
 

           Проект! 

 

ЗАКОН 

за допълнение на Закона за гражданската регистрация 

(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 

2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 

2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 99а преди думата „настоящ“ се добавя „постоянен или“. 

 

§ 2. В глава четвърта се създава раздел III с чл. 99б: 

„Раздел III 

Извършване на проверка 

„Чл. 99б. (1) При подаден писмен сигнал за нарушение на чл. 92 или 

99а, по искане на собственика на имота, както и по собствена инициатива 

кметът на общината, района или кметството със заповед, определя 

комисия, в която се включват служители от съответната администрация и 

от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните 

работи, която да извърши проверка за спазване на изискванията за 

извършване на адресна регистрация. В случаите на сигнал или искане 

комисията се определя в 7-дневен срок. 

 (2) Проверката по ал. 1 се извършва в 14-дневен срок от 

определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя 

протокол.  

(3) Въз основа на протокола за установено нарушение на чл. 92 или 

99а Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството автоматизирано заличава адреса в регистъра на 

населението. 

 (4) Лицето, чиято адресна регистрация е заличена е длъжно, след 

уведомяване по надлежен ред, в едномесечен срок да  подмени личните си 

документи.  

 

§ 3. Създава се чл. 116а. 

„Чл. 116а. За нарушение на чл. 92 или 99а на виновните лица се 

налага глоба от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай. 

 



ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 4. (1) В 14-дневен срок от влизане в сила на този закон кметовете 

на общини оповестяват публично списък на лицата с нови, извършени в 

периода 01.02.2015 г. – 30.04.2015 г., адресни регистрации.  

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон се извършва 

служебна проверка за спазване на изискванията за адресна регистрация по 

чл. 92 или 99а за периода от 01.02.2015 г. – 30.04.2015 г.   

(3) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството автоматизирано заличава в регистъра на населението 

адресната регистрация, извършена в нарушения на чл. 92 или 99а. 

 

 

 

 

 

Вносители: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М О Т И В И 



 

към Закона за допълнение на Закона за гражданската регистрация 

През последните няколко месеца, във връзка с предстоящите местни 

избори, се разгърна мащабна кампания по „заселване“ на избиратели в 

малки населени места и общини. С една ясна цел – повлияване на 

изборните резултати. Явлението „вътрешен изборен туризъм“ не е ново. 

Различното, с днешна дата, е че промените на адресната регистрация в по-

голямата си част се извършват в нарушение на закона. Въпреки 

законодателните мерки, които бяха предприети за ограничаване на това 

порочно явление.  

Затова, с настоящия законопроект предлагаме всички регистрации, 

които са извършени в нарушение на закона да бъдат заличени, а 

извършителите – санкционирани. Дава се възможност за извършване на 

проверки на законността на адресни регистрации, съответно – за 

заличаване на извършените в нарушение на закона. Проверка може да бъде 

извършена по сигнал, по искане на собственик на имота или по инициатива 

на кмета. Като преходна разпоредба се въвежда задължение за извършване 

на служебна проверка за спазване на изискванията за адресна регистрация 

за периода 01.02.2015 г. – 30.04.2015 г.   

 

 

 
 

Вносители: 
 

 

 

 


