ПОЛУЧАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление-формуляр по образец (виж копието)
2. Копие от акт за раждане (оригиналът се представя за сверка)
3. Копие от задграничен паспорт – страниците с данните на лицето, българската виза и
печатите на граничния контрол от последното му влизане в Република България
4. Нотариално заверена декларация за българско национално съзнание по образец (виж
копието) Нотариалната заверка на подписа може да бъде извършена
- пред нотариус в България или (таксата е съгласно ценоразписа на нотариуса)
- в Посолството на България в Прищина (таксата е 15 евро на подпис)
Допълнително към заявлението могат да бъдат прилагани документи, съдържащи
доказателства за българския произход на лицето:
Документи, издадени от български или чужд държавен орган
Документи, издадени от структури на българската православна църква, съдържащи данни
на националността на лицето
Документ, удостоверяващ българския произход на лицето, издаден от организация на
българи, живеещи извън Република България
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ
Внимание!
Документите за издаване на удостоверение за български произход се подават ЛИЧНО!
1. В БЪЛГАРИЯ - в приемната за административно обслужване на граждани на
Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).
Необходимо е предварително всеки да заяви дата и да получи потвърждение от ДАБЧ
на коя дата да се яви в България (заявката се осъществява по интернет на сайта на
ДАБЧ)
Адрес на приемната:
гр. София, бул. Дондуков 2а
(вход откъм Ротондата "Св. Георги")
За контакт:
Отдел "Административно-правно
обслужване"
тел.: +359 2 935 06 68; +359 2 935 06 68
+359 2 935 06 70 +359 2 935 06 70
Юристконсулт на ДАБЧ - Галина Ганчева
тел.: +359 2 935 06 67; +359 2 935 06 67
e-mail: g.gancheva@aba.government.bg

Приемно време:
• Приемане на документи за български
произход
понеделник и вторник - от 10 до 12 и
от 14 до 16 часа
сряда - от 10 до 12 часа
• Справки и консултации относно
удостоверения за български произход
четвъртък - от 10 до 12 и
от 14 до 16 часа
• Получаване на удостоверения за български
произход
четвъртък и петък
за граждани от 10 до 12 ч.
за пълномощници от 14 до 16 ч.

2. В ПОСОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ПРИЩИНА
(необходими са по 2 копия от всички документи)
заплаща се 15 евро такса за нотариална заверка на декларацията
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СРОКОВЕ за издаване на удостоверението
-

Ако документите се подават в България - 30 календарни дни

- Ако документите се подават чрез посолството – около 2-3 месеца
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
Удостоверението се получава в България от Държавната агенция за българите в чужбина
- лично или
- от друго лице, ако то има пълномощно

