Проект!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета
от Закона за българското гражданство
(Обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г., изм. и доп. бр. 51 от 2001 г., бр. 111 от 2002 г., бр. 43 от
2005 г., бр. 35 от 2010 г ., бр.23 от 2012 г., бр.53 от 2013г., бр. 84 от 2015 г., бр. 101 от
2016 г. и бр. 34 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се отменя.
б) в т. 4 след думата „пребивава“ се добавя „постоянно или“;
в) в т. 5 думите „както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните
осигурителни вноски;“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай че промяната на имената е извършена поради сключен граждански
брак с български гражданин на територията на Република България, лицето не представя
документ по ал. 1, т. 13. Дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна
проверка в Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
§ 2. В чл. 4а, ал. 1, т. 4 думите „чл. 4, т. 1 – 5, т. 7 – 11, т. 13 – 14” се заменят с „чл.
4, ал. 1, т. 1 – 5, т. 7 – 11, т. 13 – 14”.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Лицата по чл. 13, т. 1 от закона представят освен посочените в чл. 4,
ал. 1 документи и удостоверение за наличие на сключен граждански брак преди не помалко от 3 години към датата на подаване на молбата, когато бракът е сключен в
чужбина.
(2) В случай че гражданският брак е сключен с български гражданин на
територията на Република България, се извършва служебна проверка за обстоятелството
по ал. 1 от дирекция „Българско гражданство“ в Национална база данни "Население",
поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 4. В чл. 5а думите „чл. 4, т. 12“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 12“, а думите „чл. 4,
т. 5“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5“.
§ 5. В чл. 5б, ал. 1, т. 3 думите „чл. 4, т. 1, т. 4 - 11, т. 13 и 14“ се заменят с „чл. 4,
ал. 1, т. 1, т. 4 - 11, т. 13 и 14“.
§ 6. В чл. 5в думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.
§ 7. В чл. 5г, т. 4 думите „чл. 4, т. 1 – 4, т. 7 – 11, т. 13 – 14“ се заменят с „чл. 4,
ал. 1, т. 1 – 4, т. 7 – 11, т. 13 и 14“.
§ 8. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 4, ал. 1“.

§ 9. В чл. 7, т. 3 думите „чл. 4, т. 1, 3, 4, т. 7 - 11, т. 13 и 14,“ се заменят с „чл. 4,
ал. 1, т. 1, 3, 4, т. 7 - 11, т. 13 и 14“.
§ 10. В чл. 8, чл. 9 и чл. 10, т. 3 думите „чл. 4, т. 1, т. 8 - 11, т. 13 и 14“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 8 - 11, т. 13 и 14“.
§ 11. В чл. 11, ал. 1 думите „чл. 4, т. 1 - 4, т. 7 - 11, т. 13 и 14“ се заменят с „чл. 4,
ал. 1, т. 1 - 4, т. 7 - 11, т. 13 и 14.“
§ 12. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Молбите и предложенията за промяна на гражданството се приемат
и регистрират в дирекция "Българско гражданство". За приемането и регистрирането им
лицата запазват предварително дата и час чрез автоматизираната информационна
система на дирекция „Българско гражданство“ по чл. 14а, ал. 1.
(2) При приемането и регистрирането на документите по ал. 1 с молителя се
провежда интервю, в случай че са предоставени всички необходими документи по тази
наредба.
(3) Интервюто се провежда на български език по въпросник, утвърден от
министъра на правосъдието.
(4) Интервюто се провежда от определени от министъра на правосъдието лица.
При провеждане на интервюто могат да присъстват и представители на ведомствата,
които изразяват писмени становища по чл. 33, ал. 3 от закона.
(5) Когато молбата се подава чрез дипломатическото или консулското
представителство на Република България в чужбина, интервюто с молителя се провежда
от служител на съответното представителство при подаването на молбата.“
§ 13. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) В 14-дневен срок от приемането и регистрирането на документите
по чл. 13 се извършва експертен преглед за съответствието им с нормативните
изисквания от дирекция „Българско гражданство“.
(2) При прегледа по ал. 1 дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна
проверка чрез безплатен достъп до Национална база данни "Население", поддържана от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до съответните
бази данни поддържани от дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните
работи и от Националната агенция за приходите, на следните обстоятелства:
1. наличие на разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република
България, съответно дата на разрешаване на пребиваването и правното основание;
2. внасянето на задължителните осигурителни вноски и наличието или липсата на
задължения;
3. наличие на сключен граждански брак с български гражданин на територията на
Република България.
(3) При констатиране на несъответствие с изискванията на закона и наредбата
молителят се уведомява да отстрани недостатъците в двумесечен срок от публикуване на
съобщението за това в автоматизираната информационна система на дирекция
„Българско гражданство“ по чл. 14а, ал. 1 с указание, че при неотстраняването им
производство по промяна на гражданството се прекратява със заповед на министъра на
правосъдието. Тези правила се прилагат и по отношение на предложенията по чл. 16 от
закона.
(4) Редът, начинът и обхватът на данните, до които се предоставя достъп по ал. 2,
се определят със споразумение между Министерството на правосъдието и съответната
институция.”
§ 14. В чл. 14а ал. 4 се отменя.

§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че промяната на имената е извършена поради сключен граждански
брак на територията на Република България, лицето не представя документ по чл. 15, ал.
2, т. 5. Дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна проверка в Национална
база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В Приложение № 4 думите „към чл. 4, т. 8“ се заменят с „към чл. 4, ал. 1, т.
8“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Неприключилите до влизането в сила на тази наредба производства се
довършват при досегашните условия и ред.
§ 8. Параграфи 1, 3 и 15 влизат в сила от 01.10.2017 г.
§ 9. Параграфи 12, 13 и 14 влизат в сила от 01.01.2018 г.
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