Възможности за гражданство за граждани на трети
страни в държавите-членки на ЕС
Раздел 1: Преглед на правната политика и политиката
Q1. По отношение на международното право вашата държава-членка е
страна по:
а) Конвенция на ООН за намаляване на гражданството от 1961 г.?
☒ Да
б) Европейска конвенция за националност от 1997 г.?
☒ Да
Q2. Кои са основните правни инструменти, обхващащи придобиването на
гражданство за граждани на трети страни във вашата държава? Например, в
конституцията е предвидено придобиването на гражданство?
Моля, обяснете под формата на кратък, съкратен разказ, като се започне от
общите принципи до правилата за прилагане.
Конституцията на Република България (в сила от 13.07.1991 г., последно
изменена на 18.12.2015 г.) е основният правен инструмент, който предвижда
общата правна рамка и регулира основните права и задължения на гражданите.
По-конкретно, чл. 25 от него предвижда български гражданин да е всеки,
роден от поне един родител, притежаващ българско гражданство, или роден
на територията на Република България, при условие че лицето няма право на
друго гражданство по произход. Конституцията подчертава, че никой не може
да бъде лишен от българско гражданство, придобито по раждане.
В Конституцията изрично е записано, че българските граждани не могат да
бъдат предавани на друг държавен или международен съд с цел наказателно
преследване, освен ако това не е предвидено в международно споразумение,
ратифицирано, обнародвано и влязло в сила за Република България. На всеки
български гражданин в чужбина се предоставя закрилата на Република
България.
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Конституцията предвижда също, че българското гражданство ще бъде
придобито по-нататък чрез натурализация. Лице от български произход
придобива българско гражданство чрез улеснена процедура. Условията и
редът за придобиване, запазване или загуба на българско гражданство се
определят със закон, предвиден в чл.26, ал.6 от Конституцията.
Условията и редът за придобиване, загуба и възстановяване на българско
гражданство се определят от Закона за българското гражданство (ЗБГ, в сила
от 20.02.1999 г., последно изменен на 18.09.2018 г.). Той предвижда, че
българското гражданство е регламентирано от Конституцията на Република
България, и международните споразумения, които са в сила при настъпване
на факти или събития, свързани с гражданството. Български гражданин, който
също е гражданин на друга държава, се счита само за български гражданин,
когато прилага българското законодателство, освен ако ЗБГ не предвижда
друго.
Глава II от ЗБГ регламентира придобиването на българско гражданство. Така,
в съответствие с основните принципи за придобиване на българско
гражданство, предвидени в законодателството, има три основания, въз основа
на които българското гражданство се предоставя по произход, място на
раждане или е придобито чрез натурализация.
Необходимите документи, необходими в процедура за придобиване на
българско гражданство, са изложени в Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за
прилагането на глава пета от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр.
19 от 2 март 1999 г.)
Моля, предоставете препратки към основните съответни закони и (име и
дата).
Тези основания са допълнително посочени в ЗБГ и са както следва:
- български гражданин по произход са всички, на които поне един от
родителите е български гражданин. Български гражданин по произход е също
всяко лице, което е признато като дете от български гражданин или чийто
произход от български гражданин е установен с решение на съда.
- български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията
на Република България, ако не придобие друго гражданство по произход.
Считано за родено на територията на Република България е дете, открито на
българска територия, чиито родители са неизвестни.
- В чл. 12 от ЗБГ са предвидени условията, при които лице, което не е
български гражданин, може да придобие българско гражданство чрез
натурализация. Важно е към датата на подаване на заявлението лицето:
1. е пълнолетно;
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2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или
дългосрочно пребиваване в Република България;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд
и срещу него няма образувано наказателно производство за такова
престъпление, освен ако е реабилитирано;
4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република
България;
5. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на
министъра на образованието и науката, и
6. е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от
него към момента на придобиване на българско гражданство.
Има няколко изключения от последното изискване за лица, които са съпрузи
на български граждани; граждани на държава - членка на Европейския съюз,
на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария, както и по отношение на
граждани на държави, с които Република България е подписала споразумения
за реципрочност.
В чл. 12а. е записано, че лице, което е получило разрешение за постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член на
семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 - във връзка с чл. 25в, ал. 2,
т. 2 или 3, или чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България,
може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12,
ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
Чл. 13. Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12,
ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване
на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или
дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско
гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с
български гражданин;
3. родено е в Република България;
4. разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди
да навърши пълнолетие.
Българското гражданство може да бъде придобито и от лице, на което е
предоставен статут на бежанец или закрила и отговаря на изискванията на чл.
12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 - при условие, че статутът е предоставен не по-късно от
три години до датата на подаване на заявлението за натурализация. Същата
възможност съществува и се прилагат условия по отношение на лицата, на
които е предоставен хуманитарен статут - при условие че статутът е
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предоставен най-малко пет години преди подаването на заявлението за
натурализация.
Що се отнася до лицата без гражданство, условията за придобиване на
български държави са следните: разрешено разрешение за постоянно или
дългосрочно пребиваване в гражданство на Република България, ако не покъсно от 3 години до датата на подаване на заявлението за натурализация и
изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 също трябва да бъдат изпълнени.
Има специфични разпоредби по отношение на инвеститорите, в случай че те
не отговарят на всички изисквания, предвидени в общото правило, споменато
по-горе. Така съгласно чл.14а от ЗБГ те трябва да отговарят поне на
изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3 и могат да придобият българско
гражданство чрез натурализация, ако:
1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно
пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от
Закона за чужденците в Република България и:
а) е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност наймалко 2 млн. лв., или
б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн.
лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект,
сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
2. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно
пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка
с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която
извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над
минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на
Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от
Министерството на икономиката.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 българското дружество не трябва да:
1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност,
или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.
740 от Търговския закон;
2. е в производство по ликвидация;
3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители,
установени с влязло в сила наказателно постановление.
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Българското законодателство предвижда улеснения за придобиване на
българско гражданство в няколко случая:
А.Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско
гражданство по натурализация, без да са налице условията по чл. 12, ал. 1, т.
2, 4, 5 и 6 ако отговаря на едно от следните изисквания:
1. е от български произход;
2. осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
3. единият му родител е български гражданин или е починал като български
гражданин.
В производството по придобиване на българско гражданство по
натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се
представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната
агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз
основа на които е установен българският произход.
Б. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско
гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако Република България
има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към
Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на
науката, технологията, културата или спорта.
В. Децата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако
родителите им или преживелият от тях приемат българско гражданство или
ако само един от родителите им стори това, в случай че другият е български
гражданин. При същите условия децата от 14- до 18-годишна възраст
придобиват българско гражданство, ако поискат това.
Г. Деца до 14-годишна възраст, на които само единият от родителите е български
гражданин, в случай че нямат българско гражданство, могат да станат
български граждани, без да са налице условията по чл. 12, ако двамата
родители или преживелият от тях дадат писмено съгласие за това. Не се
изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права. При
същите условия могат да придобият българско гражданство и децата от 14 до
18 години, ако поискат това. При тези условията могат да придобият българско
гражданство и лица, осиновени от български гражданин при условията на
пълно осиновяване.
Q3. Претърпели ли са законите и политиките относно придобиването на
гражданство на трети страни във вашата страна през последните години, които
са променили значително процедурите или изискванията за придобиване на
гражданство? Ако отговорът е да, кои са основните двигатели за промяната?
(напр. европейска / национална съдебна практика, промени в други аспекти на
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(националното) миграционно законодателство или политика и т.н.) Моля,
обърнете внимание, че отговорът трябва да се отнася само до целевата група
на проучването.
☒ Не
Моля, уточнете:
Няма съществени промени в общите принципи през периода, посочен по-горе.
Законодателството относно възможността за придобиване на българско
гражданство, предоставено на инвеститорите и представен изрично в Q2, е
прието през 2013 г. и изменено през 2015 г. Промените, въведени в текста, са
инициирани с единствената цел да отразят правилните препратки към
предвидените правни основания в Закона за чужденците в Р България (т.е.
препратките към чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 са заменени с позоваване на чл. 25, ал. 1,
т. 6 и 7) и няколко правни корекции (главно от техническо естество) също са
били подложени с цел изясняване на две различни хипотези в чл.14а, ал.1, т. 1,
букви а) и б) от ЗБГ.
Моля, имайте предвид информацията, предоставена под Q4 по-долу.
Q4. Имало ли е големи дебати или национални въпроси относно граждани
на трети страни, притежаващи или придобиващи гражданство на вашата
държава през последните години? Ако е така, включва ли тези дебати
придобиване и на граждански права на ЕС (като право на глас, право на
свободно движение, включително мобилност на работната сила, консулска
закрила и право на защита и т.н.)? Моля, уточнете в каква рамка са проведени
тези дебати (напр. Политици, медии, широка публика).
☒ Не
Моля, уточнете:
Нямаше големи дебати на национално ниво относно граждани на трети
страни, притежаващи или придобиващи гражданство на България.
Имайки предвид резултата от анализа на национално ниво след приемането
на законодателството за инвеститорите, които придобиват българско
гражданство, са започнати някои промени в законодателството.
Изготвен е проект на закон за изменение на ЗБГ, предлагащ премахване на
някои от основанията, въз основа на които инвеститорите в Република
България могат да придобият българско гражданство. По-конкретно,
предложеното изменение се отнася до чл. 12а от ЗБГ (споменат в нашия
отговор на Q2) и се посочва, че позоваванията на чл.25, ал.1, т. 6 и 7 трябва да

Page 6 of 28

EMN Study 2019
Pathways to citizenship third-country nationals in the EU Member States

бъдат заличени. Изменението е насочено към чл. 14а от ЗБГ и предлага
заличаване по отношение на ал. 1, т. 1, буква "а)".
Посочените по-горе законодателни предложения също са в съответствие с
заключенията на Европейската комисия в нейния Доклад относно схемите за
гражданство и пребиваване на инвеститорите в Европейския съюз, приет на 23
януари 2019 г.
Проектозаконът беше приет от Министерския съвет и внесен в Народното
събрание. На този етап проектозаконът за изменение на ЗБГ се обсъжда от
съответната комисия в Народното събрание - на първо четене в момента
Q5. От правна гледна точка има ли разлика между националнот и
гражданството във вашата държава? Ако да, какви са разликите?
☒ Да

Моля, уточнете:
В българското законодателство понятието „гражданство“ определя
правната връзка между държавата и личността.
Понятието „националност“ обикновено е свързано с етническата
принадлежност на човек.
Q6. Придобиването на гражданство във вашата държава основава ли се на
ius sanguinis или на принципа ius soli, на смес от тези принципи или на други
принципи? Моля, поставете отметка в съответното поле и обяснете.
☒ Ius soli.
☒ Conditional ius soli.

Съгласно член 10 от Закона за българското гражданство български
гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на
Република България, освен ако не е придобило друго гражданство според
произхода си.
Q7. В какви режими гражданите на трети страни могат да получат
гражданството на вашата държава? Моля, поставете отметка във всички
полета, които се прилагат и опишете накратко основните модалности). Моля,
обърнете внимание, че отговорът трябва да се отнася само за целевата група
на проучването. Този въпрос се свързва със статистическо приложение 1.2.
☒ Чрез обикновена натурализация.

Моля, обяснете: Законът за българското гражданство предвижда няколко
легални начина за придобиване на българско гражданство от лица, които са
граждани на трети страни по отношение на така наречените „нови мигранти“:
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1. Съгласно член 12 от Закона българското гражданство може да бъде придобито
от лице, което е получило разрешение за постоянно или дългосрочно
пребиваване в Република България преди не повече от 5 години.
2. Съгласно член 13а от Закона за българското гражданство:
1.Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от
три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да
придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т.
1, 3, 4 и 5.
2.Лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към
датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско
гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
3. Лице без гражданство съгласно член 14 от Закона за българското
гражданство може да придобие българско гражданство, ако не по-малко от три
години преди датата на подаване на заявлението за натурализация лицето е
получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република
България.
По отношение на лицата по т. 1, 2 и 3 Законът за българското гражданство също
изисква те да са навършили пълнолетие и да не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер от български съд, че няма наказателно
производство заведени срещу тях за подобно престъпление, освен ако не са били
реабилитирани, че имат доход или професия, която им позволява да покриват
разходите си в Република България и че знаят български език, кокто е установено
в процедура, предвидена в наредба на министъра на образованието и науката.
По отношение на лицата по т. 1 законът също изисква те да се откажат от
настоящото си гражданство.
☒ Чрез декларация / уведомление.

Моля, обяснете:
Съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за българското гражданство българското
гражданство се придобива по заявление от заинтересованото лице, подадено
лично в Министерството на правосъдието или консулското представителство
на Република България.
Моля, обяснете:
В допълнение към горните случаи Законът за българското гражданство
определя и други основания за придобиване на българско гражданство поради
натурализация:
Съгласно член 12а от ЗБГ гражданството може да бъде придобито от лице,
което е получило разрешение за постоянно пребиваване в страната най-малко
5 години преди подаване на заявлението за придобиване на българско
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гражданство в резултат на натурализация въз основа на инвестиция извършена
над 1 милион лева чрез закупуване на държавни ценни книжа, право на
собственост върху определена част от имуществото на българска търговска
компания, българска интелектуална собственост и права по концесионни
договори, или е инвестирал сумата в лицензирана кредитна институция по
договор за управление или е инвестирал сума от не по-малко от 6 милиона лева
в българска компания или като член на семейството на такова лице, или
извършва дейности, които са сертифицирани съгласно Закона за насърчаване
на инвестициите, или прави инвестиция чрез принос до капитала на българско
търговско дружество не по-малко от 500 000 лева и са открити най-малко 10
работни места за български граждани.
Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република
България въз основа на инвестиция, направена не по-малко от една година
преди подаване на заявлението за придобиване на българско гражданство при
натурализация и е увеличила инвестицията при същите условия до най-малко
2 милиона лева или са инвестирани в капитала на българска търговска
компания не по-малко от 1 милион лева за приоритетен инвестиционен проект,
реализиран от дружеството, сертифициран съгласно Закона за насърчаване на
инвестициите, или извършва дейности, сертифицирани съгласно Закона за
насърчаване на инвестициите инвестицията се поддържа над минималния праг
за издаване на сертификат за инвестиция от клас А съгласно Закона за
насърчаване на инвестициите може да придобие българско гражданство при
условията на член 14а от ЗБГ.
Съгласно член 13 от ЗБГ лице, което не е български гражданин, може да
придобие българско гражданство, ако е сключил граждански брак не по-малко
от 3 години преди това с български гражданин.
В чл. 15. (1) от ЗБГ е записано, че лице, което не е български гражданин,
може да придобие българско гражданство по натурализация, без да са налице
условията по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 ако отговаря на едно от следните
изисквания:
1. е от български произход;
2. осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
3. единият му родител е български гражданин или е починал като български
гражданин.
В чл. 16 от ЗБГ е записано, че лице, което не е български гражданин, може
да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако
Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има
особени заслуги към Република България в обществената и икономическата
сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.
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Q8. Кой е най-разпространеният / често срещан начин от посочените погоре за гражданите на трети страни да придобият гражданство във вашата
държава? Този въпрос се свързва със статистическо приложение 1.2.
Моля, уточнете: Според статистическото приложение 1.2 найразпространеният начин за придобиване на българско гражданство по
натурализация се основава на български произход.

Раздел 2: Условия и изисквания за придобиване на гражданство след раждане
чрез обикновена натурализация
В случаите, когато гражданството не е придобито при раждане, какви са
изискванията и условията, които гражданите на трети страни трябва да изпълнят,
за да получат гражданство на вашата държава? Моля, предоставете кратък
преглед на условията и изискванията. Допълнителни подробности ще бъдат
предоставени в следващите въпроси.
Моля обяснете:
1. Съгласно член 12 от ЗБГ българското гражданство може да бъде придобито от
лице, което е получило, най-малко 5 години преди това, разрешение за
постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България.
2. Чл. 13а. Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от
три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да
придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т.
1, 3, 4 и 5. Лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет
години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие
българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5
3. Чл. 14. Лице без гражданство може да придобие българско гражданство, ако
отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и преди не по-малко от 3
години към датата на подаване на молбата за натурализация има разрешение
за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република.
По отношение на лицата по т. 1, 2 и 3 Законът за българското гражданство също
изисква те да са навършили пълнолетие и да не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер от български съд, че няма наказателно
производство заведени срещу тях за подобно престъпление, освен ако не са
реабилитирани, че имат доход или професия, която им позволява да изкарват
прехраната си в Република България и че знаят български език, което е
установено в процедура, установена в наредба на министъра на образованието и
науката.
По отношение на лицата по т. 1 законът също изисква те да се откажат от
настоящото си гражданство.
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Раздел 2.1 Допустимост
Период на пребиваване
Q9. След колко години или месеци (прекъснато / непрекъснато)
пребиваване във вашата страна може ли гражданин на трета държава да
придобие гражданството на вашата държава?
Моля, обяснете:
Съгласно член 12 от Закона за българското гражданство българското
гражданство може да бъде придобито от лице, което е получило разрешение
за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България не по-малко
от 5 години преди това.
Лице без гражданство съгласно член 14 от Закона за българското гражданство
може да придобие българско гражданство, ако не по-малко от три години
преди датата на подаване на заявлението за натурализация лицето е имало
разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване.
Q9a Този период на пребиваване основава ли се на законно пребиваване
(т.е. регистрация в кметството или в регистъра на населението) или
обичайното пребиваване (например доказано чрез наемане на къща,
посещение на училище, данъчни отчети) също се отчита?
☒ Изисква

се законно пребиваване

Моля, уточнете:
Лицето трябва да получи постоянно или дългосрочно пребиваване в
Република България от органите на Министерството на вътрешните работи.
☒

Не се изисква пребиваване / присъствие в държавата-членка и
гражданството се предоставя при влизане (например схеми за
инвеститори).

Моля, уточнете:
В съответствие с чл. 15 от ЗБГ лице, което не е български гражданин, може
да придобие българско гражданство чрез натурализация, без наличието на
общите условия по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 (посочени под Q2), ако отговаря
на едно от следните изисквания:
1. има български произход;
2. е осиновен от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
3. един от родителите му е български гражданин или починал като български
гражданин.

Page 11 of 28

EMN Study 2019
Pathways to citizenship third-country nationals in the EU Member States

В чл. 16 от ЗБГ е записано, че лице, което не е български гражданин, може да
придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако
Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има
особени заслуги към Република България в обществената и икономическата
сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.
(2) В производството за получаване на българско гражданство чрез
натурализация заявлението за получаване на българско гражданство се
придружава от удостоверение за български произход, издадено от Държавната
агенция за българите в чужбина. В сертификата се посочва информацията, на
която е установен българският произход.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в срок от един месец.
Съгласно чл. 16 от ЗБГ: Лице, което не е български гражданин, може да
придобие българско гражданство без наличието на условията по чл. 12, ако
Република България има интерес към неговата натурализация или ако лицето
има специален принос за Република България в обществената и
икономическата сфера, в областта на науката, технологиите, културата и
спорта.
В чл. 17 от ЗБГ е записано, че децата до 14-годишна възраст придобиват
българско гражданство, ако родителите им или преживелият от тях приемат
българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в
случай че другият е български гражданин. При същите условия децата от 14до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.
В чл. 18. (1) от ЗБГ е записано, че деца до 14-годишна възраст, на които само
единият от родителите е български гражданин, в случай че нямат българско
гражданство, могат да станат български граждани, без да са налице условията
по чл. 12, ако двамата родители или преживелият от тях дадат писмено
съгласие за това. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от
родителски права. При същите условия могат да придобият българско
гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.
(2) При условията на ал. 1 могат да придобият българско гражданство и лица,
осиновени от български гражданин при условията на пълно осиновяване.
Молбата на лице, което отговаря на условията за придобиване на българско
гражданство по натурализация, се отхвърля, ако с оглед на поведението му
съществуват сериозни причини да се смята, че молителят представлява
заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за
националната сигурност.
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Q9б: Този период на пребиваване основава ли се на ефективно пребиваване
(т.е. физическо присъствие за редовен и продължителен период на територията)
или притежава ли разрешение за пребиваване за необходимия период от време?
☒ Да, необходимо е физическо присъствие.
Моля, уточнете:
Физическото присъствие е необходимо, защото за да придобие българско
гражданство, лицето трябва да има доходи или професия, която да им позволява
да покриват разходите си в Република България.
Q9в: Какво доказателство (например документални доказателства) е
необходимо, за да се докаже, че е спазен минималният период на пребиваване?
Моля, уточнете:
За необходимия период на пребиваване в Република България ДИРЕКЦИЯ
Българското гражданство прави служебна проверка в регистрите на МВР чрез
автоматизиран достъп до междуведомствен обмен.
Q9г: Може ли да се прекъсне периодът на пребиваване? Ако да, колко
дълго може да продължи това прекъсване?
☒ не

Съществуващ легален статут на пребиваване

Q10. Какъв вече съществуващ легален статут на пребиваване на кандидата за
гражданство се приема?
Моля, също така посочете за колко време трябва да се запази всеки от дадените
правни статуси, за да може гражданинът на трета страна да придобие
гражданството на вашата страна.
☒ Разрешение за постоянно пребиваване. Брой години за получаване на този постоянен статус и
брой години, необходими за придобиването му за гражданство: 5 години като общо правило
☒ Статут на бежанец. Брой години: 3 години
☐ Разрешение за временно пребиваване. Брой години:
☒ Други статути на защита. Брой години: 5 години в случаите, когато е предоставен хуманитарен
статут
☒ Друг статут: 3 години се изискват в случаите, когато разрешението за постоянно или дългосрочно
пребиваване в Република България е издадено на лица без гражданство

Раздел 2.2 Условия
Език
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Q11. Необходимо ли е познаването на националния език (езици) за
всички основания за натурализация и ако да, какво е необходимото ниво?
☒ Да.
Моля, посочете необходимото ниво:
В съответствие с изискването на член 12, параграф 1, точка 5 от Закона за
българското гражданство, за придобиване на българско гражданство по
натурализация, тази категория лица трябва да знае българско, което е заверено
от Министерството на образованието и науката.
Q11a. Ако да, как се доказва това или оценява? Какви доказателства са
необходими и кой орган отговаря за оценката (например служители на
министерството, езикови експерти, частни езикови институции, договорени от
държавата и т.н.)?
Моля, обяснете:
Изискването за доказване на владеене на български език се доказва чрез
сертификат, издаден от Министерството на образованието и науката след
изпит, при който лицето трябва да демонстрира знания, позволяващи им да
поддържа нормална комуникация на основно / елементарно ниво.
Q11b. Ако вашата държава-членка използва езиков тест, оценяван ли е този
тест, напр. тестът доведе ли до по-добро познаване на националния (те) език
(и)?
☒ Да.
Тестове за гражданство
Q12. Необходимо ли е от кандидатите за гражданство да преминат тест за
гражданство или интеграция за всички основания за натурализация? Моля,
обърнете внимание, че това може да включва и устни интервюта.
☒ Да.
Моля, очертайте основните компоненти на теста.
В хода на производството за придобиване на българско гражданство се провежда
интервю, при което лицето трябва да демонстрира своята осведоменост за
формата на управление в Република България, българската култура и история,
географското положение и границите на Република България като както и да
посочи правата и задълженията, които лицето ще има като български гражданин.
Q12a. Ако отговорът е да, оценяван ли е тестът за гражданство?
☒ Да.
Моля, обяснете:
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След оценка на въпросника, използван в интервютата с кандидатите за
придобиване на българско гражданство, в него бяха включени допълнителни
въпроси. Въпросникът беше актуализиран през 2017 г. по силата на заповед на
министъра на правосъдието.
Q13. Изисква ли се кандидатът да се ангажира юридически или
символично за определени ценности или норми (като правата на човека,
демокрацията, качеството и върховенството на закона) за всички основания за
натурализация и ако да, кои от тях?
☒ Не
Q14. Изисква ли се от кандидатите да дадат официално задължение за
вашата държава (например клетва за вярност?) Ако да, това важи ли за всички
основания за натурализация? Моля, обяснете разликите.
☒ Не.
Добро поведение
Q15. Очаква ли се гражданинът на трета държава да изпълни някакви
изисквания относно доброто поведение (например чисто наказателно досие,
изпълнение на граждански изисквания, като например плащане на данъци),
обществен ред, обществено здраве и ако да, кои от тях?
☒ Да.
Моля, обяснете:
Съгласно текста на член 12, параграф 1, точка 3 от Закона за българското
гражданство, лицето трябва да няма присъди, издадени от български съд за
умишлено престъпление от общ характер и да няма наказателно образувано
срещу тях за подобно престъпление.
От друга страна, Дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна
проверка в регистрите на Националната агенция за приходите чрез
автоматизиран достъп до средата за междуведомствен обмен относно плащането
на задължителни осигурителни вноски и наличието / липсата на задължения ,
Съгласно чл. 4 от Наредба № 1 за прилагане на глава пета от Закона за
българското гражданство категорията на лицата по чл. 12 и чл. 13, т. 3 и 4 от ЗБГ
представят удостоверение на Съда, издадено от страната, чийто гражданин е
молителят, удостоверяващо, че лицето няма предишни присъди и което показва,
че документът е издаден за целите на производството по българско гражданство.
Ако кандидатите имат право на постоянно пребиваване или дългосрочно
пребиваване в Република България или в трета държава, съдебно удостоверение
се представя и от местните компетентни органи. Ако заявителят има право на
постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, се изисква и
документ от прокуратурата, че няма наказателна процедура срещу
жалбоподателя за умишлено престъпление от общ характер.
Q15a. Ако отговорът е да, какво доказателство (например документални
доказателства) е необходимо, за да се докаже, че са изпълнени критериите за
добро поведение?
Моля, уточнете:
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За да докаже „добро поведение” в производството за придобиване на българско
гражданство, лицето трябва да представи протокол за присъди от страната, чийто
гражданин е лицето. Ако лицето пребивава постоянно или дългосрочно в
Република България или трета държава, то предоставя протокол за присъди от
местните компетентни органи. В случаите на постоянно или дългосрочно
пребиваване в Република България лицето също трябва да представи документ
от прокуратурата, че срещу тях не е образувано наказателно производство за
умишлено престъпление от общ характер.
Що се отнася до лицата по чл. 13а и член 14 от Закона за българското
гражданство, те трябва само да представят протокол за присъди от Република
България и документ от прокуратурата, че няма наказателни производства за
умишлено престъпление от общ характер. е образувано срещу тях.
Икономически ресурси
Q16. Икономическо / финансовото състояние на кандидата или
стандартът на живот взема ли се предвид и ако да, как (например минимално
ниво на доходи и активи)? Това важи ли за всички основания за натурализация?
Моля, обяснете разликите.
☒ Да.
Моля, обяснете:
Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за българското гражданство,
лицето трябва да има доход или професия, която да им позволява да покриват
разходите си в Република България.
Q16a. Ако да, какво доказателство (например документални
доказателства) е необходимо, за да се докаже, че нивото / активите на
минималния доход са спазени?
Моля, обяснете:
Доказателствата, които лицето трябва да представи, включват: удостоверение от
работодател, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение и от
съответните данъчни органи за декларираните доходи за предходната година.
Q17. Има ли предвид жилищната ситуация на гражданина на трета
държава?
☒ Не.
Q18.Има ли други изисквания, които не са изброени по-горе?
☒ Да.
Моля, обяснете:
Необходимо е да се предостави и медицински документ в производството за
придобиване на българско гражданство, за да се докаже, че лицето не страда от
заразни болести, предавани по полов път и психични заболявания.
Раздел 2.3 Сигурност
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Q19. Има ли конкретни критерии за изключване (например заплахи за
националната сигурност и обществения ред)?
☒ Да.
Моля, обяснете:
Съгласно разпоредбата на член 19 от Закона за българското гражданство, ако има
сериозни причини да се смята, че лицето, имайки предвид поведението му,
представлява заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото
здраве или националната сигурност, заявлението за натурализация се отхвърля.
Раздел 2.4 Специфични групи граждани на трети страни
Q20. Различават ли се горепосочените изисквания за конкретни групи
граждани на трети страни, като групите, изброени по-долу. За всяка група, моля,
обяснете накратко основните разлики, които се прилагат:
а. Бежанци
б. Други бенефициенти на статути на международна закрила
в. Специфични категории легални мигранти
г. Други групи, които са значително представени във вашата държавачленка, вкл. лица без гражданство
Q20a. Бежанци
Моля, обяснете:
Лице, получило статут на бежанец или убежище, може да придобие
българско гражданство, ако статутът му е бил предоставен най-малко три години
преди датата на подаване на молбата за натурализация.
Q20б. Други бенефициенти на статути на международна закрила
Моля, обяснете:
Лице, на което е предоставен хуманитарен статут, може да придобие
българско гражданство, ако статутът му е предоставен не по-малко от 5 години
преди датата на подаване на заявлението за натурализация.

Q20в. Специфични категории легални мигранти.
Моля, обяснете:
Законът за българското гражданство не предвижда специални
разпоредби, свързани с придобиването на българско гражданство от хора
с увреждания или хора в напреднала възраст.
Q20г.
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Други групи, които са значително представени във вашата държавачленка, вкл. лица без гражданство
Моля, обяснете:
В производството за придобиване на българско гражданство
значителен е броят на лицата, които кандидатстват на основание
български произход (чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското
гражданство).

Раздел 3: Процедурни аспекти за придобиване на гражданство в държаватачленка
Q21. Моля, опишете накратко процедурата, която гражданите на трети страни
получават гражданство чрез обикновена натурализация
Моля опишете:
Българското гражданство се придобива по натурализация по заявление от
заинтересованото лице, подадено лично в Министерството на правосъдието или
в дипломатическите или консулските представителства на Република България.
След подаване на заявление за придобиване на българско гражданство се
провежда интервю с лицето, въз основа на въпросник, одобрен от министъра на
правосъдието. Ако всички документи, изисквани от закона, са предоставени,
преписката се изпраща по електронен път на Държавната агенция за национална
сигурност и Министерството на вътрешните работи, за да извърши съответните
проверки и да представят становища в писмена форма. Когато споменатите погоре институции са дали своите становища, преписката се раглежда на заседание
в Съвета по гражданство в Министерството на правосъдието, на което се дава
становище по всяка преписка. С оглед становището на Съвета министърът на
правосъдието прави предложение до вицепрезидента на Република България да
издаде указ или да откаже издаване на указ за придобиване на българско
гражданство. Производството за придобиване на българско гражданство
приключва при издаване или отказ за издаване на указ на вицепрезидента на
Република България.
Q21a. Децата автоматично ли се натурализират, след като родителите им
получат гражданство?
☒ Не.
Q22. Какви публични органи / агенции участват в процедурите за придобиване
на гражданство на трета страна на гражданството на вашата държава?
Моля, обяснете:
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Заявлението за придобиване на българско гражданство се подава в
Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското
представителство на Република България, които са в Министерството на
външните работи. В производството за придобиване на българско гражданство
лицата трябва да предоставят следното, за да докажат определени обстоятелства:
разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване от Министерството на
вътрешните работи, удостоверение за български произход от Държавната агенция
за българите в чужбина , удостоверение за статут (бежанец, убежище или
хуманитарен) от Държавната агенция за бежанците, удостоверение за
инвестиции, направено от Българската агенция за инвестиции, или удостоверение
за владеене на български език от Министерството на образованието и науката.
Държавната агенция за национална сигурност и Министерството на вътрешните
работи извършват проверки в съответните национални и международни бази
данни за всеки кандидат за натурализация и дават становища в писмена форма. В
Министерството на правосъдието има Съвет за гражданство, който е колективен
орган, чиито членове са представители на различни институции (Министерство
на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на
вътрешните
работи,
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, Министерство на труда и социалните въпроси Политика,
Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за национална сигурност,
Държавна агенция за българското чужбина и Държавна агенция за бежанците) на
Република България. Съветът за гражданство дава становище по всяко заявление
за придобиване на българско гражданство и с оглед на това министърът на
правосъдието прави предложение до вицепрезидента на Република България да
издаде или откаже да издаде указ за придобиване на Българско гражданство.
Производството за придобиване на българско гражданство приключва при
издаване или отказ за издаване на указ на вицепрезидента на Република България.
Q23. Дигитализирани ли са тези процедури? Могат ли заявленията за
гражданство да се подават онлайн?
☒ Не
Моля, обяснете:
Съгласно чл.29 от ЗБГ (Глава пета: Производство, свързано с българското
гражданство) за придобиване на българско гражданство чрез натурализация се
извършва срещу заявление на заинтересованото лице, лично попълнено в
Министерството на правосъдието или в дипломатическа или консулска мисия на
Република България. Дипломатическата или консулската мисия е длъжна да
представи мотивирано становище в писмена форма относно заявлението. Що се
отнася до заявленията за непълнолетни, последващите се попълват от техните
родители или настойници, а за непълнолетни заявленията се подписват от
родителите или от настойниците. След подаване на документите се провежда
интервю с кандидата. По отношение на непълнолетните интервюто се провежда
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заедно с техните родители или попечители. Интервюто с непълнолетните се
провежда в присъствието на техните родители или настойници.
Q24. Каква документация е необходима, за да се подаде заявлението (напр.
Паспорт, свидетелство за раждане) (в допълнение към доказателствата, отчетени
за изпълнение на условията, посочени в раздел 2)?
Моля, обяснете:
Искане по образец, декларация по образец, удостоверение за раждане,
документ за промени в името (ако има такива), копие на документ за
самоличност, автобиография, както и всички документи, доказващи, че лицето
отговаря на изискванията с оглед на основанията, на които се позовава, за да
придобие българско гражданство; например: удостоверение от български
произход, удостоверение за предоставен статут (бежанец, убежище или
хуманитарна помощ), удостоверение за направени инвестиции, документ, че един
от родителите е български гражданин.
Q25. Какъв е законовия максимален срок за процедурата, ако е приложимо, и
колко време процедурите отнемат на практика? Ако различните етапи на
процедурата имат максимални времеви периоди (например регистрация,
заявление и т.н.), моля, разграничете. Дали определени видове случаи са
приоритетни или бързо проследявани, и ако да, кои?
Моля, обяснете:
С оглед разпоредбата на член 35 от Закона за българското гражданство
министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указ в срок от 18
месеца - за заявления за придобиване на българско гражданство по
натурализация; 12 месеца - за заявления на лица от български произход за
придобиване на българско гражданство по натурализация; 6 месеца за заявления
за придобиване на българско гражданство въз основа на инвестиции, направени
в Република България.
Q26. Какви са разходите за кандидатстване за гражданство (в евро)? Моля,
обърнете внимание, че това изключва разходите за превод на документи,
обучения за владеене на език и др. Моля, уточнете дали различните разходи важат
за различни основания.
Моля, обяснете:
Таксите, събрани от Министерството на правосъдието в производството за
придобиване на българско гражданство, са посочени в Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерство на правосъдието, а те са както следва: при
подаване на заявление за придобиване на българско гражданство от лице, чиито
родители са български граждани или единият родител е български гражданин или
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е с български етнос - 15 евро; за лице до 18 години и за студенти до 26 години - 5
евро; във всички останали случаи лицето заплаща такса в размер на 50 евро.
След получаване на удостоверение в изпълнение на постановление за
придобиване на българско гражданство, таксите са: лице, чиито родители са
български граждани или единият родител е български гражданин или е с
български етнос - 25 евро; за лице до 18 години и за студенти до 26 години - 10
евро; във всички останали случаи лицето заплаща такса в размер на 125 евро.
Q27. Има ли други изисквания за доказателства, които трябва да бъдат
изпълнени, за да бъде взето окончателно решение по молбата за гражданство (в
допълнение към посочените по-горе, например езиково свидетелство)?
Моля, обяснете:
В допълнение към документите, посочени в раздели 2 и 3, при производството
за придобиване на българско гражданство са необходими становища от
Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за национална
сигурност.
Q28. До каква степен дискретността е елемент от процедурата / процеса на
вземане на решения?
Моля, обяснете:
Българско гражданство може да бъде придобито само от лице, което отговаря
на изискванията, определени в Закона за българското гражданство. В тази връзка
при предоставяне на гражданство се прави оценка, ако лицето е спазило
законовите изисквания. В този смисъл Съветът за гражданство в Министерството
на правосъдието няма абсолютна свобода на преценка или право на условно
усмотрение.
Q29. Какви са предизвикателствата, ако има опит във връзка с проверката на
самоличността на кандидатите за натурализация?
Моля, обяснете как се решават тези въпроси и каквито и да е било добри
практики
В производството, свързано с българско гражданство, лицето подава молба
лично и се провежда интервю след представяне на документите. В тази връзка, за
да се установи и потвърди самоличността на заявителя, служителите на дирекция
„Българско гражданство“ изискват да бъде представен валиден документ за
самоличност както при подаване на заявлението, така и преди интервюто. След
приключване на процедурата има аналогично изискване за промяна на
гражданството, когато лицето получи лично удостоверението в изпълнение на
указ на вицепрезидента на Република България след представяне на документ за
самоличност.
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Q30. Има ли право на обжалване или основание за оспорване, ако
гражданството бъде отказано? Ако да, властите трябва ли да предоставят
информация за основанията за отказ?
☒ Не.
Моля, обяснете:
Член 35, параграф 4 от Закона за българското гражданство предвижда
възможност за обжалване пред Административния съд, ако министърът на
правосъдието не представи своевременно становище по молби за промяна на
гражданството. Съдът само проверява хода на производството и се произнася с
определение, което е окончателно.
Q31. Кои са най-честите основания за отрицателно решение за кандидатстване
за гражданство? Ако е възможно, моля, избройте топ 5 причини. Основанията
могат да включват недостатъчни езикови умения, недостатъчен период на
пребиваване, криминално досие, неразкрита идентичност.
Моля, обяснете, ако е възможно, като изброите топ 5 причини:
- становище на Държавната агенция за национална сигурност или МВР, че
лицето представлява заплаха за обществения ред, обществения морал или
националната сигурност;
- български произход, който не е доказан, както се изисква в § 2, т. 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за българското гражданство, за наличието
на поне един възходящ българин.
Q32. Вашата държава-членка организира ли церемония по гражданство? Ако
да, участието в такава церемония задължително ли е или доброволно?
☒ Не.
Подкрепа, предоставена по време на процеса на кандидатстване.
Q33. Предоставя ли вашата държава-членка информация и / или насърчава ли
гражданите на трети страни да обмислят да кандидатстват за гражданство?
☒ Да.
Моля, обяснете (вкл. Пример за добри практики, ако има такъв):
Уебсайтът на Министерството на правосъдието дава подробна информация за
процедурата за придобиване на българско гражданство на различни основания,
предвидени в Закона за българското гражданство, документите, които трябва да
бъдат представени в производството както и шаблони на заявлението за
придобиване на българско гражданство и декларацията.
Q34. Предоставя ли се държавна подкрепа на кандидатите по време на процеса
на кандидатстване? Установени ли са добри практики във вашата държава?
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☒ Да.
Моля, обяснете (вкл. пример за добри практики, ако има такъв):
За да помогне на лицата, които желаят да придобият българско гражданство,
уебсайтът на Министерството на правосъдието дава изчерпателна информация за
процедурата и необходимите документи, e-mail, за да могат да изпратят своите
запитвания, както и телефонен номер за контакт.
Q35. Вашата държава-членка организира, подкрепя ли или финансира мерки
за интеграция (класове, обучение и т.н.), за да улесни придобиването на
гражданство? Ако отговорът е да, моля уточнете дали те са предписани от закона.
☐ Да.
☒ Не.
Раздел 4: Двойно гражданство
Q36. Задължително ли е гражданинът на трета държава да се откаже от другото
си гражданство, за да придобие гражданство във вашата държава? Този въпрос се
свързва със статистическо приложение 1.4. Ако отговорът ви е „не“ (т.е. е
възможно двойно гражданство), любезно предоставете национални данни за
двойното гражданство, както е поискано.
☐ Да.
☐ Не.
☒ Други.
Моля, обяснете:
Лицата, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство
съгласно чл. 12 (обща натурализация) от ЗБГ са длъжни да се откажат от
сегашното си гражданство.
За всички останали лица, кандидатстващи за придобиване на българско
гражданство, ЗБГ не изисква те да се откажат от настоящото си гражданство.
Няма такова изискване по отношение на:
1. лица, които са съпрузи на български граждани;
2. граждани на държава-членка на Европейския съюз, на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или Швейцарска
конфедерация;
3. граждани на държави, с които Република България е подписала
споразумения за реципрочност.
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Q37. Необходимо ли е да се откаже от другото гражданство лицето и има ли
изключения от това изискване, например за граждани на трети страни от трети
страни, които не позволяват отказ от гражданство?
Да
Ако отговорът е „да“, моля, пояснете:
Член 12, параграф 2 от Закона за българското гражданство предвижда случаи,
когато не се изисква отказ от настоящото гражданство:
1. лица - съпрузи на български граждани;
2. граждани на държава-членка на Европейския съюз, държава-членка на
Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
3. граждани на държави, с които Република България е сключила договори за
установяване на взаимност.
Q38. Има ли някакви конкретни изисквания, които гражданите на трети страни
трябва да изпълнят, ако искат да придобият гражданството на вашата държавачленка, докато запазват другото (ите)? Ако да, кои изисквания?
☐ Да.
☒ Не.
Q39. Има ли конкретни ограничения за граждани на трети страни, които имат
двойно гражданство? Дава ли двойно гражданство по-малко права? (напр. достъп
до конкретни видове работа)
☐ Да.
☒ Не.
Q40. Ако вашата държава-членка разрешава двойно гражданство, имало ли е
конкретни ползи или предизвикателства, които тази политика доведе?
☒ Не
Раздел 5: Гражданство и интеграция
Q41. Как политиката за интеграция на вашата държава се справя с
придобиването на гражданство? Въведено ли е гражданството във вашата
национална стратегия за интеграция / план за действие?
☒ Да.
☐ Не.
Моля, обяснете (например натурализацията се счита за крайна точка на
процеса на интеграция или придобиването на гражданство има за цел да
улесни интеграцията)?
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Програмата за управление на правителството на Република България за
2017 - 2021 г. включва мярка с цел 25, свързана с подобряване на
ефективността на процеса за предоставяне на българско гражданство и
осигуряване на подбор и прием на имигранти, които могат да бъдат
интегрирани и да допринесът за за развитието и благополучието на страната,
включително използване на демографския потенциал на традиционните
български общности в чужбина.
Q42. Има ли доказателства, например от изследвания или оценки, които да
сочат, че придобиването на гражданство улеснява интеграцията, по-специално
на пазара на труда?
Понастоящем няма ясни индикации, че придобиването на българско
гражданство би могло да се счита за решаващ елемент по пътя към успешната
интеграция. В някои области обаче е необходимо да има българско
гражданство, за да работи на конкретни длъжности в България. Моля,
обърнете внимание на отговора, предоставен на Q43б.
Q43. Кои са основните разлики и новите права и задължения между
гражданина на вашата страна в сравнение с притежаване на постоянно или
дългосрочно разрешение за пребиваване? Моля, разгледайте следните
аспекти:
Q43a: Участие в регионални или национални избори.
Моля, обяснете:
Съгласно Изборния кодекс на Република България, българските граждани
имат право да избират и да бъдат избирани за президент и вицепрезидент на Р
България, народни представители, общински съветници и кметове.
Q43б: Достъп до определена заетост (работни места, отворени само за
граждани на вашата страна).
Моля, обяснете:
В съответствие със съществуващите специални закони на Република
България, правото да заемат определени длъжности се предоставя само на
български граждани, например: Съгласно член 7, параграф 1, точка 1 от Закона
за държавните служители, публичен служител може да бъде само лице, което
е български гражданин. Член 155, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР предвижда, че
държавен служител в МВР може да бъде лице, което има само българско
гражданство. Член 162 от Закона за съдебната власт предвижда, че лице, което
има само българско гражданство, може да бъде назначено за съдия, прокурор
и следовател.
Q43в: Други разлики / предимства, като социални и икономически права
(социално осигуряване, обезщетения, надбавки и т.н.)?
Моля, обяснете:
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Няма значителни разлики. Като цяло основните принципи, предвидени в
Закона за чужденците в Република България, гласят, че чужденците в
Република България имат всички права и задължения съгласно българските
закони и ратифицираните международни споразумения, към които Република
България е страна с изключение на тези, за които се изисква българско
гражданство. Пребиваващите в Република България чужденци са длъжни да
спазват законите и установения законов ред, да бъдат лоялни към българската
държава и да не накърняват престижа и достойнството на българския народ.
Q44. Каква подкрепа се предоставя, след като е получено гражданство за
подкрепа на новия гражданин в ролята му на гражданин (например
информационни сесии, организирани на местно ниво, други информационни
материали)? Има ли добри практики във вашата държава?
Няма конкретни мерки, насочени към новите граждани в ролята им на
граждани.
Q45. С придобиването на национално гражданство съществува и
придобиването на гражданство на ЕС, което предоставя права като свобода на
движение или пребиваване на територията на ЕС или правото да се гласува и
да се кандидатира за избори за Европейски парламент и общини. Каква
информация или други мерки за подкрепа (ако има такива) са дадени във
вашата страна, за да се позволи на новите граждани да изпълняват ролята си
на граждани на ЕС (например подписване на информационни материали за
правата и отговорностите на гражданите на ЕС или конкретна, съобразена с
тях информация)? Това различно / допълнително ли е информацията,
предоставяна на всички граждани относно техните права и отговорности като
граждани на ЕС?
Моля, обяснете:
С придобиването на българско гражданство гражданите на трети страни се
възползват от всички права на български граждани, включително свобода на
движение или пребиваване на територията на ЕС или правото да гласуват и да
се кандидатират в Европейския парламент и общински избори. Информацията,
която им се предоставя за изпълнение на ролята им на граждани на ЕС, е
същата като информацията, предоставяна на българските граждани.
Q46. Има ли индикации (например в доклади, проучвания или статистика),
че придобиването на гражданство улеснява мобилността към други държавичленки и / или мобилността или дългосрочната миграция към държави извън
ЕС?
☒ Не
Моля, обяснете:
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Няма конкретни показатели в това отношение на национално ниво. От
гледна точка на политиките на ЕС обаче гражданството на държава-членка на
ЕС предвижда правото на свободно движение. Правото на мобилност се
упражнява от чужденци, пребиваващи в Република България, в съответствие с
директивите в областта на законната миграция.
Раздел 6: Заключения и извлечени поуки
Моля, коментирайте констатациите на своя национален доклад, като
правите заключения, идентифицирайте всички ключови предизвикателства и
извлечени поуки, както и очертайте всички планирани развития на политиката
през следващите години:
Моля, обяснете:
В момента е подготвен законопроект за изменение на Закона за
българското гражданство, който е одобрен от Министерския съвет и внесен в
Народното събрание за приемане. Някои от измененията се отнасят до
разпоредбите на член 12а и член 14а от закона и са свързани с премахване на
възможността за придобиване на българско гражданство за лица, получили
разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание на
инвестиции, надхвърлящи 1 милиона лева чрез закупуване на държавни ценни
книжа, право на собственост върху определена част от имуществото на
българска търговска компания, българска интелектуална собственост и права
по концесионни договори или са инвестирали над 1 милион лева в лицензирана
кредитна институция съгласно споразумение за управление, съответно са
увеличили инвестицията си при същите условия до поне 2 милиона лева.
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