МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №
1 от 1999 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО
ГРАЖДАНСТВО
Причините, които налагат приемането на предложения проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство са свързани с невъзможността кандидатите за българско гражданство, които
живеят в страната, да подадат в разумен срок подготвените от тях документи за
производството по българското гражданство. Записванията в автоматизираната
информационна система на дирекция „Българско гражданство" електронната система на
дирекцията са до края на м. юни 2022 г. и са над 23 хиляди, поради което няма свободни
дати и часове за резервиране. За лицата, живеещи в чужбина, е предвидена възможността да
подадат документите си в дипломатическите и консулските представителства на Република
България в чужбина. За лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство за
обслужване в Министерството на правосъдието в София.
Основната цел на предложения проект на наредба е осигуряване на възможност за
лицата, които са български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз,
на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, и за чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в
Република България, да могат да подадат своите документи в Министерството на
правосъдието.
Предложенията по § 2 са свързани с мотивите по Решение № 10106 от 31.07.2017 г. на
Върховния административен съд по адм. д. № 14350/2016 г., III о., от които се извежда
изводът, че отправената молба по реда на глава пета от Закона за българското гражданство
и стартиралото производство, следвайки законовата процедура, следва да бъде разгледана и
решена от Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието.
Поради това се предлага производството да се прекратява при неотстранени
нередовности не от министъра на правосъдието, а от органа, който разглежда молбите и
предложенията по същество – Съвета по гражданството при Министерството на
правосъдието.
Специфичните цели са свързани с осигуряване приема на документи за българско
гражданство на живеещите в Република България лица, както и на българските граждани,
гражданите на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария.
Резултатите, които ще се очаква да се постигнат с въвеждане на предвидената
нормативна уредба, са следните:
• ще се улесни обслужването на български граждани, граждани на държава - членка на
Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, и чуждите граждани с разрешен статут на
пребиваване в Република България;
• ще се осигури по-добра организация на обслужване на гражданите, като се отчитат
правата и законните интереси на всички целеви групи.
Проектът на наредба не е свързан с актове на Европейския съюз.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/
други плащания по бюджета на Министерството на правосъдието.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица
се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
Краткият 14-дневен срок е обоснован от необходимостта максимално бързо да се
приложи по-ефикасната организация на работата по приемане на молбите във връзка с
българското гражданство и по този начин да бъде улеснено обслужването на лицата,
български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария, и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в
Република България.

