
 

 

 

Предложения за подобряване на законодателната уредба, свързана с 

регистрация по постоянен адрес и притежание на документ за 

самоличност1 

 
 

 
Съгласно българското законодателство регистрацията по постоянен адрес и 

притежаването на документ за самоличност са право и задължение на всеки. По 

данни, получени от Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за 

достъп до обществена информация обаче, към месец март 2021 г. на територията на 

Република България са установени 244 822 лица, които не притежават валиден 

документ за самоличност, като от тях 123 749 лица не притежават валиден документ 

за самоличност, а 121 073 лица никога не са прижавали такъв2. Тревожното е, че 

тенденцията е за увеличаване на този брой, при това лавинообразно. Това са лица, 

които de ure не съществуват в правния мир. По този начин те не са в състояние да 

изпълняват никакви свои граждански задължения, предписани от бълграското 

законодателство, а от друга страна – основни техни човешки права са ограничени. 

Анализът на получената информация сочи, че основна причина за цитирания 

огромен брой лица без документи за самоличност се корени в това, че те нямат 

регистрация по постоянен адрес, което е необходимо условие за издаване на 

документ за самоличност3. Причините, поради които лицата не могат да получат 

регистрация по постоянен адрес и документ за самоличност се коренят в настоящата 

уредба на Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и подзаконовите нормативни 

актове4, както и в административните практики по същата5. В обобщение, 

настоящите законови изисквания предвиждат представяне на документ за 

собственост или ползнване на имота, в който лицето желае да се регистрира по 

постоянен адрес, а административните правила изискват наличие на адресна 

регистрация на адрес, включен в Националния класификатор на адресите в 

Република България за издаване на документ за самоличност. От своя страна за 

включване на адрес в Националния класификатор, подзаконовата нормативна 

уредба поставя условие в същия да има постройка, годна за обитаване6. За лицата, 

които не могат да представят изискуемите документи, ЗГР е предвидил процедура 

 
1 Предложенията са изготвени в рамките на проект „Невидимите, които виждаме“, изпълняван от Фонд за превенция на 

престъпността ИГА, СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и Сдружение с нестопанска цел „Хаячи“, с финансовата 

подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“. 
2 Данните са подробно изложени в доклад „Набиране и анализ на допълнителна информация относно лица без 

лични документи в България“, изготвен през април 2021 г. от Фонд за превенция на престъпността ИГА. 
3 За подробен анализ на причините вж. Становище по Закона за гражданската регистрация на партньорите по проекта. 
4 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 
5 Подробности са изложени в Становище по Закона за гражданската регистрация на партньорите по проекта. 
6 С разбиране от страна на администрацията, че постройката трябва да е законна. 



 

 

за установяване на обстоятелствата чрез общинска комисия по адресна регистрация, 

но нейните правомощия не са установени в законодателството, която я прави на 

практика неработещ орган. Така на практика административните съдилища се 

оказват призвани да извършват корекция  на последствията от неефективното 

функциониране на законодателните разпоредби и да защитят правата на гражданите, 

като отменят откази на администрацията да извършват регистрация7. 

 

Във връзка с изложеното представяме предложение за следните възможни 

решения на проблема, свързани с допълнения в сега възприетата процедура за 

извършване на адресна регистрация и получаване на документ за самоличност: 

1. Приемане на изричен текст, който да не допуска ограничението за 

включване на адрес в националния класификатор на основание 

разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за 

функциониране на единната система за гражданска регистрация, като 

изрично се приеме, че за включване на адрес в националния класификатор 

не се изследва законността на строежа. 

2. Детайлизиране на правомощията на Комисията по адресна регистрация по  

чл. 92, ал. 8 от ЗГР, с което изрично да се предвиди, че Комисията извършва 

констатация на място относно обстоятелството къде фактически живее 

лицето, което заявява регистрация по постоянен адрес, като се предвиди, че 

констатацията на комисията е достатъчна за извъшване на адресната 

регистрация. Включване на Комисията по чл. 92, ал. 8 от ЗГР в обхвата на 

релевантния подзаконов нормативен акт - Наредба № РД-02-20-9 за 

функциониране на единната система за гражданска регистрация. Изрично 

приемане на текст, приемащ НЕ-необходимост от съгласие на 

собственик/ползвател, в случаите, в които регистрация по постоянен адрес 

се извършва на основа на констатация за фактическо пребиваване на лице 

на определн адрес от Комисията по чл. 92, ал. 8 от ЗГР. 

3. Детайлизиране на разпоредбата на чл. 92, ал. 2, т. 3 от Закона за 

гражданската регистрация с поне примерно изброяване на документи, 

влизащи в понятието „други документи, доказващи собствеността или 

ползването на имота“. 

 

Възможно решение е и прилагането на подходи, които е свързан с принципна 

промяна на сега възприетата процедура: 

1. Възстановяване на заявителния режим за регистрация по постоянен адрес, 

такъв, какъвто е действал от приемането на Закона за гражданската 

регистрация до въвеждането на първата промяна в чл. 92 от Закона за 

гражданската регистрация – тоест, с  отпадане на допълнителните 

изисквания за представяне и проверка на документи. Разпоредбата би могла 

да бъде върната в първоначалната си редакция, гласяща „Адресната 

 
7 Подробнисти по съдебна практика вж. в Становище по ЗГР на партньорите по проекта. 



 

 

регистрация се извършва от общините и кмветствата при заявяване от 

лицето“. Такова решение би довело и до необходими промени в Наредба № 

РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за 

гражданска регистрация. 

2. Алтернативно предложение е приемане на разпоредба за регистрация на 

лице, което не е в състояние да представи документите, изискуеми по чл. 92, 

ал. 2 от ЗГР на служебен адрес, като такъв се определи за всяка община. 

3. Възприемане на разпоредба, която изрично сочи, че съгласно българското 

законодателство не е възможно дадено лице да няма актуален постоянен 

адрес, като се възприеме, че актуалният постоянен адрес е последният, с 

който лицето е отбелязано в регистрите на населението, независимо от това 

дали този адрес съществува в Националния класификатор на адресите. 
 

 

 


