КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ
ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Правно основание
Закон за българското гражданство (ЗБГ)
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското
гражданство
Чл. 35, т. 45 и т. 46 от Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Козлодуй (Наредба № 11 на общински съвет
Козлодуй)

Характеристика
Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение
за наличие на българско гражданство от министъра на правосъдието. Чл. 25 от
Конституцията на Република България посочва кои лица са български граждани. Съгласно
този текст български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български
гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго
гражданство по произход. Текстът сочи и възможността българско гражданство да се
придобие по натурализация. Условията и реда за придобиване, загубване и възстановяване на
българското гражданство се уреждат от Закона за българското гражданство (ЗБГ). Според
посочения закон има три начина за придобиване на българско гражданство – по произход, по
месторождение и по натурализация. Български гражданин по произход е всеки, на когото
поне единият родител е български гражданин, а също така и всяко лице, което е припознато
от български гражданин или чийто произход от български гражданин е установен със
съдебно решение (чл. 8 и 9 ЗБГ). Български гражданин по месторождение е всяко лице,
родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по
произход (чл. 10 ЗБГ), както и дете, намерено на територията на Република България, чиито
родители са неизвестни (чл. 11 ЗБГ). Условията за придобиване на българско гражданство по
натурализация са указани в чл. 12 – чл. 19 ЗБГ.

Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентна да приеме документите е общинската администрация в гр. Козлодуй, но
удостоверението за наличие на българско гражданство се издава от министъра на
правосъдието.
2. Заявител

Според разпоредбата на чл. 40 ЗБГ информация за гражданството на лицата могат да искат:
- лицето, данни за гражданството на което се съхраняват, а след смъртта му - неговите
наследници;
- органите на съдебната власт, министерствата и органите на местното самоуправление и
местната администрация в рамките на тяхната компетентност и в случаите, определени със
закон.
3. Необходими документи
Документите, необходими за издаване на удостоверение за българско гражданство, са
следните:
- заявление, подадено лично; или
- постъпило по пощата или чрез пълномощник заявление, с нотариално заверен подпис;
- документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни и непълнолетни
деца) или нотариално заверено пълномощно (когато документите не се подават от
заинтересованото лице);
- документ за платена държавна такса;
- актуална снимка паспортен формат - 2 бр.;
- заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състояние;
- удостоверение за наследници (когато молбата се подава от наследник);
- документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната (в случай че
заинтересованото лице е в чужбина).
4. Вътрешен ход на административната услуга
1. Заявителят подава лично в Центъра за информация и обслужване на гражданите
(ЦИОГ) в община Козлодуй, на гише „Гражданска регистрация”, заявление и Молба по
образец, с необходимите документи.
Молбата може да се подаде и чрез пълномощник или по пощата, като подписът в
молбата трябва да има нотариална заверка от нотариус;
2. Главен специалист „АПОН и гражданска регистрация” проверява самоличността на
заявителя и извършва обстоятелствена проверка в регистъра на населението - Локална база
данни "Население" и Национална база данни "Население" на обстоятелството дали е или е
бил с постоянен адрес в община Козлодуй.
3. Ако лицето не е или не е било с постоянен адрес в тази община, прави
аргументиран отказ за приемане на документите или ги връща по пощата (ако така са
получени)
4. Ако няма отказ, служителят на гишето регистрира подаденото заявление в АИС
„1С еАдминистрация” (деловодството).
5. Преписката се предава на главен специалист ЕСГРАОН за окомплектоване с
необходимите документи по гражданско състояние за лицето.
6. В случаите, когато актът за раждане не е съставен в община Козлодуй, по
служебен път се изисква копие от акта за раждане или заверен препис на акта за раждане на
съответното лице. Копието от акта за раждане или завереният му препис може да бъде
предоставено и лично от заявителя.
7. ЛРК или страницата от семейния регистър, както и акта за раждане се копират, за
да се окомплектова преписката.
8. Окомплектована с всички необходими документи, преписката се изпраща на
Министерство на правосъдието.
9. След изготвянето на удостоверението и получаването на отговор от Министерство

на правосъдието, отговорът се предоставя лично на заявителя или се изпраща на заявения от
него адрес.
Услугата по приемане и комплектоване на заявлението за наличие на българско
гражданство следва да се извърши в рамките на 7 (седем) дни.
5. Такси
Съгласно Приложение № 1 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй, дължимата
такса по настоящата услуга е в размер на 4.00 лева.

Образци и формуляри
Заявление за комплексно административно обслужване
Молба за установяване наличието на българско гражданство

