Втората сесия на Световния
парламент на българите се
проведе на 3 и 4 октомври.
Работата на Световния парламент на
българите има за цел да съдейства
за осъществяване на българската
национална идея, българския национален идеал за 21-ви век, както и за
правата и интересите на българите
по света. Парламентът се състои се
от 200 депутати (100 от България
и 100 от диаспората), избрани от
съответните Асоциации на българската общност в дадена страна за
срок от пет години. Сред делегатите
от България най-многобройни са
тези от София и Варна- съответно 31
и 27. Сред депутатите от етническите
общности в чужбина най-многобройни са представителите от Македония, Украйна, Молдова и Сърбия.
60 000 са забавените преписки за
предоставяне на българско гражданство, съобщи председателят на Агенцията за българите в чужбина Райна
Манджукова пред делегатите на
заседанието на Световния парламент
на българите. Тя обеща разглеждането на молбите да бъде ускорено,
защото двойно са увеличени служителите, които се занимават с издаването на българско гражданство.
По този начин процедурата може
да приключи за срок до 2 години.
Възможностите на агенцията обаче
са ограничени и това позволява об-

работването на 600 искания седмично. С тази цел
делегатите на форума
излязоха с предложение
до правителството да се
разследва корупцията
в тази сферa.
Божидар Димитров ще
внесе в Министерския
съвет две поправки
в закона за българското
гражданство, приет през
1998 година. „Последните години имаме двама
премиери, които за три
дена чрез политически протекции
взеха българско гражданство –
Симеон Сакскобургготски и Сергей
Станишев. Защо да не могат обикновените хора да го сторят. Затова
аз ще искам да се дава българско
гражданство за три месеца на хора,
които са минали проверката на акта
за раждане. Например студентите“,
обясни Божидар Димитров. Втората
поправка ще е за хора, които са загубили не по своя вина българското си
гражданство до 1944 година. Димитров ще настоява те да получат наши
паспорти за шест месеца.
Сред решенията, които Световният
парламент на българите прие, са
тези за създаване на Етичен кодекс
на българския емигрант. Приемането му се налага, защото има държави, в които съществуват по няколко

български организации, които
не поддържат връзка, а нерядко
и враждуват, коментираха делегати.
Според проф. Григор Велев, почетен
председател на Асоциацията на българите по света, основната цел на
кодекса е да вдъхне чувство за дълг
към единството на нацията.
Първият Велик събор на
българите по света
се проведе във Варна в началото на
ноември миналата година. Форумът
събра над 1000 наши сънародници
от около 30 държави. Избран бе
Световен парламент на българите по
света с председател акад. Цекомир
Воденичаров. Учредена бе и Асоциация на българите по света с председател акад.Александър Чирков.
(М.З.)
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10 000 евро рушвет за българско
гражданство

10

10 000 евро е рушветът, който
македонци от български произход плащат на посредници, за да
получат българско гражданство.
В Молдова за български паспорт
се дават около 5000 евро, очевидно заради по-ниския стандарт
на живот. Това обяви министърът
за българите в чужбина Божидар Димитров. Налагат се промени в закона за българското

гражданство, посочи Димитров.
Пълномощниците се отстраняват,
а желаещите да получат гражданство, сами ще внасят документите
си. Молбите ще се подават само
в Министерството на правосъдието или в консулските отдели на
България в съответната държава.
Съвместни екипи на Агенцията
за българите в чужбина и ДАНС
ще проверяват всички преписки,

да не се допусне гражданство да
получи човек с криминални прояви. Процедурата ще се ограничи
максимално, заради мудността
й досега има натрупани 60 000
преписки. По приблизителни данни на Агенцията, извън пределите
на България живеят около 2,5 млн.
етнически българи. Годишно се
обработват 30 000 заявленията за
гражданство.

Снимки: архив

Накратко

Варна – домакин на Втората сесия на Световния
парламент на българите

