ЧРЕЗ ОБЩИНА…………………………….
……………………………..………………….
……………………………..………………….
ДО МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО
ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО”

МОЛБА
за установяване наличието на българско гражданство
От…
……………………………………………………………………………………….........................
(имена по чуждестранния документ за самоличност)

……………………………………………………………………………………………............................
(собствено, бащино и фамилно име, с което е напуснало България)

ЕГН………………………………………………………………………………………………………....
(при наличие)

Дата на раждане …………………………………………………………………………………………...
(ден, месец, година)

Месторождение …………………………………...………………………………………………………
(държава, област, община)

………………………………………………………………………………………………………………
(населено място)

№ и дата на акта за раждане ……………………………………………………………………………...
Последно местожителство на лицето в Р България …………………………………...………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Последно местоживеене (адрес) на лицето в Р България ………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………
Постоянен адрес на местоживеене в чужбина …………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………….
(държава, населено място, адрес)

Господин Министър,
Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно дали
съм запазил(а) българското си гражданство. За целта декларирам следните
данни:
Кандидатствал(а) съм за освобождаване от българско гражданство
………………………………………………………………………………………………………………
(да, не, година)

Гражданин съм на …………………………………………………………………………………………
(държава)

Напуснах България като ………………………………………………………………………………….

(начин на напускане – изселник, турист, др.)

Цел на напускане …………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(кратко описание)

Дата на напускане ………………………….. ……………..……………………………………………..
(дата, месец, година)

Статут на пребиваване зад граница ……………………………………………………………………...
(временно, постоянно)

Семейно положение ………………………………………………………………………………………
Данни за съпруга(та) ………………………………….…………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена, дата на раждане, гражданство, произход, адрес)

Данни за родителите:
майка ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
баща ………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена, дата на раждане, месторождение, гражданство, произход, адрес)

майка ……………………………………………….………………………………………………………
баща ………………………………………………………………………………………………………..
(последно местожителство в България)

Данни за децата:
1……………………………………………....……………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена, дата на раждане, месторождение, гражданство)

Данни за братя и сестри:
1……………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена, дата на раждане, месторождение, гражданство)

Дата …………………………………..………
Град …………………………………………..

Подпис: …………………………….

Забележка. Молбата се подава чрез общината по постоянния адрес на лицето или чрез
общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната.
Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват
данните на починалия.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от
която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните
международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на
чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или
на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат
снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.
Ако мястото за отговор не е достатъчно, отговаря се на отделен лист, прикрепен към молбата.

