
КОНСПЕКТ 

 

по дисциплината 

Административноправен статут на гражданите и организациите 

 

1. ПОНЯТИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН СТАТУТ НА ГРАЖДАНИТЕ 
И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

1.1. Административна правосубектност 
1.2. Административноправен статут на гражданите – български 

граждани и чужденци. За понятието „чужденец”. 
1.3. Административноправен статут на организациите 

2. ПОНЯТИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА 
2.1Регистри на актовете за гражданско състояние. 
2.2. Регистър на населението 

3. ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И АДРЕСНА РЕТГИСТРАЦИЯ 
3.1.Собствено, бащино и фамилно име. 
3.2.Промяната на собствено, бащино или фамилно име. 
3.3. Адресна регистрация. Адрес и промяна на адрес. 

4. ГРАЖДАНСТВО. ГРАЖДАНСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ СТАТУТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. 

4.1.Придобиване на българско гражданство. 
4.2.Загубване на българско гражданство. 
4.3.Възстановяване на българско гражданство. 
4.4.Производство във връзка с българското гражданство. 
4.5.Гражданството като фактор за определяне на 

административноправния статут на чужденците. 
5. АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ. ВИДОВЕ 

5.1.Съставяне на актовете за гражданско състояние 
5.2.Актове за гражданско състояние на военнослужещи при 

извънредни случаи. 
5.3.Актове за гражданско състояние, съставени при пътуване по море. 
5.4.Актове за гражданско състояние на български граждани, 

съставени в чужбина. 
5.5.Отбелязвания, допълнения и поправки на актовете за гражданско 

състояние 
6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО – ЕСГРАОН 

6.1.Функции на ЕСГРАОН. 
6.2.Поддържане на ЕСГРАОН. 
6.3.Ред за предоставяне на данни от ЕСГРАОН. 
6.4.Защита на данните в ЕСГРАОН. 
6.5.Взаимодействие между ЕСГРАОН и други информационни 

системи в Република България. 
7. БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ 
ГРАЖДАНИ. ВИДОВЕ 

7.1.Видове български лични документи. 



7.2.Понятие за документ за самоличност. Видове документи за 
самоличност, издавани на български граждани: Лична карта на 
граждани на РБ. Паспорт на граждани на РБ, дипломатически 
паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за 
самоличност.  Документи за самоличност заместващи паспорта - 
временен паспорт, служебен открит лист за преминаване на 
границата и временен паспорт за окончателно напускане на 
Република България. Свидетелство за управление на моторно 
превозно средство. 
7.3.Лична карта на българските граждани – данни съдържащи се в 

личната карта, издаване, подмяна и ползване на личните карти на 
гражданите на Република 
България. 

7.4.Паспорти на българските граждани и заместващи ги документи. 
Видове паспорти и заместващи ги документи. Данни, съдържащи се в 
паспортите и заместващите ги документи. Ред за издаване на паспорти и на 
заместващи ги документи. 
8. РЕЖИМ НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБ 

8.1.Характеристика на режима на пребиваване. 
8.2.За правото на пребиваване 
8.3.Краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно 

пребиваване. 
9. ВИДОВЕ РЕЖИМИ НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА РБ 

9.1.Разрешителен режим на пребиваване. 
9.2.Виза и разрешение за пребиваване – общи и специфични белези. 
9.3.Свободен режим на пребиваване 

10. РЕЖИМ НА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА – ВЛИЗАНЕ 
НА ЧУЖДЕНЦИ В РБ И НАПУСКАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БР ОТ 
ЧУЖДЕНЦИ 

10.1.Влизане на чужденци на територията на РБ. 
10.2.Напускане на територията на РБ от чужденци. 

11.РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ И РЕЖИМ НА 
ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  НА ЧУЖДЕНЦИ. 

11.1Регистрационен режим на чужденците – гражданска регистрация 
и адресна регистрация. 
11.2Режим на издаване на български лични документи – документи 

за самоличност и документи за пребиваване на чужденци. 
12. АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН СТАТУТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

12.1.Административноправен статут на организациите с нестопанска 
цел. 

12.2.Административноправен статут на организациите със стопанска 
цел. 
 
 

2012г.                                                                               д-р. Н. Христова 


