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ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999г.
за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
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 (НИД
на Наредба № 1).
Проектът на НИД на Наредба № 1 е разработен в изпълнение на мярка № 313 от
Приложение № 2 и мерки № 28, 102 и 110 от Приложение № 5 към Решение № 704 на
Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване.
С проекта се предлагат промени, свързани с осигуряване на информация по служебен
път от други административни органи или извършване на служебна проверка за наличието на
определени факти и обстоятелства и съответно отпадане на изискването за представяне на
някои документи от кандидатите в производството за придобиване на българско гражданство
и в производството за установяване на наличието на българско гражданство.
По-конкретно в производството за придобиване на българско гражданство се
предвижда служебно осигуряване от Българската агенция за инвестиции и от
Министерството на икономиката на удостоверенията за направени вложения и инвестиции
от лицата, кандидатстващи за придибиване на българско гражданство по чл. 12а и чл. 14а от
Закона за българското гражданство, както и извършване на служебна проверка от дирекция
„Българско гражданство“ чрез автоматизиран достъп до средата на междурегистров обмен
(Regix), поддържана от Държавна агенция “Eлектронно управление“, за наличието на
предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут и за датата на предоставянето му.

В производството за установяване на наличието на българско гражданство се
предвижда служебно прилагане от общината към документите на кандидатите на препис от
акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане и на препис от акт за смърт в
случаите, когато лицето е родено, съответно починало на територията на Република
България и общината, чрез която подава документите, съвпада с общината, на територията
на която лицето е родено или починало.
С проекта на НИД на Наредба № 1 се предлага уреждане и на случаите, в които не се
изисква легализация, заверка и превод на български език на документи, представени в
производството за промяна на гражданството и в производството за установяване на
наличието на българско гражданство, които са издадени в съответствие с Конвенцията за
издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние или съгласно
Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за
насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за
представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, L 200/1 от 26 юли 2016 г.).
Целта на предложените промени е подобряване на административното обслужване на
гражданите. Като резултат от прилагането на новата уредба, съдържаща се в проекта на НИД
на Наредба № 1, се очаква улесняване на упражняването на правата на гражданите в
производството по българското гражданство.
Проектът на НИД на Наредба № 1 не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на
Европейския съюз.
Предложеният проект на нормативен акт не оказва въздействие върху държавния
бюджет.
Предвид изложеното, предлагам да одобрите доклада и проекта на НИД на Наредба
№ 1 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 30-дневен срок за
предложения и становища по проекта.
Приложение:
Проект на НИД на Наредба № 1.
С УВАЖЕНИЕ,
ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА-АТАНАСОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

