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 ΘΕΜΑ 4:   ∆ιαπολιτισµικός διάλογος 
 
 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
Βουλγαρία 
 
Τρία πρόσωπα της ενσωµάτωσης:  
Τούρκοι, Roma και µουσουλµάνοι βουλγαρικής προέλευσης  
 
Από:  Dimitar Denkov 
 
 
Αποσπάσµατα από το Σύνταγµα της  ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας που θεσπίστηκε στις 12 
Ιουλίου 1991  
 
TS 202/1  Άρθρο 25  Υπηκοότητα  
 
(1) Βούλγαρος πολίτης θα θεωρείται καθένας γεννηµένος από τουλάχιστον ενός γονέα που έχει 
βουλγαρική υπηκοότητα, ή γεννηµένος στο έδαφος της  ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, εάν δεν έχει 
δικαίωµα σε οποιαδήποτε άλλη υπηκοότητα δυνάµει προέλευσης. Η βουλγαρική υπηκοότητα θα 
µπορεί επιπλέον να αποκτηθεί µέσω της διαρκούς κανονικής διαµονής στη χώρα (naturalization).  
(2) Πρόσωπο βουλγαρικής προέλευσης θα αποκτά τη βουλγαρική υπηκοότητα µέσω διαδικασίας 
διευκολύνσεων.  
 
TS 202/2  Άρθρο 13  Ελευθερία της θρησκείας  
 
(1) Η άσκηση οποιασδήποτε θρησκείας θα είναι απεριόριστη.  
(2) Τα θρησκευτικά ιδρύµατα θα είναι χωριστά από το κράτος.  
(3) Ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανισµός θα θεωρείται παραδοσιακή θρησκεία στη  ∆ηµοκρατία    
της Βουλγαρίας.  
(4) Τα θρησκευτικά ιδρύµατα και κοινότητες και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα 
χρησιµοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς.  
 
TS 202/3  Άρθρο 11  Πολιτικός πλουραλισµός  
 
(1) Η πολιτική στη  ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας  θα βασίζεται στην αρχή της πολιτικής 
πολλαπλότητας.  
(2) Κανένα πολιτικό κόµµα ή ιδεολογία δεν θα πιστοποιείται ή βεβαιώνεται ως κόµµα ή ιδεολογία του 
κράτους.  
(3) Όλα τα κόµµατα θα διευκολύνουν τον σχηµατισµό και την έκφραση της πολιτικής θέλησης των 
πολιτών. Η διαδικασία που θα ισχύει για το σχηµατισµό και τη διάλυση των πολιτικών κοµµάτων και 
οι όροι σχετικά µε τη δραστηριότητά τους θα οριστούν από νόµο.  
(4) ∆εν θα υπάρχει κανένα πολιτικό κόµµα µε εθνικές, φυλετικές ή θρησκευτικές αναφορές, ούτε 
κόµµατα που επιδιώκουν τη βίαια κατάληψη της κρατικής εξουσίας.  
 
TS 202/4  Άρθρο 12  Ενώσεις και οµοσπονδίες  
 
(1) Οι ενώσεις των πολιτών θα χρησιµεύουν για να καλύπτουν και να προστατεύουν τα 
συµφέροντά τους.  
(2) Οι ενώσεις των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των συνδικάτων, δεν θα επιδιώκουν 
οποιουσδήποτε πολιτικούς στόχους, ούτε θα συµµετέχουν σε οποιαδήποτε πολιτική 
δραστηριότητα που ανήκει στο πεδίο δράσης των πολιτικών κοµµάτων. 


