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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

1 i -09- 2021 

до 
ПРОФ. Д.Ю.Н. БОРИС ВЕЛЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Относно: удостоверяване наличието или липсата на българско гражданство на г-н Кирил 
Петков Петков, назначен за служебен министър на икономиката 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ВЕЛЧЕВ, 

Във връзка с образуваното конституционно дело № 18/2021 г. по описа на 
Конституционния съд, по искане на 55-петдесет и пет народни представители от 46-тото 
Народно събрание, за установяване на противоконституционност на указ № 129 от 10 май 2021 
г. на Президента на Република България, в частта, с която за служебен министър на 
икономиката е назначен г-н Кирил Петков Петков, на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за 
българското гражданство беше извършена проверка, при която се установи следното: 

Видно от Национална база данни „Население", поддържана от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, г-н Кирил Петков Петков е роден н а ^ Ц Ц | 
г. в гр. Република България. В графа „Гражданство" за него е вписано българско и 
канадско гражданство. Г-н Кирил Петков Петков е български гражданин по произход, на 
основание чл. 6, буква „а" от Закона за българското гражданство от 1968 г. (отменен), действал 
към момента на раждането му, поради факта, че и двамата му родители са български граждани. 
Според текста на цитираната разпоредба, „български гражданин по произход е всяко лице, 
родителите на което са български граждани". 

Допълнително, беше извършена проверка в автоматизираната информационна система 
на дирекция „Българско гражданство" и регистрите по чл. 38 от Закона за българското 
гражданство, при която се установи, че няма данни за г-н Кирил Петков Петков, роден на 
в И И И Щ в ГР- Щ Ц Ш ' Република България да е подавал молба за освобождаване от 
българско гражданство и да е освободен от българското си гражданство. 
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Предвид изложеното, г-н Кирил Петков Петков, роден н а ^ ^ ^ ^ ^ ^ в в гр., 
Република България е български гражданин от момента на раждането си до настоящия момент. 

С уважение, 

II \ D l>- i I Ш и я 
ПРОФ. д-шрлки CTOl 
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