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 Определението за „гражданство“, което дава правната наука, е 

трайна и устойчива правна връзка между физическото лице и 

определена държава. Гражданството представлява правоотношението 

между държавата и гражданина. На основата на тази връзка 

конституцията и законите предвиждат за гражданина съответни права и 

задължения.  

Съгласно европейското законодателство всяко лице, притежаващо 

гражданство на държава-членка на Европейския съюз, автоматично е 

гражданин и на ЕС. Европейското гражданство не замества 

националното гражданство, а го допълва.  

 

Въпрос на вътрешно законодателство на всяка държава-членка е 

определянето на правилата за придобиването и загубването на 

гражданство на съответната държава.  

 

 

Към Администрацията на президента е сформирана Комисия по 

българско гражданство и българи в чужбина, която е специализиран орган 

и подпомага Вицепрезидента при осъществяване на делегираните му от 

Президента правомощия по чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република 

България. Комисията подпомага Вицепрезидента и при осъществяване на 

политиките в областта на българите в чужбина. 

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА 

БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО 

 

 Конституция на Република България  

 

 Закон за българското гражданство (ЗБГ) от 1998 г. 

 

 Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ 

 

 Правилник за дейността на Съвета по гражданството при 

Министерство  на правосъдието 

 

 Международни договори, конвенции и спогодби, касаещи материята на 

българското гражданство и процедурата по промяна на гражданството  
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ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

 

 

 

УКАЗИ ЗА ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСТВОТО, ПОДПИСАНИ ОТ 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

През посочения период вицепрезидентът на Република България е 

издал 38 броя укази за промени в българското гражданство на 3 112  лица, 

както следва: 

 

 

1. Придобиване на българско гражданство - на основание български 

произход; родител - български гражданин; получено разрешение за 

постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България; лице без 

гражданство; предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут; 

особени заслуги към Република България или интерес от страна на 

Република България от натурализацията му   

 

 

През отчетния период вицепрезидентът на Република България е издал 

общо 19 броя укази за придобиване на българско гражданство на общо 2 793 

лица.  

 

 

 

2. Възстановяване на българско гражданство - при наличие на 3 години 

постоянно или дългосрочно пребиваване и лицето да не е осъждано; при 

български произход - без изискване за пребиваване  

 

 

През посочения период вицепрезидентът на Република България е 

издал общо 12 броя укази за възстановяване на българско гражданство на 

общо 234  лица. 
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3. Освобождаване от българско гражданство - на основание чл. 20 от ЗБГ 

(лицата постоянно да живеят в чужбина, да са придобили чужда 

гражданство или да имат открита процедура за придобиване на чуждо 

гражданство) 

 

 

През отчетния период вицепрезидентът на Република България е издал 

5 броя укази за освобождаване от българско гражданство на 70 лица.  

 

 

 

4. Отмяна на натурализация на основание чл. 22 от ЗБГ 

 

 

През посочения период вицепрезидентът на Република България е 

издал 2 броя укази за отмяна на натурализацията на 15 лица. Мотиви: 

укрити от лицата факти и данни, които, ако са били известни, биха били 

основание за отказ. 

 

 

 

ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ  

ЗА ПРОМЯНА НА ГРАЖДАНСТВОТО 

 

 

 

През посочения период вицепрезидентът на Република България е 

отказал издаването на укази за промяна на гражданството на  110 лица, както 

следва: 

 На 99 лица е отказано даване на българско гражданство по 

предложение на министъра на правосъдието, подкрепено от комисията и от 

вицепрезидента на Република България. Мотиви: декларирана небългарска 

народност; приложени неистински документи; наложена забрана за влизане 
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или пребиваване на територията на Шенгенското пространство; обявени за 

общодържавно издирване лица във връзка с наложени присъди; по причини, 

засягащи обществения ред и националната сигурност (чл. 19 от ЗБГ); наличие 

на противоречиви данни относно български произход; влязла в сила присъда 

за умишлено престъпление от общ характер, по която лицето не е 

реабилитирано, или образувано наказателно производство за такова 

престъпление; данни за криминални регистрации на лицата и водено 

разследване в чужбина; неизпълнени изисквания на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗБГ – 

в приложените документи липсват данни за възстановено българско 

гражданство на родителя; отхвърлени предложения за натурализация на 

основание чл. 16 от ЗБГ – изключителен принос или интерес от страна на 

държавата за натурализацията на лицето. 

 

 На 2 лица, е отказано даване на българско гражданство по 

решение на вицепрезидента на Република България. Мотиви: влязло в сила 

съдебно решение и липсващи данни за реабилитация (чл. 12, ал. 1, т. 3 от 

ЗБГ); неизпълнени изисквания на чл. 12а от ЗБГ. 

 

 На 9 е отказано възстановяване на българско гражданство по 

предложение на министъра на правосъдието, подкрепено от комисията и от 

вицепрезидента на Република България. Мотиви: влезли в сила присъди за 

умишлено престъпление в държавата, в която живее, или в Република 

България (чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗБГ);  поради причини, засягащи обществения 

ред и националната сигурност (чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗБГ); липса на три години 

постоянно пребиваване или отнето право на постоянно пребиваване на 

територията на Република България (чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗБГ). 
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ДЕЙНОСТ „ПОЛИТИКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА” 

 

 

 

На 23 април вицепрезидентът Маргарита Попова откри в Чикаго 

Втория форум на българските училища в Западното полукълбо, който се 

проведе под неин патронаж. Вицепрезидентът приветства над 100 български 

учители от неделните ни училища в 19 американски щата, Канада, Австрия, 

Англия и Кипър. „Нашите политици трябва да разберат, че не може да се 

прави образователна политика без вашия опит и енергия“, заяви пред 

участниците Маргарита Попова, включвайки се в многоформатната дискусия 

за методите на обучение по български език, история и география в чужбина, 

нуждата от адаптирани учебници и специфични учебни помагала, успешните 

практики за интегрирано обучение  за изграждане и утвърждаване на 

националното самосъзнание. Вицепрезидентът бе специален гост на 

Департамента по славянски науки в Чикагския университет, акцент в 

разговора бе включването в учебната програма на произведенията на Алеко 

Константинов, чийто бюст-паметник е поставен в библиотеката на 

университета. Маргарита Попова се срещна с многобройната българска 

общност в Чикаго и отговори на поредица въпроси, свързани с новия Изборен 

кодекс, българското гражданство, социалната сигурност и защитата на 

квалификацията на работещи в САЩ българи. 


