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Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Закона  

за българското гражданство 

(Обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 31 от 2002 г., бр. 52  
и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г. и бр. 11 и 21 от 2012 г.) 

 

 
         § 1.  В чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2 се отменят”. 

 

§ 2. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а: 

„§ 4а. (1) Придобиват българско гражданство лицата, чиито родители 

при раждането им са изгубили българското си гражданство по силата на чл. 6, 

ал. 2 от Закона за българското гражданство Обн. ДВ. бр.70 от 26 Март 1948г., 
попр. ДВ. бр.76 от 2 Април 1948г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Май 1950г., изм. ДВ. 
бр.272 от 18 Ноември 1950г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Декември 1951г., изм. ДВ. 
бр.65 от 5 Август 1952г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 1963г., изм. ДВ. бр.26 
от 2 Април 1968г., отм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1968г и чл. 16, ал. 2 от Закона 
за българското гражданство Обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1968г., изм. ДВ. 
бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.64 от 15 Август 1986г., изм. ДВ. бр.38 от 19 
Май 1989г., отм. ДВ. бр.136 от 18 Ноември 1998г. 

(2) Възстановява се българското гражданство на лицата, изгубили 
българското си гражданство по силата на чл. 6, ал. 2 от Закона за българското 
гражданство Обн. ДВ. бр.70 от 26 Март 1948г., попр. ДВ. бр.76 от 2 Април 
1948г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Май 1950г., изм. ДВ. бр.272 от 18 Ноември 1950г., 
изм. ДВ. бр.104 от 28 Декември 1951г., изм. ДВ. бр.65 от 5 Август 1952г., изм. 
ДВ. бр.83 от 25 Октомври 1963г., изм. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., отм. ДВ. 

бр.79 от 11 Октомври 1968г и чл. 16, ал. 2 от Закона за българското 
гражданство Обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1968г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 
1979г., изм. ДВ. бр.64 от 15 Август 1986г., изм. ДВ. бр.38 от 19 Май 1989г., отм. 
ДВ. бр.136 от 18 Ноември 1998г.  

(3) Гражданството се придобива или възстановява, ако в петгодишен 
срок от влизането в сила на този закон лицата по ал. ал. 1 и 2 направят 



формално искане до министъра на правосъдието по ред, определен с 
наредбата по § 7, ал. 1.” 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2012 г. 
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
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М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона  

за българското гражданство 

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за 

българското гражданство (ЗБГ) цели доразвиване и усъвършенстване на 
материята, свързана с българското гражданство.  

В § 1 предлагам да отпаднат текстовете, въвеждащи неравноправно 

и дори дискриминационно третиране на лицата, изгубили по една или друга 

причина българското си гражданство и кандидатстващи за неговото 
възстановяване в сравнение с лицата от български произход, кандидатстващи 
за възстановяване или придобиване на българско гражданство по 

натурализация. В настоящата си редакция чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2 
неоснователно предвиждат допълнително изискване към лицата, желаещи да 
възстановят българското си гражданство и които не са от български произход. 

Предвид неясната дефиниция на понятието „лице от български произход“ и 
възможностите, наблюдавани и в практиката, за нейното превратно и 
дискриминационно тълкуване, предлагам различията в режима на 

възстановяване на българско гражданство просто да отпаднат. Още по-
неоснователно е според мен неравноправното третиране между общия режим 
на възстановяване на българско гражданство и привилегирования режим за 

придобиване на българско гражданство по натурализация от лицата от 
български произход. Убеден съм, че изискванията към лицата, които са се 
родили български граждани и са били такива до един момент, в който са го 

загубили по една или друга причина, не трябва да бъдат по тежки от 
изискванията към лицата от български произход, които никога не са били 
български граждани и които кандидатстват за неговото придобиване по 
натурализация. 

В § 2 предлагам създаване на нов § 4а от Преходните и 
заключителните разпоредби на закона, с който се дава възможност за 
опростена процедура за придобиване и възстановяване на българско 

гражданство за лицата, загубили българското си гражданство по силата на чл. 
6, ал. 2 от Закона за българското гражданство Обн. ДВ. бр.70 от 26 Март 
1948г., попр. ДВ. бр.76 от 2 Април 1948г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Май 1950г., изм. 
ДВ. бр.272 от 18 Ноември 1950г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Декември 1951г., изм. ДВ. 
бр.65 от 5 Август 1952г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 1963г., изм. ДВ. бр.26 
от 2 Април 1968г., отм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1968г и чл. 16, ал. 2 от Закона 



за българското гражданство Обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 1968г., изм. ДВ. 
бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.64 от 15 Август 1986г., изм. ДВ. бр.38 от 19 
Май 1989г., отм. ДВ. бр.136 от 18 Ноември 1998г. 

Ал. 2 на чл. 6 и съответно ал. 2 на чл. 16 от двата закона, са 
предвиждали с идентичен текст един дискриминационен режим по отношение 

на т. нар. „български граждани от небългарска народност“, които през 
годините са се изселвали в чужбина и които за загубвали българското си 
гражданство автоматично със самото изселване. Текстът гласи: „Български 

гражданин от небългарска народност, който се изсели от страната, 

изгубва българското си гражданство със самото изселване“. Този 

специален режим, въведен от тогавашната тоталитарна власт, е ярък пример 
за нейното тенденционно и дори враждебно отношение към една част от 
българските граждани, развило се в последствие и придобило чудовищния 

образ на т. нар. „възродителен процес“. Подобен режим не е бил прилаган към 
нито една друга категория граждани, въпреки факта че мнозина са се 
отказвали или са изгубвали българското си гражданство по силата на 

различни двустранни международни договори или доброволно. За 
коригирането на тази историческа несправедливост предлагам да се даде 
възможност на тези лица и техните деца да възстановят, съответно придобият, 

българско гражданство по облекчен ред, който следва да бъде предвиден в 
Наредбата по § 7, ал. 1 от действащия закон. Те ще имат възможността да се 
възползват от тази възможност в срок от пет години от влизането в сила на 

настоящото изменение, ако желаят. Убеден съм, че днешна европейска и 
демократична България трябва категорично да заличи всички последици от 
подобно дискриминационно законодателство, разделящо българските 
граждани по един недопустим начин. 

Считам, че приемането или отхвърлянето на настоящото 
предложение за изменение и допълнение на Закона за българското 
гражданство ще бъде своеобразен тест за това дали Република България е 

възприела истински международните стандарти за недискриминация и 
равноправно третиране на своите граждани и е престанала да бъде майка за 
едни и мащеха за други свои деца. 
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