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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.  

 

 

Комисия по българско гражданство подпомага вицепрезидента при 

осъществяване на делегираните му от президента правомощия по чл. 98, т. 9 от 

Конституцията на Република България - да дава и възстановява българско 

гражданство и освобождава и лишава от него.  

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 

42 броя укази за промени в българското гражданство на 1 223 лица, както 

следва: 

 

 

1. Придобиване на българско гражданство - на основание български 

произход; родител - български гражданин; 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 24 броя укази за придобиване на българско гражданство на общо 983 

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 9 броя укази за възстановяване на българско гражданство на общо 148 

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 6 

броя укази за освобождаване от българско гражданство на 87 лица.  

 

 

 

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

 

 

През посочения период вицепрезидентът на Република България е издал 

3 брой укази за отмяна на натурализацията на 5 лица. Мотиви: укрити от 

лицата факти и данни, които, ако са били известни, биха били основание за 

отказ: постъпили данни за издирване за извършено престъпление; наложена 

мярка за експулсиране за нелегално влизане и престой на чужда територия; 

влезли в сила осъдителни присъди; ползване на неистински документ. 

 

 

 

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  343 лица, както 

следва: 

 на 327 лица е отказано даване на българско гражданство по 

предложение на министъра на правосъдието, подкрепено от комисията и от 

вицепрезидента на Република България; 

 на 1 лице е отказано даване на българско гражданство по решение на 

вицепрезидента на Р България. Мотиви: по причини, засягащи обществения 
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ред, обществения морал, общественото здраве и/или националната сигурност 

(чл. 19 от ЗБГ);  

 на 15 лица е отказано възстановяване на българско гражданство по 

предложение на министъра на правосъдието, подкрепено от комисията и от 

вицепрезидента на Република България. 

 


