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ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
(Наредбата).
Със Заповед № ЛС-04-1222/13.07.2017 г. на министъра на правосъдието е създадена
работна група със задача да изготви и предложи изменения в Наредбата във връзка с Решение
№ 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за
представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
С предложените промени в Наредбата се цели облекчаване на административната
тежест чрез намаляване на изискваните документи от кандидатите в производството за
промяна на българското гражданство и въвеждане на служебно събиране на информация,
както и привеждане на разпоредбите на Наредбата в съответствие със Закона за българското
гражданство и оптимизиране на производството за промяна на българското гражданство
чрез създаването на условия за спазване на законоустановените срокове за провеждането
му.
В чл. 4 се правят промени, с които отпада изискването за предоставяне от страна на
заявителите на удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено
постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България и документ, удостоверяващ
внасянето на задължителните осигурителни вноски.
В случай че промяната на имената на кандидата е извършена поради сключен
граждански брак с български гражданин на територията на Република България, лицето
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няма да представя и документ, удостоверяващ промяната на имената. Аналогична промяна
е предвидена и в чл. 15 от Наредбата по отношение на производството за установяване на
българско гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство.
С промените в чл. 5 отпада изискването за предоставяне от страна на заявителите на
удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен с български гражданин
на територията на Република България.
За обстоятелствата, за които отпада изискването за представяне на документи от
кандидатите, ще се извършва служебна проверка от дирекция „Българско гражданство“ в
Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, както и в съответните бази данни, поддържани от дирекция
„Миграция“ в Министерството на вътрешните работи и от Националната агенция за
приходите по реда на чл. 13а от Наредбата.
С предложените промени на чл. 13 от Наредбата се създават нови правила за
приемането и регистрирането на молби и предложения за промяна на българското
гражданство в съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от Закона за българското
гражданство, според която интервюто с молителя се провежда при подаването на
документите. Лицата ще запазват предварително дата и час за приемането и регистрирането
на документите чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско
гражданство“, като
интервюто с молителя ще се провежда при приемането и
регистрирането на документите. След провеждането на интервюто, в 14-дневен срок ще се
извършва експертен преглед за съответствието на представените документи с нормативните
изисквания и при констатирани несъответствия на молителя ще се предоставя двумесечен
срок за отстраняването им чрез публикуване на съобщение за това в автоматизираната
информационна система на дирекция „Българско гражданство“. При неотстраняване на
несъответствията в определения срок, производството ще се прекратява със заповед на
министъра на правосъдието. По редовните документи и при отстраняване на
несъответствията производството по промяна на българското гражданство ще продължи
при спазване на разпоредбите на глава пета от Закона за българското гражданство.
По този начин ще се преодолее съществуващо към настоящия момент необосновано
отлагане на провеждането на интервюто с молителя и разминаването във времето между
момента на подаването на молбата за промяна на гражданството (когато се насрочва дата и
час за провеждане на интервю) и датата на провеждането на интервюто – за период от повече
от една година. Към настоящия момент документите на гражданите се приемат и
регистрират в дирекция „Българско гражданство“ и по тях не се образува преписка до
определената дата за интервю. Престояването на документите в архива на дирекция
„Българско гражданство“ до образуването на преписките създава условия за провеждане на
производството по промяна на българското гражданство в продължителен период от време.
Уредените към момента правила в Наредбата и прилагането им създават впечатление у
гражданите за бавност и тромавост на процедурата и за произнасяне на министъра на
правосъдието в значително по-дълги от законоустановените срокове.
С предложената промяна на чл. 13 от Наредбата ще се осигури приемането и
регистрирането на молби за промяна на българското гражданство едновременно или
непосредствено след проведеното интервю с молителя, което ще доведе до значително
намаляване на продължителността на производството за промяна на българското
гражданство и ще гарантира спазването на законоустановените срокове за отправяне на
предложение от министъра на правосъдието за издаване на указ или за отказ за издаване на
указ до Президента на Република България.
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Предвидено е неприключилите процедури по вече подадените и регистрирнани
молби и предложения, за които са насрочени дати и часове за интервю, да се довършват по
досегашните условия и ред.
С оглед на необходимостта от осигуряване на технически възможности за прилагане
на горепосочените разпоредби промените, свързани с намаляване на административната
тежест, ще влязат в сила от 1 октомври 2017 г., а промените, свързани със създаването на
новия ред за приемането и регистрирането на молби и предложения за промяна на
българското гражданство - от 1 януари 2018 г.
Предвид гореизложеното, предлагам да одобрите доклада и проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за
българското гражданство и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
същите да бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието
и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30дневен срок за предложения и становища по проекта.
Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999
г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
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