
                 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО  СЪБРАНИЕ  

  _______________________________________________________________
                                         
 
          ПРОЕКТ! 
 
 
 

З А К О Н 
 

 За изменение и допълнение на  
Закона за гражданската регистрация  

 

(Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 
2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., 

бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г.) 

 
§ 1. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2 : 
а) в текста преди т. 1 след думата „регистрация” се добавя „на 

адрес в страната”; 
б) точка 2 се изменя така: 
„2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, 

включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен 
тип и договор за настаняване в специализираните институции;” 

в) създава се т. 3: 
„3. други документи, доказващи ползването на имота.” 
2. В ал. 3 думата „собственика” се заменя със „собственик, 

когато заявителят не е собственик. 
3. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8: 
(5) За извършване на адресна регистрация на лица, които са в 

родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и 
за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и ал. 3. 
Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях 
длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на 
населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на 
имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и 
проверка чрез отделите „Местни данъци и такси” относно собствеността на 
имота. 

(6) За извършване на адресна регистрация лицата, настанени в 
общински и други ведомствени жилища, представят само настанителна 



заповед и не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика 
на имота 

(7) За извършване на адресна регистрация на лица, които не 
могат да представят документите по ал. 2 се изисква решение от комисия, 
определена със заповед на кмета на общината, в която се включват 
служители от общинската администрация и от териториалните структурни 
звена на министерство на вътрешните работи и на Агенцията за социално  
подпомагане.  

(8) Кметът на общината, на района или на кметството или 
определените от тях длъжностни лица сезира незабавно с предложение  
комисията за случаи по ал. 7. Комисията взема решение за извършване на 
адресна регистрация при спазване изискванията на чл. 99а в срок 7 дни. ”  

 
§ 2. В чл. 93 се правят следните  допълнения: 
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „На постоянния адрес 

гражданинът получава официални съобщения от органите на държавната 
администрация и от органите на съдебната власт.” 

2. Създава се нова ал. 5 и ал. 6: 
                   „(5) Постоянният адрес на гражданите служи за: 
                   1. адрес за кореспонденция и съдебен адрес; 
                   2. получаване на социални осигуровки и помощи; 
                   3. оказване на безплатна медицинска помощ; 
                   4. упражняване на избирателно право; 
                   5. друго основание, посочено в закон. 
                   (6) Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.” 
                     

        § 3. В чл. 97 се правят следните изменения: 
1. Алинеи 1 и 2 се отменят. 

         2. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да заяви 

постоянен и настоящ адрес пред органите по чл. 92, ал. 1, включително и 
чрез дипломатическите или консулските представителства на Република 
България в чужбина.” 

 
§ 4. В чл. 99а след думата „регистрират” се добавя „ по настоящ 

адрес”. 
 

                                      
                                                   Вносители:   
 
 
 
 
 



Мотиви 
към  

законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
гражданската регистрация 

 
     Законопроектът цели преодоляване проблемите при извършване на 
адресна регистрация, поради невъзможността на гражданите да представят 
документ за собственост, каквото изискване се въведе с изменението на чл. 
92 от Закона за гражданската регистрация (ДВ., бр. 9 от 2011 г.)  С  
изискването за писмено съгласие на собственик, е затруднена процедурата 
по заявяване на постоянен и/или настоящ адрес от лица, които настанени в 
общински и ведомствени жилища и общежития. Затруднения се срещат и 
при адресна регистрация на лица, настанени в специализирани институции, 
особено след навършване на пълнолетие, или социално слаби граждани, 
които нямат близки и роднини и не могат да посочат постоянен адрес. 
      За избягване на различното тълкуване и прилагане на закона след 
последните промени се предлага промяна на чл. 92, като се разширява 
обхвата на документите, които ще се представят за извършване на адресна 
регистрация. Предвижда се лицата, ползващи социални услуги – 
резидентен тип, да могат да заявят за постоянен адрес, адреса на 
съответната услуга. Конкретизират се случаите, в които за извършване на 
адресна регистрация не се представят изискуемите се документи по чл. 92, 
ал. 2 и 3, както и представянето на писмено съгласие от собственика на 
имота. 
     За извършване на адресна регистрация се предвижда и създаването на 
специална комисия, създадена със заповед на кмета на общината, в 
случаите, когато гражданите не могат да представят документите по чл. 92, 
ал. 2.  
     Предлага се и промяна на чл. 93, като се създават нови разпоредби, 
уточняващи предназначението на постоянния адрес. 
     Целта на предложената промяна в чл. 97 е адресната регистрация да се 
извършва само от общинските администрации и да отпадне възможността 
за заявяване на постоянен и настоящ адрес чрез заявление за издаване на 
български личен документ, подадено чрез дипломатическите или 
консулските представителства. 
     Прецизира се  чл. 99а, като изрично се уточнява, че изискването на 
разпоредбата касае само настоящия адрес, тъй като гражданите не са 
длъжни да живеят на постоянния си адрес. 
 
 
                                                     Вносители:  
 


