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Определението за „гражданство“, което дава правната наука, е
трайна и устойчива правна връзка между физическото лице и
определена държава. Гражданството представлява правоотно-шението
между държавата и гражданина. На основата на тази връзка
конституцията и законите предвиждат за гражданина съответни права и
задължения.
Съгласно европейското законодателство всяко лице, притежаващо
гражданство на държава-членка на Европейския съюз, автоматично е
гражданин и на ЕС. Европейското гражданство не замества
националното гражданство, а го допълва.
Въпрос на вътрешно законодателство на всяка държава-членка е
определянето на правилата за придобиването и загубването на
гражданство на съответната държава.

Към Администрацията на президента е сформирана Комисия по
българско гражданство и българи в чужбина, която е специализиран орган и
подпомага вицепрезидента при осъществяване на делегираните му от
Президента правомощия по чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република
България. Комисията подпомага вицепрезидента и при осъществяване на
политиките в областта на българите в чужбина.

НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА БЪЛГАРСКОТО
ГРАЖДАНСТВО
 Конституция на Република България
 Закон за българското гражданство (ЗБГ) от 1998 г.
 Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ
 Правилник за дейността на
Министерство на правосъдието

Съвета

по

гражданството

при

 Международни договори, конвенции и спогодби, касаещи материята на
българското гражданство и процедурата по промяна на гражданството
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ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

УКАЗИ ЗА ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСТВОТО, ПОДПИСАНИ ОТ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

През посочения период вицепрезидентът на Република България е
издал 51 броя укази за промени в българското гражданство на 2 871 лица,
както следва:

1. Придобиване на българско гражданство - на основание български
произход; родител - български гражданин; лице без гражданство;
предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут; особени заслуги
към Република България или интерес от страна на Република България от
натурализацията му

През отчетния период вицепрезидентът на Република България е издал
общо 31 броя укази за придобиване на българско гражданство на общо
2 420 лица.

2. Възстановяване на българско гражданство - при наличие на 3 години
постоянно или дългосрочно пребиваване и лицето да не е осъждано; при
български произход - без изискване за пребиваване
През посочения период вицепрезидентът на Република България е
издал общо 9 броя укази за възстановяване на българско гражданство на
общо 362 лица.
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3. Освобождаване от българско гражданство - на основание чл. 20 от ЗБГ
(лицата постоянно да живеят в чужбина, да са придобили чужда
гражданство или да имат открита процедура за придобиване на чуждо
гражданство)

През отчетния период вицепрезидентът на Република България е издал
8 броя укази за освобождаване от българско гражданство на 83 лица.

4. Отмяна на натурализация на основание чл. 22 от ЗБГ

През посочения период вицепрезидентът на Република България е
издал 3 броя укази за отмяна на натурализацията на 6 лица.

ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ
ЗА ПРОМЯНА НА ГРАЖДАНСТВОТО
През посочения период вицепрезидентът на Република България е
отказал издаването на укази за промяна на гражданството на 185 лица, както
следва:


На 182 лица е отказано даване на българско гражданство по

предложение на министъра на правосъдието.

Мотиви: декларирана

небългарска народност; представени неистински документи; наложена
забрана за влизане или пребиваване на територията на Шенгенското
пространство; влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ
характер, по която лицето не е реабилитирано, или образувано наказателно
производство за такова престъпление; данни за криминални регистрации на
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лицата или обявени за общодържавно издирване лица; поради наличие на
финансови задължения към държавата; на основание чл. 19 от ЗБГ - по
причини, засягащи обществения ред и националната сигурност; неизпълнени
условия на чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗБГ – лице, което не
е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към
датата на подаване на молбата за натурализация е пълнолетно.


На 1 лице е отказано даване на българско гражданство по

решение на вицепрезидента, тъй като за лицето има активен (незаличен)
сигнал в Интерпол;


На 2 лица е отказано възстановяване на българско гражданство

по предложение на министъра на правосъдието. Мотиви: отнето право на
постоянно пребиваване на територията на Република България; наложена
мярка "общодържавно издирване" като обвиняем по досъдебно производство.

ДЕЙНОСТ „ПОЛИТИКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА”

Вицепрезидентът Маргарита Попова бе първият високопоставен
политик, който в последните над 10 години осъществи среща с
представители на една от най-големите български общности зад граница – в
Испания. На 15 април в Мадрид вицепрезидентът отговори на десетки
въпроси на българи, живеещи и работещи в Испания, по проблемите на
здравното и социалното осигуряване, обучението по майчин език,
комуникацията с българските институции. По време на официалните си
срещи в Парламента, Сената и министерството на труда Маргарита Попова
постави пред официалните испански власти въпросът за приключването на
трудовата спогодба между двете страни, както и настояването да се предвиди
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възможност за изграждането на българска църква и на български културен
център в испанската столица. На 12 и 13 април вицепрезидентът бе
специален гост на българската общност в Малага в първото българско
училище в областта Андалусия. С представителите на четири български
асоциации в областта Маргарита Попова разговаря за условията, създадени
от испанските местни власти българските деца да бъдат обучавани по
литература, история и география и за трудовата реализация на българите в
Малага. Вицепрезидентът бе патрон на първото издание на Международния
музикален фестивал за талантливи деца и младежи „Орфей в Испания“,
организиран от българския Арт-център „Кърнолски“.
По покана на българската общност и български преподаватели във
венецианския университет „Ка Фоскари“ на 11 май вицепрезидентът откри
научната конференция „Светите Кирил и Методий сред националните митове
на славяните“, в която взеха участие водещи слависти, сред които и известни
български учени – изследователи.

ДРУГА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През периода са проведени срещи на вицепрезидента с председателя на
Държавна

агенция

за

българите

в

чужбина

и

председателя

на

парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина. На
срещите са обсъдени актуални теми на законодателството по въпроси,
свързани с проблемите на сънародниците ни зад граница.
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