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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, 

В и з п ъ л н е н и е на Определение от 9 септември 2021г. по конституционно дело 
№18/2021г . , представям на вниманието на Конституционния съд на Република 
Б ъ л г а р и я следната информация: 

С писмо изх,№ 46-154-06-205/12 .08 .2021г . от председателя на Народно 
събрание, в Министерство на в ъ н ш н и т е работи (МВнР) е изпратен въпрос на 
народния представител от ПГ на партия „Има т а к ъ в народ" Д и м и т ъ р Гърдев 
относно установяване фактическото състояние на гражданството на г-н Кирил 
Петков към момента на неговото назначаване за служебен министър . 

Предвид обстоятелството, че МВнР няма компетенции в областта на 
българското гражданство, респективно придобиването на чуждо гражданство от 
граждани на Република Българи?! и в МВнР не се съхранява информация от т а к ъ в 
характер, с грама (изх. № 01-00-73/14.08.2021г.) бяха дадени указания на 
Посолството на Република България в Отава за отправяне в спешен п о р я д ъ к чрез 
МВнР на Канада на официално запитване за изясняване на обстоятелството дали 
г-н Кирил Петков е притежавал канадско гражданство към датата на неговото 
назначаване за служебен министър на икономиката . 

С грама (№ Ко-01-342/16.08.2021г.) от Посолството на Република България в 
Отава е получено потвърждение , че в и з п ъ л н е н и е на дадените указания с 
Вербална нота е изпратено официалното запитване, на което до момента няма 
отговор от канадската страна. 

След получаване на горепосоченото определение на Конституционния съд е 
изпратена нова грама (изх.№ 01-00-04/13.09.2021г. ) до Посолството на 

ул. Александър Жендов 2, София 1113 
тел.: +359 (2) 948 29 99, факс: +359 (2) 948 31 01 
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Република България в Отава с искане към канадската страна за предоставяне на 
писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, 
удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на Кирил 
Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване 
на служебното правителство-10 май 2021 г. 

С грама (изх. № Ко-01-365/13.09.2021г.) Посолството на Република България в 
Отава информира МВнР, че е изпълнило дадените указания и е изпратило 
Вербална нота до МВнР на Канада. 

При отчитане на обстоятелството, че в дипломатическата практика няма срок, в 
който замолената страна да е длъжна да отговори, бих желал да Ви уверя, че 
Конституционният съд на Република България ще бъде незабавно уведомен при 
получаване на отговор от канадските власти. 

Приложение: 

1. Грама изх. № 01-00-73/14,08,2021г. от МВнР до ДП-Отава; 

2. Грама изх.№ Ко-01-342/16.08.2021г. от ДП-Отава до МВнР; 

3. Грама изх.№ 01-00-04/13,09.2021г, от МВнР до ДП-Отава; 

4. Грама изх.№ Ко-01-365/13.09.2021г. от ДП-Отава до МВнР и копие от 
изпратената Вербална нота до МВнР на Канада - 2 стр. 

С уважение, 

23-9.2021 г. 

Светлан Стоев 

Министър 

Signed bv. Svetlan Christov Stoev 

Стр. 2 от 2 



ОТ МВнР -ПК 

Изх. № 01-00-73/14.08.2021 год. 

ДО: 
ДП-ОТАВА 

Относно: Установяване фактическото състояние на гражданството на г-н Кирил Петков 
към момента на неговото назначаване за служебен министър 

Във връзка с писмен въпрос на народния представител от ПГ на партия „Има такъв народ" 
г-н Димитър Гърдев, зададен към министьра на външните работи, моля да бъде отправено 
официално запитване в спешен порядък чрез МВнР на Канада за изясняване на 
обстоятелството дали г-н Кирил Петков е притежавал канадско гражданство към датата на 
назначаването му за служебен министър на икономиката (12.05.2G21r.j. 
В депутатското питане, копие от което Ви изпращаме, не са посочени други данни за г-н 
Кирил Петков, но според информация, налична в публичното пространство, пълното му име 
е Кирил Петков Петков и е роден на 4 Н Н Н Н И В гр. Я Н Ц А 

Приложение: съгласно текста - 3 стр. 

ОТКРИТА! 
ЕКСТРЕНА! 

Изготвил: Мариана Мин кин, началник на отдел „АОП, ДКО 
Одобрил: Яна Дочева, началник ПК 
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ОТ ПОСОЛСТВО-ОТАВА ОТКРИТА 

БЪРЗА! 
Изх. КаКо-01-342/16,08.2021 г. 

На Ваш изх. № 01-00-73/14.08.2021 г, 

д о 
МВнР - ПК. ДКО 

Относно; Установяване фактическото състояние на гражданството на г-н Кирил 
Петков към момента на назначаването му за служебен министър 

УВАЖАЕМИ КОЛЕЩ 

Във връзка с указанията на Ваша грама под горния номер от 14 август 2021 г.. Ви 
уведомяваме за изпратеното от страна на посолството (с вербална нота № Ко-01-
342/16.08.2021 г.) официално запитване до МВнР на Канада за изясняване на 
обстоятелството дали към датата на назначаването му на поста служебен министър на 
икономиката, 12.05.2021 г., г-н Кирил Петков е притежавал канадско гражданство. 

Ще уведомим своевременно след получаване на отговор от канадска страна. 

Изготвил/Одобрил: А, Алексиева, вр, управляваш 



ОТМВНР-ПК 

Изх. № 01-00-94/13.09.2021 г. 
ОТКРИТА 
БЪРЗА! 

ДО 
ПОСОЛСТВО-ОТАВА 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Въ8 връзка с постъпило писмо № 212КД/О9.О9.2021 г. {приложено) от 
председателя на Конституционния съд на Република България до министъра на 
външните работи, моля в срочен порядък дз отправите искане към канадската страна 
за предоставяне на писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, 
удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил 
Петков Петков към 10 май 2021 г. 

В нотата до канадската страна следва изрично да обърнете внимание на 
молбата на Конституционния съд да бъдат получени заверени преписи на официални 
документи, които удостоверяват, че съответните разпоредби сз в сила. 

Моля да изпратите е ЦУ на МВнР сканирано копие на нотата, както и да 
информирате незабавно при постъпване на отговор от канадска страна. 

Приложение; съгласно текста 

С уважение, 

Изготвил: Десислава Атанасова, старши дипломатически служител II степен 
Съгласували: Злати Кацарски, началник на отдел „САЩ и Америка" 

Петър Крайчев, директор на дирекция „Америка" 
Василий Такев, генерален директор на ГД „Двустранни отношения" 

Одобрил: Яна Дочева, началник на политическия кабинет 
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ОТ ПОСОЛСТВО-ОТАВА ОТКРИТА 

Изх. № Ко-01-365/! 3.09.202 i г. 

На Ваш изх. Ла 01-00-94/13.09.2021 г. 

ДО 

МВнР ПК 

За сведение: ГДДО. А 

УВАЖА Е МИ КОЛЕГИ5 

В съответствие с указанията на Ваша грама с изх. № 0 [-00-94 от 13.09.202! г на 13 
септември 2021 г. ДП-Отава изпрати официално запитване до МВнР на Канада с молба за 
предоставяне на писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, 
удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков 
Петков към 10 май 2021 г. Приложено изпращаме за Ваше сведение копие от изпратената 
от посолството до Департамента за външните отношения, търговията и развитието на 
Канада вербална нота № К.о-01-365/13.09.2021 г. 

Посолството ще информира незабавно при постъпване на отговор от канадска 
страна. 

Приложение: Вербална нота № Ко-01-365/13.09.2021 г. - 1 стр. 

Изготвил/Одобрил: А. Алексиева, вр. управляващ 



EMBASSY G f 1 Ш Е Е Г Ш 1 Ж ? Ш В 0 Ь г М 1 т 
OTTAWA 

No Ko-0i-365 

The Embassy of the Republic of Bulgaria m Ottawa. Canada, presents its compliments to the 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada. Office of Protocol, and would 
like to inform about a request from the Chairman of the Constitutional Court of the Republic of 
Bulgaria to the Minister of the Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria made on September 9, 
2021. in relation to Constitutional case No. 2021 regarding clarification of the following: 
Whether the person Kirif Petkov Petfcov, born on ^ШШВ. W i n M H i , Bulgaria, had or did 
not have a valid Canadian citizenship as of May 10. 202 J. 

The Constitutional Court of the Republic of Bulgaria requests the provision of certified copies of 
official documents, regarding the Canadian citucnship status of Mr. Kini Petkov Pctkov as af Mav 
10,2021. 

The Embassy «f the Republic of Bulgaria in Ottawa requests the assistance of the Canadian side 
for forwarding the request made to the competent Canadian mstitutim(s). 

The Embassy of the Republic of Bulgaria in Canada avails itself of this opportunity to renew to the 
Department of Foreign Affairs, Trade anjd^es^opment of Canada, Office of Protocol, the 
assurances of its. highest considerate- ^ -

Ottawa, September 13, 2021 

Department ©f Foreign Affairs, Trade and Development of Canada 

Office of Protocol 

Ottawa 


