
СПИСЪК  НА  НЕОБХОДИМИТЕ  ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАСТВО ПО 

ПРОИЗХОД 

 

Внимание! 
На 12.03.2021 г,  в брой 21 на Държавен вестник на Република България бяха публикувани новите изменения и 

допълнения в Закона за българското гражданство. Някои от тях, касаещи процедурата на подаване на документи за 

придобиване на българско гражданство са:  

С молбата за гражданство се представят официални документи, издадени от български или чуждестранни 

органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице – негов възходящ до трета 

степен включително, което е от български произход. Документите трябва да съдържат информация за имената на 

възходящия и родствената му връзка с молителя; 

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), която удостоверяваше българския произход спира да 

осъществява тази дейност. В процедурата за гражданство на това основание отпада изискването за представяне 

на удостоверение за български произход. Молбата, заедно с всички документи към нея ще се депозира директно към 

Министерство на правосъдието – дирекция „Българско гражданство“; 

Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи /по процедурата 

за придобиване на българско гражданство на основание български произход/ министърът на правосъдието може да 

изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на 

Консултативния съвет при Държавна агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български 

произход; 

Удостоверенията, издадени от сдружения/организации на българи, живеещи извън Република България, 

(които са официално регистрирани от ДАБЧ) отпадат като документ, който може да докаже българския произход 

на едно лице. 

 

1. Свидетелство за раждане - оригинал или дубликат. (Ако за получаване на удостоверение 

за български произход от ДАБЧ преди м. март 2021 г. са били предоставени и документите по възходяща 

линия, необходимо е същите да бъдат предоставени и при подаване на документи за придобиване на 

българско гражданство /при искане документът да бъде върнат, се предоставя и нотариално заверено 

копие/).   

2. Свидетелство за брак, ако е променено фамилното име след  сключването на брак - 

оригинал или дубликат и нотариално заверено копие. 

 3. Свидетелство за съдимост /получава се от МВР - Украйна. 

4. Oфициални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които 

молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице – негов възходящ до трета 

степен включително, което е от български произход. 

 5. Обща медицинска справка, подписана от поне двама лекари с текст “Практически 

здоров”, печат на районна болница (форма 082/ О). 

 6. Васерман, печат на районна болница /сифилис. 

 7. Спин, печат на районна болница /СПИД/. 

 8. Психиатър /взима се от Одески областен диспансер - син сертификат/. 

 9. Граждански паспорт (лична карта) + международен (загран) паспорт /ксерокопие/ 

 10. Снимка паспортен тип, цветна 3,5 Х 4,5 см. – 2 бр. 

 11. Автобиография на български език 

  

Таксата за превод на документите на български език и заверката на подписа на преводача се заплаща 

в евро. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

 

1.Документите, които не са на руски или украински език,  трябва да бъдат преведени  на 

български език съгласно Правилника за заверки и легализации. 

2. Медицинските удостоверения и свидетелството за съдимост са валидни 6 /шест/ месеца. 

 

Телефон за запис и консултации: (048) 746 63 39 – от 14.00 до 16.00. 

 

ВНИМАНИЕ!  

БЕЗ ПОПЪЛНЕНИ БЛАНКИ ДОКУМЕНТИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ. 

БЛАНКИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЪС СИН ХИМИКАЛ. 

 


