
  

 

 
 

 

Правото и задължението за регистрация по постоянен адрес и притежание на 

документ за самоличност – законодателна рамка, проблеми и препоръки
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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 такъв
2
. 

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 самоличност.  

Настоящото становище изследва на първо място причините, поради които 

лицата нямат регистрация по постоянен адрес. Тези причини се коренят в 

настоящата редакция на Закона за гражданската регистрация
3
 и подзаконовата 

нормативна уредба
4
 относно регистрацията по постоянен адрес.  

                                                           
1
 Становището е изготвено 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
 Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г., последно изм. и доп. с ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020 г. 

4
 Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, 

издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2012 г., последно 
изм. и доп. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018 г. 



  

 

 
 

 

 

I. Законодателна уредба — установени слабости в Закона за гражданската 

регистрация и несъответствия с Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. 

за функциониране на единната система за гражданска регистрация   

 

Чл. 92 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) регламентира 

изискванията и процедурата за извършване на адресна регистрация за всички 

физически лица в Република България. Компетентен държавен орган по отношение 

на извършването на адресна регистрация въз основа на заявления от граждани е 

кметът на съответната община, район или кметство, като такива правомощия могат 

да бъдат предоставени и на други определени от кмета длъжности лица.  

В чл. 92, ал. 2 от ЗГР са установени изискванията за документи, които 

гражданите трябва да представят на компетентния орган, за да могат успешно да 

изпълнят законовото си задължение за осъществяване на адресна регистрация в 

страната при настоящата редакция на закона
5
. Възможните документи включват 

документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, 

както и „други документи, доказващи собствеността или ползването на 

имота“(чл. 92, ал. 2, т. 3), като следва да се отбележи, че са изброени в условие на 

алтернативност, т.е. всеки документ представлява самостоятелно годно основание 

за извършване на регистрацията. Уредбата е развита и детайлизирана с Наредба № 

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

гражданска регистрация (Наредбата) на Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството (МРРБ). С Наредбата се утвърждават ред и условия за 

създаване и поддържане на регистрите на актовете за гражданско състояние
6
 и на 

Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние. Издаването 

                                                           
5
 В първоначалната си редакция законовият текст гласи: „Адресната регистрация се извършва от общините и 

кметствата при заявяване на лицето“. Тази редакция е била в сила до 28.01.2011 г., когато се въвеждат 
допълнителни изисквания за получаване на адресна регистрация, въведени първоначално с Преходните и 
заключителните разпоредби на новоприетия Изборен кодекс с аргументацията за избягване на нарушения при 
провеждането на избори. 
6
 Актове за раждане, брак и смърт. 



  

 

 
 

 

на всички актове за гражданско състояние, както и последващите отбелязвания по 

същите са свързани с изискването за отбелязване на постоянен адрес на лицето
7
.  

Първият проблем на настоящата законодателна уредба се оказва изискването 

за представяне на документ за собственост на имота, в който лицето желае да се 

регистрира по постоянен адрес. Това е така, тъй като голям брой лица, предимно ( 

но не само) от ромската общност, не притежават документи за собственост на 

имотите, които обитават за жилищна нужда. Причините за това са различни, като 

основната е извършване на строителство без необходимите строителни документи, 

в имоти, за които лицата също не притежават документ за собственост, както и в 

имоти на трети лица или върху общински или държавни имоти. Много от лицата, 

които наемат жилищен имот също не са в състояние да представят документ за 

това (наемен договор), като причините за това също са различни, а сред основните 

са, че наемодателите или от своя страна не притежават документ за собственост; 

или че не желаят да сключат писмен наемен договор, за да избегнат декларирането 

на доходи от наем на недвижим имот.     

Вторият забележим проблем на настоящата законодателна уредба, касаеща 

въпроса с адресната регистрация на физическите лица, се крие във формулировката 

на чл. 92, ал. 2, т. 3. Разпоредбата страда от липса на прецизност, тъй като изразът 

„други документи“ е твърде общ и не позволява на гражданите да си създадат 

представа какво е имал предвид законодателят, когато е предоставил тази 

допълнителна възможност за съобразяване с изискванията на закона.  

Въпросният текст, представляващ точка трета от чл. 92, ал. 2, е добавен със 

Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗГР от 2012 г., т.е. на по-късен етап от 

предходните две точки. Това навежда на извода, че законодателят е имал стремеж 

да улесни процедурата по извършване на адресна регистрация, като разшири обема 

на видовете документи, които гражданите могат да представят пред компетентния 

орган. Но дори и първоначалните намерения да са били свързани с установяването 

на по-благоприятен режим за гражданите, липсата на конкретика на практика 

препятства тази цел. Това е така, защото неясната формулировка позволява на 

компетентния орган по прилагането на закона да тълкува коментираната 

                                                           
7
 Вж. чл. 56, ал. 2, както и чл. 79, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната 

система за гражданска регистрация. 



  

 

 
 

 

разпоредба извън каквито и да било ограничителни рамки. Следователно липсата 

на прецизност в случая застрашава принципа на стабилност и предвидимост на 

законодателството, който е основополагащ за наличието на правова държава и 

демократично общество. С оглед отстраняването на констатирания проблем и 

поясняването на формулировката на чл. 92, ал. 2, т. 3 от ЗГР, едно възможно 

решение е разпоредбата да бъде допълнена чрез неизчерпателно изброяване на 

видове документи, попадащи в категорията „други документи“ и представляващи 

годно основание за извършване на адресна регистрация. Такива могат да бъдат 

например фактурите за разходи за комунални услуги, документ за откриване на 

партида за такива услуги, фактура за ползване на стационарна телефонна линия и 

др. По този начин ще се създаде яснота и стабилност за гражданите по отношение 

на изпълняването на изискванията на закона, а в същото време неизчерпателното 

изброяване ще позволи на компетентния орган да запази определена степен на 

оперативна самостоятелност при упражняването на правомощията си.  

Допълнително възниква проблем с изискването на чл. 89, ал. 5 от ЗГР, според 

която кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които 

може да се извършва адресна регистрация
8
, като също така изпраща писмено 

информация до териториалните звена "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Съвкупността от всички адреси по чл. 89, ал. 5 от ЗГР от своя страна образува 

Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република 

България. Уредбата на националния класификатор е детайлизирана с Наредба № 

РД-02-20-9 за функциониране на единната система за гражданска регистрация, 

като в чл. 121, ал. 4 от същата е установено, че кметът на общината определя 

адреси за включване в националния класификатор на настоящите и постоянните 

адреси само когато в тях има жилищна сграда, общежитие, хотел, мотел, почивен 

дом или друго място за подслон и същите са годни за обитаване. Допълнително 

е изяснено ограничението, че адресна регистрация на адрес, който е в Република 

България, се извършва само на адреси, включени в националния класификатор на 

настоящите и постоянните адреси
9
. Действително, в наредбата не е поставено 

                                                           
8
 Въведена с доп. Обн. в ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.  

9
 Вж. чл. 139, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска 

регистрация. 



  

 

 
 

 

изискване за законност на строежите, изброени в чл. 121, ал. 4, но това се изисква 

от съответните администрации. По този начин се създават условия за 

допълнителни пречки за лицата при обработването на заявления за извършване на 

адресна регистрация. В същото време се отнема възможността на гражданите да 

предвиждат последиците от прилагането на закона. В допълнение, на основание чл. 

123, ал. 3 от Наредбата, в случаите, в които адресът на лицето не се съдържа в 

националния класификатор, за това се прави отметка „извън НКНПА“. 

Последствията от заличаване на адрес от националния класификатор са, че лицето, 

в чийто личен картон е отбелязан такъв адрес е длъжно в едномесечен срок да 

заяви адрес, който се съдържа в класификатора. Тъй като за множество лица това 

се оказва невъзможно с оглед изискванията за представяне на документи на чл. 92, 

ал. 2 от ЗГР, то такива лица остават без постоянен адрес. Впрочем, изискването 

влиза в противоречие както с определението за „постоянен адрес“, установено с чл. 

93, ал. 1 от ЗГР, така и със Закона за българските лични документи (ЗБЛД), в 

който е установено легално определение на понятието „постоянен адрес“, според 

което "постоянен адрес" е адресът в населено място на територията на Република 

България, където гражданинът е вписан в регистъра на населението
10

. Това е така, 

тъй като в ЗБЛД не се установяват допълнителни изисквания за определяне на 

понятието „постоянен адрес“.   

Следващият установен проблем в законодателната уредба на адресната 

регистрация, който се явява и основната ѝ слабост от практическа гледна точка, е 

свързан с чл. 92, ал. 8 от ЗГР, който регламентира правилата за регистриране на 

граждани, неспособни да представят нито един от документите, посочени в чл. 92, 

ал. 2. Въпросната разпоредба гласи, че в тези случаи обстоятелствата на 

засегнатите лица - заявители ще бъдат установявани от комисия, определена със 

заповед на кмета, чийто състав ще включва служители от общинската 

администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на 

вътрешните работи, от Главна дирекция "Гражданска регистрация и 

административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от Агенцията за социално подпомагане.  

                                                           
10

 Вж. Параграф 1, т. 3 от Закон за българските лични документи. 



  

 

 
 

 

На първо място, от текста на разпоредбата не става ясно дали замисълът на 

законодателя е бил тези комисии по адресна регистрация да бъдат постоянно 

действащи звена към местните органи или да бъдат инцидентно сформирани при 

необходимост. Първият вариант изглежда по-ефективен с оглед постигането на 

административна икономия, особено предвид относително краткия 7-дневен срок 

за даване на становище от комисиите, уреден в чл. 92, ал. 9 от ЗГР. Въпреки това 

празнотата в закона е довела по естествен път до инцидентното сформиране на 

комисии чак при възникването на потребност от тях в някои общини, както става 

ясно от информацията, събрана в хода на реализирането на кампанията 

„Невидимите, които виждаме“. В тази връзка е препоръчително да бъде определен 

постоянен статут на действие на комисиите с нарочен текст в законодателната 

уредба, който да разсее всички съмнения относно точния времеви момент за 

тяхното образуване.  

На следващо място, в ЗГР не се съдържат никакви норми, регламентиращи 

правомощията и механизма на работа на комисиите по адресна регистрация. 

Въпреки че става ясно, че ролята им е да подпомагат компетентния орган по 

извършване на адресна регистрация в случаите, в които гражданите не разполагат с 

изискваната от закона документация, липсата на установен подход и рамки на 

съдействие създава проблеми. От една страна са налице предпоставки за 

определено ниво на дискреция в работата на комисиите, тъй като законодателната 

уредба не поставя изрични ограничения по отношение на техните правомощия. 

Същевременно съществува опасността служителите в комисиите да се придържат 

към стриктно прилагане на разпоредбите в Раздел I от Глава четвърта на ЗГР. Това 

обаче би обезсмислило до голяма степен тяхната роля, защото de facto ще се окаже, 

че те просто дублират работата на основния орган по извършване на адресна 

регистрация. В Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на единната система за 

гражданска регистрация са детайлизирани единствено функциите и 

правомощията на т.н. Комисии по дерегистрация
11

. По аналогия обаче, местната 

администрация прилага тези изисквания и към функциите на Комисиите по чл. 92, 

ал. 8 от ЗГР. Сред изискванията има такова, определящо да се провери дали лицето, 

което заявява адресна регистрация е представило документите по чл. 92, ал. 2 от 
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 Комисии по чл. 99б от ЗГР, детайлизирани с чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране 
на единната система за гражданска регистрация. 



  

 

 
 

 

ЗГР. При установяване на липсата на такива документи, следва отказ за адресна 

регистрация, което действително обезсмисля самото съществуване на Комисията 

по чл. 92, ал. 8 от ЗГР, тъй като е очевидно, че ако лицето притежава някой от тези 

документи, то не имало нужда от процедура по чл. 92, ал. 8 от ЗГР. 

Както ще стане ясно от следващите части на настоящия анализ, практиката 

показва, че служителите в комисиите по адресна регистрация по чл. 92, ал. 8 от ЗГР 

не са склонни проявяват инициатива в посока установяване границите на 

оперативната си самостоятелност. В масовия случай те предпочитат да се уповават 

на ясно записаните в закона правила, което е разбираемо, но не е в съответствие с 

изначалната цел зад създаването на въпросните комисии.  

Липсата на по-детайлно конкретизиране на правомощията на комисиите по 

адресна регистрация в закона по всяка вероятност се дължи на факта, че 

очакванията са били тези звена да бъдат сезирани в изключително редки случаи. 

Това навярно е и причината дори статутът им да не е изяснен. Практиката обаче 

показва, че намесата на комисиите е необходима доста често, което налага 

полагането на законодателни усилия в посока по-подробно регламентиране на 

дейността и правомощията им, за да могат да функционират пълноценно в полза на 

гражданите. На този етап пропускът в законодателната уредба е толкова дълбок, че 

дори не става ясно дали комисиите следва да извършват проверки на място, въз 

основа на които да изготвят становищата си до основния орган по адресна 

регистрация.  

Не на последно място, чл. 92, ал. 10 от ЗГР поставя ограничение по 

отношение на броя лица, които могат да се регистрират по постоянен и/или 

настоящ адрес на адреса на едно жилище. Максималния допустим капацитет на 

всяко жилище се определя, като броят на лицата, които обичайно могат да го 

обитават, се умножи по две. Според §1, т. 1 от ДР на ЗГР „лица, които обичайно 

могат да обитават жилище“ означава максималният брой лица, които могат да 

обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по-малко от 10 кв. м 

жилищна площ. За случаите, в които жилището се обитава само от роднини по 

права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по 

сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на 

броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. 



  

 

 
 

 

Проблемът с тази ограничителна разпоредба е, че не отчита динамиката на 

съвременния живот, в резултат на която много хора често сменят адреса си поради 

ред причини, като невинаги изпълняват задължението си да се регистрират на 

новия си адрес. По този начин се получава своеобразно задръстване на определени 

адреси, в които законоустановената квота е запълнена от неоткриваеми лица, 

отдавна напуснали съответния адрес.  

В допълнение към това, следва да се отбележи, че ромските семейства 

традиционно се състоят от повече членове, които живеят съвместно на едно място. 

Това също води до бързо запълване на капацитета на определени жилища и се 

превръща в пречка за извършване на адресна регистрация на лица, които реално 

живеят на заявения адрес. 

Не на последно място, не е отчетен практическият проблем, че в някои 

населени места не една, а множество жилищни сгради съществуват на един и същи 

административен адрес. Това е така, тъй като те са изградени без строителни книжа 

и не са получавали следващ номер на локализационната единица (улица), а са били 

записвани на последния съществуващ номер. Горното налага за съобразяване на 

възможностите, определени със закона, при извършване на проверка на място от 

Комисията по чл. 92, ал. 8 от ЗГР да се установява броя на съществуващи 

постройки. 

По-големият проблем е, че в тези случаи няма как да бъде приложена и 

процедурата по чл. 99б от ЗГР, която предлага някакво решение на ситуациите, в 

които част от регистрираните на съответния адрес лица вече пребивават на друго 

място. Поради това е нужно да бъде потърсен алтернативен подход за 

преодоляване на коментираното ограничение, когато всички вече регистрирани на 

конкретен адрес лица действително могат да бъдат открити на съответния адрес.  

 

II. Прилагане на законодателните норми, уреждащи извършването на адресна 

регистрация – изводи от съдебната практика по чл. 92 от ЗГР  

 



  

 

 
 

 

На основата на осъществен анализ на наличните съдебни актове, постановени 

по спорове, касаещи извършването, респективно отказа да бъде извършена адресна 

регистрация на граждани, могат да бъдат изведени следните наблюдения: 

 Установените законодателни пропуски във връзка с конкретизирането на 

правомощията на комисиите по чл. 92, ал. 8 пораждат редица проблеми и 

пречки за гражданите да изпълнят задължението си за заявяване на 

постоянен и настоящ адрес. 

 

 Налице са случаи, в които, дори след успешно издаване на удостоверение за 

адрес при спазване на приложимите законови изисквания, структурите на 

местната власт своеволно отказват да актуализират електронните регистри за 

адресни данни, като по този начин възпрепятстват процедурата по издаване 

на документ за самоличност на граждани. 

 

 Административните съдилища се оказват призвани да извършват корекция 

на последствията от неефективното функциониране на комисиите по адресна 

регистрация и да защитят правата на гражданите от произволните действия 

на местната администрация. 

 

 Въпреки липсата на усилия в посока изясняване на законодателната уредба, 

местните власти в някои общини са особено проактивни в осъществяването 

на проверки по случаи на извършени адресни регистрации на граждани, като 

се стига дори до налагане на административнонаказателни санкции на 

длъжностни лица.  

 

Както беше споменато в предишните части на настоящото становище, 

съществуващият понастоящем правен вакуум по отношение на статута и 

механизма на работа на комисиите по адресна регистрация по чл. 92, ал. 8 от ЗГР 

може да доведе до невъзможност за осъществяване на първоначалния им замисъл. 

И действително – практиката показва, че служителите в комисиите предпочитат да 

действат изключително в рамките на записаните в закона правила относно 

извършването на адресна регистрация. Така например, в редица случаи комисиите 



  

 

 
 

 

излизат със становище, че не следва да бъде извършвана адресна регистрация на 

определени граждани, единствено на основа на констатацията, че последните не са 

представили документ по чл. 92, ал. 2 пред компетентния държавен орган (вж. 

Определение № 3668 от 13.03.2019г. по адм. д. № 2293/2019, I отд. на ВАС). Но 

при положение че причината за сезирането на комисиите в тези случаи е именно 

фактът, че гражданите не разполагат с нито един от изискуемите от закона 

документи, формирането на становище на базата на това обстоятелство води до 

цикличност и не предоставя разрешение на възникналия казус.  

В действителност се оказва, че комисиите по чл. 92, ал. 8 от ЗГР дублират 

дейността на основния орган по извършване на адресна регистрация, което прави 

самото им съществуване лишено от смисъл.  

Други случаи от съдебната практика показват, че комисиите се ограничават до 

извършването на проверки в наличните информационни масиви при формирането 

на преценка дали следва да бъде осъществена адресна регистрация. От Решение № 

817/17.04.2018г. по адм. д. № 3247/2017г. на Административен съд – Варна става 

ясно, че съответната комисия дала становище против извършването на адресна 

регистрация на основата на данни от справки в СГКК – гр. Варна, които се оказали 

неточни.  В случая неизвършването на проверка на място довело до установяване 

на фактическа обстановка, неотговаряща на обективната действителност, от което 

последвало грубо нарушение на правата на засегнатите граждани.   

Така описаната ситуация навежда на извода, че комисиите следва да бъдат 

ако не задължени, то поне насърчени да извършват проверки на място, преди да 

изготвят становища до органа по регистрация. Още повече, че в коментирания 

случай в рамките на административното производство са били представени 

множество документи в подкрепа на искането на заявителя, включително заповед 

за отдаване на дворно място под наем, фактури за плащане на наема и 

разрешително за строеж на водопроводно отклонение. Тоест, безспорно са били 

налице предпоставки за извършване на проверка на място с оглед изясняване на 

всички относими обстоятелства, преди да бъде взето решение дали да бъде 

извършена адресна регистрация. В този смисъл е и заключението на АС – Варна, 

според което: 



  

 

 
 

 

 „Принципите на административния процес /чл. 7, ал. 1 от АПК - актовете да се 

основават на действителните факти, а истината за фактите да се установява 

по реда и със средствата, предвидени в АПК, както и служебното начало по чл. 9 

от АПК/ изискват ако е налице необходимост от изясняване на фактите и 

обстоятелствата от значение за произнасянето и с оглед преценка 

възраженията на страните, администрацията да организира и предприеме 

съответните процесуални действия, за да се създадат гаранции за обоснованост 

и законосъобразността на актовете ѝ.“ (вж. също Решение № 15669 от 

19.11.2019г. по адм. д. № 7071/2018г., III отд. на ВАС, в което е потвърден този 

извод).  

Но дори и при евентуална липса на посочените по-горе документи възниква 

въпросът дали проверка на терен не следва да бъде осъществявана във всички 

случаи на сезиране на комисия по чл. 92, ал. 8 от ЗГР. С оглед доказания риск от 

неточности в електронните бази данни, поддържани от държавните органи, като 

минимум е необходимо да се проведе сериозна дискусия относно 

регламентирането на правомощия, респективно задължение за извършване на 

проверки на място от въпросните комисии.  

В допълнение към горното, коментираният случай поражда и въпроса дали 

представените от заявителя в хода на административното производство документи 

не следва да попадат в категорията „други документи“ по смисъла на чл. 92, ал. 2, 

т. 3, представляващи годно основание за извършване на адресна регистрация. Тук 

на преден план отново излиза установеният проблем с формулировката на 

посочената разпоредба, която има нужда от прецизиране, за да се гарантира 

стабилността и предвидимостта на закона. Отстраняването на този недостатък в 

разглежданата правна уредба по всяка вероятност ще спомогне и за намаляване 

обема на работа на комисиите по адресна регистрация, което от своя страна би 

било предпоставка за създаване на по-строги изисквания по отношение на тяхната 

работа.  

На следващо място, при постановяването на административен акт в 

съответствие с чл. 92, ал. 1 от ЗГР, компетентните органи в много случаи не 

отчитат нормата на чл. 90, ал. 2 от ЗГР, според която „Постоянният и настоящият 

адрес на новороденото дете съвпадат със съответните адреси на родителите му“. 



  

 

 
 

 

Така например, с Определение № 1812 от 05.03.2019г. по адм. д. № 10863/2018г. 

Административен съд – София-град (АССГ) отменя постановен отказ за 

извършване на адресна регистрация с мотива, че майката на жалбоподателката има 

установен и непроменян във времето постоянен адрес, който следва да е бил 

вписан и като адрес на жалбоподателката при раждането ѝ. АССГ излага следния 

извод: „Независимо, че лицето е навършило пълнолетие, административният 

орган е бил длъжен служебно и предварително да съобрази наличието на 

постоянен адрес за майката.“  (вж. още Решение № 7307 от 16.12.2020г. по адм. 

д. № 3082/2020г. на АССГ в същия смисъл).  

В рамките на цитираното съдебно производство АССГ разглежда и въпроса 

дали жалбоподателката може да бъде регистрирана на адрес на жилище – 

общинска собственост, което обитава без настанителна заповед. 

Административният съд стига до заключението, че регистрация е възможна, 

доколкото жалбоподателката не е изведена от жилището и може да бъде намерена 

там. По силата на тази логика се стига и до следния по-общ въпрос: следва ли 

изискването за писмено съгласие от собственик (чл. 92, ал. 3 ЗГР) да бъде 

прилагано от комисиите по адресна регистрация в случаите по чл. 92, ал. 8 от ЗГР? 

Анализът на съдебната практика навежда по-скоро на обратния извод – че 

Комисиите по чл. 92, ал. 8 от ЗГР следва да установяват фактическото положение и 

на основа на установеното да издават своята констатация, въз основа на която да се 

извърши регистрация по постоянен адрес.  

В случаите, когато до местните власти е отправено искане за извършване на 

адресна регистрация, подкрепено с документ по чл. 92, ал. 2, т. 2, исканият 

административен акт може да бъде постановен само на основа на представените 

документи. С оглед риска от фалшифициране на документация е логично да бъде 

изискана допълнителна гаранция под формата на писмено съгласие от собственика. 

От друга стана, при условията на чл. 92, ал. 8 се сформира нарочна комисия, която 

(би следвало да) има правомощия и дори задължения да извърши задълбочена 

проверка по казуса, с който е сезирана. В този случай необходимостта от съгласие 

на собственика се явява ненужна, тъй като презумпцията е, че комисията 

предоставя достатъчно силни гаранции за съобразяване със закона. От друга 

страна, разгледаният в предишния параграф казус показва, че в някои ситуации 



  

 

 
 

 

такова съгласие не може да бъде получено от хора, които действително живеят на 

посочения от тях адрес. От тази гледна точка, по-ефективен подход би бил в тези 

случаи да не се прилага ограничението на чл. 92, ал. 3, а обстоятелствата около 

собствеността на жилището на посочения от заявителя адрес да се съобразяват от 

комисията по адресна регистрация при изготвяне на становището по чл. 92, ал. 9 от 

ЗГР.  

Не на последно място, следва да се отбележи, че в някои случаи местната 

администрация е склонна да затруднява процедурата по издаване на документи за 

самоличност дори и за граждани, които имат издадени удостоверения за постоянен 

адрес. От прочита на Определение от 28.08.2013г. по адм. д. № 622/2013г. става 

ясно, че кметът на Община Тервел отказал да отрази постоянния адрес на двама 

граждани в електронния регистър на населението, въпреки че на последните били 

надлежно издадени удостоверения за постоянен адрес от кметство с. Сърнец. По 

този начин местният орган нарушил задълженията си за извършване на обработка 

на данните за постоянен адрес в електронните лични регистрационни картони на 

жалбоподателите и за изпращане на картоните в ГД „ГРАО“ за актуализация на 

регистъра на населението. Правата на гражданите да им бъде издаден валиден 

документ за самоличност в случая останали незащитени поради пропускане на 

срока за подаване на жалба срещу общинската администрация.  

Още един пример за сериозните усилия, полагани от определени местни 

структури в посока затрудняване извършването на адресна регистрация на 

граждани, се наблюдава в Община Роман, където срещу кметски наместник са 

издадени над 20 наказателни постановления за незаконосъобразно извършване на 

регистрация на граждани (вж. Решения № 59–63 от 15.04.2016г. по адм. д. № 554, 

575, 573, 572 и 563 от 2015г. на Районен съд – Мездра; Решение № 249 от 

18.07.2016г. по а. н. д. № 303/2016г. на Административен съд – Враца). В тези 

случаи се е наложило обжалване на наказтелните постановления, които са били 

отменени от съответния районен съд (Мездра), като отмяната е била потвърдена от 

Административен съд Враца. 

Следователно при наличието на законодателна уредба с редица 

идентифицирани пропуски и при липсата на инициатива да бъдат регламентирани 

правомощията на основни звена – комисиите по адресна регистрация, значителен 



  

 

 
 

 

ресурс бива отделян на места, за да се търси административнонаказателна 

отговорност на лице, действало в условията на очевидна правна несигурност и 

нестабилност. Предвид множеството неясноти в сега действащия приложим закон, 

не е учудващо, че всички наказателни постановления са отменени както от 

компетентния районен, така и от административния съд на касационна инстанция.  

 

III. Възможни решения на проблема. 

Изложените проблеми без съмнение изискват намеса на законодателя, с 

оглед подобряване на съществуващата правна уредба, така щото същата да 

отговори на идентифицираните нужди.  

1. Радикално решение на проблема би могло да се постигне с 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 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. На първо място, в Наредбата следва изрично да се 

приеме допълнение в чл. 121, ал. 4, като изрично се укаже, че при включване на 

адрес в националния класификатор не се разглеждат въпросите, свързани със 

законност и/или търпимост на същия. Следва да е ясно, че такова допълнение по 

никакъв начин няма да промени статута на съответния строеж в законен, тъй като 

законността на строежите е предмет на съвършено друг закон, а именно Закона за 

устройство на територията. Такова решение би кореспондирало и на 

разпоредбите на Закона за българските лични документи, в който, както беше 

посочено по-горе е дадено легално определение на понятието постоянен адрес, 

което не включва допълнителни изисквания, различни от това, лицето да е вписано 

в съответния регистър на населението, което се случва при издаването на първия 

му акт за гражданско състояние, а именно акта за раждане. По този начин ще се 



  

 

 
 

 

постигне и последователност с чл. 93, ал. 1 от ЗГР. Изменението на разпоредбата 

на чл. 92 от ЗГР с отглед преодоляване на възможности за изборни нарушения 

очевидно е довело до поредица от неразрешими проблеми, свързани с реализацията 

на правата и задълженията на гражданите. В този смисъл, по-скоро Изборният 

кодекс е законовия акт, който би следвало да се погрижи за алтернативни начини 

за избягване на такива нарушения, които не са свързани с de ure заличаване на 

физически лица от правния живот в страната.  

2. Алтернативно радикално решение на проблема 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. В настоящия момент възможност за регистрация на служебен адрес 

съществува единствено за българските граждани, живеещи извън страната. Не е 

адекватно законодателят да е положил грижа за тях, но да не е положил същата 

грижа за лицата, които живеят на територията на Република България.  

3. Решения на проблема, свързани със запазването на някои от 

съществуващите изисквания за извършване на адресна регистрация по постоянен 

адрес изискват отново законодателна инициатива поне в няколко посоки: 

 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
12

“. 

 Примане 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. 

 Приемане на изричен текст, който да поясни съдържанието на декларацията 

по чл. 92, ал. 6 от ЗГР, тъй като в настоящата си редакция не е ясно дали се 

изисква деклариране на фактическо съжителство, или деклариране на 

                                                           
12

 Примерно посочени по-горе в текста на настоящото становище. 



  

 

 
 

 

съгласие на собственик/ползвател за адресна регистрация на лице, което е 

във фактическо съжителство. В настоящата си редакция текстът оставя 

съмнение за девиация в режимите на адресна регистрация на лица, които са в 

легален брак и лица, които са в състояние на фактическо брачно 

съжителство.  

 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.  

 


