до три месеца на представителя на съответната институция по ал. 1, в чиято област попада предметът на проверката. В този случай сроковете по чл. 35, ал. 1 спират да текат.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „осемнадесет“ се заменя с „дванадесет“;
б) в т. 2 думата „дванадесет“ се заменя с „девет“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „десет“ се заменя с „три“ и думата „два“ се заменя с „три“;
б) в т. 2 думата „седем“ се заменя с „три“ и думата „два“ се заменя с „три“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При промяна на фактите и обстоятелствата след изразяване на писмените становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност" те са длъжни да представят актуализирани становища в Министерството на правосъдието най-късно в деня на заседанието на Съвета по гражданството.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 8. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „молба“ се заменя със „заявление“.

2. Създава се изречение второ: 
„Удостоверението се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и по досегашния ред, с изключение на § 3, § 5 и § 7, т. 3, които се прилагат и по отношение на заварените производства във връзка с българското гражданство.
§ 10. Параграф 7, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2021 г.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

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


В Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., в глава четвърта „Социална и демографска политика“ e заложен приоритет 6: „Ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч. повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес“, цел 25 „Подобряване ефективността на процесите по предоставяне на българско гражданство и осигуряване на подбор и приемане на имигранти, които са способни да се интегрират и реализират в приоритетни за развитието и благосъстоянието на страната области, в т.ч. използване на демографския потенциал на традиционните български общности в чужбина“ и съответните мерки: мярка 98 „Нормативни промени, свързани със значително опростяване на процедурите по даване на българско гражданство“ и мярка 99 „Осъществяване на качествен контрол върху отговорните за предоставяне на българско гражданство институции, с оглед спазването на законовите процедури и срокове“.
В изпълнение на управленската програма към министъра на правосъдието беше сформирана междуведомствена работна група за изготвянето на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство съдържа следните основни положения:
Предлага се да отпадне възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в Република България или като членове на семейството на такива лица или са увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева.
От създаването на разпоредбите на чл. 12а и 14а в Закона за българското гражданство през 2013 г. досега лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на тези основания, са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство обаче или на някой от следващите етапи на производството се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа, настъпил падеж на емисията или по други причини. Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи. В направените предложения от главния прокурор до министъра на правосъдието за отменяне на натурализацията на основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за българското гражданство поради неподдържане на инвестициите за поне двегодишен период в случаите по чл. 14а, ал. 1 от закона е констатирано за конкретни лица прекратяване на договорите за доверително управление със съответната банка поради изтичане на техния срок още преди издаването на указа за придобиване на българско гражданство, а непосредствено след датата на представяне пред Българската агенция за инвестиции на удостоверението за инвестиции, издадено от банката, закупените български държавни облигации са продадени в рамките на няколко дни до месец след закупуването им. Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на основание 
чл. 12а, са освободени от изискванията да владеят български език и да се освободят от досегашното си гражданство, за да придобият българско гражданство. Съответно лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на основание чл. 14а, са освободени от изискванията за наличие на не по-малко от пет години на разрешение за постоянно пребиваване в Република България (изисква се не по-малко от една година), да имат доход или занятие, който им дава възможност да са издържат в Република България, да владеят български език и да се освободят от досегашното си гражданство, за да придобият българско гражданство. Срокът за отправяне на предложение от министъра на правосъдието до президента на Република България за издаване на указ за придобиване на българско гражданство по чл. 35, ал. 1 от закона по молбите по чл. 12а и 14а е значително по-кратък – шест месеца в сравнение с осемнадесет месеца по молбите за общата натурализация. Наличието на законова възможност за лицата, получили постоянно пребиваване в Република България поради направени краткотрайни инвестиции на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в Република България, да кандидатстват при облекчени условия и ред за придобиване на българско гражданство на практика не ги мотивира да кандидатстват за придобиване на българско гражданство поради извършени значими инвестиции и получаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България по чл. 25, ал. 1, т. 8, 13 и 16 от Закона за чужденците в Република България.
Със законопроекта се предлага изричното регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите по чл. 16 от Закона за българското гражданство (придобиване на българско гражданство в случая, когато Република България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта). Към настоящия момент това изискване е регламентирано на подзаконово ниво в Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, но важността на това обстоятелство изисква уредбата му в по-висок по йерархия нормативен акт.
С оглед на констатираните при проверка на Върховната касационна прокуратура нормативни и организационни недостатъци, свързани с производството във връзка с българското гражданство, които позволяват при наличие на препятстващи факти българската държава да даде гражданство, са предложени промени в закона чрез създаването на ал. 4 в чл. 32, нова ал. 4 в чл. 35 и промяна в чл. 22. С разпоредбите се създава задължение за молителя в производството по българското гражданство да уведомява Министерството на правосъдието при настъпили промени във фактите и обстоятелствата, свързани с българското гражданство, и да представи относимите актуални документи, свързани с промяната, съответно неуведомяването за настъпилата промяна да е основание за отмяна на натурализацията на лицето. Създава се и задължение за заинтересованите институции в производството по българското гражданство – Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“, да актуализират писмените си становища при настъпили  промени след изразяването им и да ги представят в Министерството на правосъдието към момента на разглеждане на молбите и предложенията от Съвета по гражданството.
Досегашната практика по прилагането на закона показва, че при разглеждането на преписките на кандидатите за придобиване на българско гражданство на заседание на Съвета по гражданството, който дава мнение по молбите и предложенията във връзка с българското гражданство, са налице случаи, при които е необходимо да бъдат допълнително изяснени факти и обстоятелства, свързани с представените документи, или е необходимо изясняване на обстоятелствата по чл. 19 от закона от представителите на Министерство на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ в съвета по повод постъпила нова информация, поради което се взема решение за изискване  представянето на допълнителни документи от молителите или за извършване на проверка. Преписките се разглеждат повторно от Съвета по гражданството след представяне на необходимите документи или след приключване на проверката, която понякога продължава няколко месеца. В действащия закон не е регламентирана тази възможност и не е предвидено спиране на сроковете в тези случаи, което би могло да доведе до забавяне на изготвянето на проекти на предложения на министъра на правосъдието до президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство по натурализация. С направеното предложение за създаването на ал. 4 в чл. 33 се урежда възможността за изискване на допълнителни документи и за възлагане на извършването на проверка и нейната продължителност до три месеца, както и спирането на сроковете по чл. 35, ал. 1 от закона в тези случаи, което ще осигури законосъобразното протичане на производството във връзка с българското гражданство.
С оглед на административния капацитет на Министерството на правосъдието, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ законопроектът предлага по-кратки срокове за произнасяне на трите институции в отделните етапи в производството по българското гражданство.
В изпълнение на Раздел 20 „Административна тежест и електронно управление“, Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“ от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Министерският съвет прие Решение № 704 от 05.10.2018 г. (РМС № 704) за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Предложените мерки са в 5 направления, обособени в пет приложения.
В Приложение № 2 от РМС № 704 по отношение на административна услуга 1421 „Издаване на удостоверение за установяване на наличието на българско гражданство“ е заложена следната мярка: „Да се измени Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство като „молба“ се замени със „заявление“ или „искане“.“

В чл. 39, ал. 1 от Закона за българското гражданство е посочено, че по молба на заинтересуваното лице Министерството на правосъдието издава удостоверение за гражданство, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин съгласно регистрите, които се водят в министерството. Следователно промяната в наредбата може да бъде извършена след извършване и влизане в сила на съответната промяна в Закона за българското гражданство, доколкото наредбата като подзаконов акт по прилагането на закона не може да му противоречи.
В същото Приложение № 2 от РМС № 704 по отношение на същата административна услуга е заложена още една мярка, която може да бъде изпълнена чрез извършване на промяна в Закона за българското гражданство, а именно: “По преценка на министерството за запазване на срока за предоставяне на услугата, то същият да се уреди на законово ниво или алтернативно да се измени Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство и срокът да се съобрази с чл. 57 от АПК.“
Понастоящем удостоверенията се издават в  30-дневен срок в съответствие с чл. 5а, ал. 3 от Закона за администрацията. Предвид нарастващия брой на молбите за издаване на удостоверения за установяване на наличието на българско гражданство през последните години (6011 издадени удостоверения през 2018 г., 4543 – през 2017 г., 4064 – през 2016 г., и 3699 – през 2015 г.) целесъобразно е да бъде запазен 30-дневният срок за издаване на тези удостоверения чрез регламентирането му в Закона за българското гражданство.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.
Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.
Предложеният проект на нормативен акт не оказва въздействие върху държавния бюджет.
С цел пресичане на злоупотребите с придобиването на българско гражданство и с оглед на обстоятелството, че правоотношенията по повод българското гражданство са свързани с държавността, националния суверенитет и националната сигурност, е налице спешна необходимост от приемане на законопроекта.
Изложените обстоятелства съставляват изключителен случай, който съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове обосновава необходимостта от определяне на по-кратък срок за предложения и становища по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, а именно - 14 дни от публикуването им за обществени консултации.



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


№……….………………….

……………………. 2019 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 2019 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. 

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и 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)

