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Областна администрация Разград

08.02.2021 | Д-р Абдулах Заргар получи удостоверението си за българско
гражданство от правосъдния министър
БНТ първа ви показа историята му. Лекарят, който до скоро управляваше болницата в
Исперих благодари за подкрепата, която е получил от хората и държавата.
„За мен е голяма чест и отговорност да връча удостоверението за българско гражданство на гн Заргар, и то по един много важен повод - за заслуги към здравеопазването на България.
Искам да ви пожелая много здраве, много професионални успехи. Нека винаги да имате
признанието на българските граждани. Гордост и чест е връчването на този акт“, обърна се
министър Десислава Ахладова.
За мен е голяма чест, заяви д-р Абдулах Заргар.
„Искам от тук нататък, като един гражданин на България, да имам възможност да отговоря на
толкова високата оценка, която ми дадохте. И винаги ще имам нещо на ум, че освен че съм
роден в Иран, нося вече и българския документ. И моето поведение трябва да е такова, че
никога България да не се срамува“, каза д-р Заргар.
Д-р Заргар благодари и на БНТ, която първа разказа неговата история и след която се е
задействала с по-бързи темпове процедурата за издаване на българско гражданство.
Той бе засегнат от промени в Закона за публичните предприятия, според които чужд
гражданин не може да ги ръководи. Затова беше освободен от поста директор на
Многопрофилната болница в Исперих.
Чисто формално вече няма причина д-р Заргар да бъде управител на лечебното заведение, тъй
като той вече е български гражданин. Остава само да си извади българските документи.
Самият той каза, че за него не е важно дали ще се върне като управител на болницата в
Исперих. За него е важно на първо място болницата да работи добре и да няма проблеми с
нейното съществуване. За него е изключително важно също да продължи да помага на хората избор, който съвсем съзнателно е направил, когато е трябвало да избира между това да бъде
лекар във Великобритания и лекар в България.
Д-р Заргар идва да живее в България през 2004 г. Първоначално работи в университетската
болница "Света Марина" във Варна, а от 2013 г. ръководи болницата в Исперих.
Д-р Заргар вече веднъж е искал да получи българско гражданство през 2015 г. Тогава е
предложен от министъра на здравеопазването за особени заслуги към България, но му е
отказано.
На 5 февруари вицепрезидентът Илияна Йотова подписа указ за придобиване на българско
гражданство от иранския лекар, който живее и работи в България от 17 години.
„Решението за предоставяне на гражданство на лицето е взето след запознаване на
вицепрезидента с направеното на 29 януари 2021 г. предложение от министъра на
правосъдието и доклад на Комисията по българско гражданство“, съобщиха в петък от
президентската институция.

