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Молба за придобиване на гражданство по натурализация Място, дата 

съгласно 
 § 10 от 
Закона за 
гражданството 

  § 8 от Закона 
за 
гражданството 

 § 9 от Закона за гражданството  

Моля, попълнете формуляра на пишеща машина или с печатни букви. Моля, отговорете на в с и ч к и  въпроси. 
Вярното 
моля отбележете с кръстче Х или попълнете Невярното отбележете с "отпада" или "невярно". Ако мястото 
за въпроса не е достатъчно, приложете лист. 
За непълнолетни над 16 години е необходима отделна молба. 
Молбата може да бъде приета само, ако е напълно попълнена. 
 
Кандидатствам за гражданстро по натурализация. 

1. По моите лични обстоятелства посочвам следните данни:  
 
 
 
 

Актуална снимка на 
просителя 

 
(не по-стара от 1 година) 

Данни за моята личност 
Фамилно име ако има рождено име  

Лично име (лични имена)  

Дата на раждане Място на раждане  

Област/държава  

Актуален адрес (улица, номер, пощенски код, местожителство) на постоянното местожителство  

 Забележка на институцията 
Семейно положение     

  
неженен/неомъ
жена 

 
 женен/омъжена  регистрирано партньорство   

 разведен  
 разделени  вдовец/вдовица   

от Място на сключване на брака   

 
Лични данни на на съпругата/съпруга/ 
партньорката/партньора: 

 

Фамилно име съответно рождено име   

Лично име (лични 
имена) 

     

Дата на раждане Място на раждане   

Област/държава   

Актуален адрес (улица, номер, пощенски код, местожителство) на постоянното местожителство 
 
 
Данни за предишни бракове: 

  

Предишни бракове на кандидата/кандидатката за гражданство по натурализация   

 Да               Не   

 
 

1. Брак 

от до разтрогнат поради   

гражданство(а) на предишния съпруг   
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2. Брак 

от до разтрогнат чрез   

гражданство(а) на предишния съпруг   

 

Гражданство 
актуално гражданство (а) 

доказано ( напр. паспорт/удостоверение за гражданство) 
  Не   Да, чрез 
предишни гражданства 

Причина за загубата 

Загубата е доказана чрез 

Народност 

 
Специален статус 
Бежанец по квота?   Не       Да, чрез 
Безотечествен чужденец?   Не       Да, чрез 
Чуждестранен бежанец?   Не       Да, чрез 
Лице, имащо право на 
убежище? 

  Не       Да, чрез 

Продължават ли тези 
причини? 

  Не       Да 

 
Военна служба 
Подлежи на военна служба?   Не       Да 
Освободен от военна служба?   Не       Да 
Отбил военна служба?   Не       Да от                    до 

 
Пребиваване от раждането 
- в чужбина 
от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

 

- във Федерална Република Германия 
от до (град,държава) 
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от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

от до (град,държава) 

 

настояща виза за пребиваване 
  Разрешение за 
установяване 

  Право на пребиваване 

  Разрешение за 
пребиваване 

  безсрочно разрешение за пребиваване 

съгл. §……………………….   ……………………………………. 

 

Образование/професия 
- училищно образование 

от до Вид Завършване Държава 

     

     

     

     

     

 
- професионално образование 

от до Вид Завършване Държава 
     

     

     

 
- Трудови правоотношения/самостоятелна дейност през последните 8 години 

от до Вид и работодател 
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2. Родители 
  живи родители Дата и място на сключване на брака 

  Осиновители Решение за осиновяване от 

 

баща 
Фамилно име, ако има рождено име Лично име 

Дата на раждане Място на раждане 

Актуален адрес 

гражданство(а) Народност 

Починал ли е? 
  Не 

 
   Да, на: 

 
Майка 
Фамилно име, ако има рождено име Лично име 

Дата на раждане Място на раждане 

Актуален адрес 

гражданство(а) Народност 

Починал ли е? 
  Не 

 
   Да, на: 

 
Да се отговори само, ако кандидатът/кандидатката е непълнолетен/на 
Бракът на родителите продължава 
  Да   Не (При Не,отговорете на следните въпроси!) 
Кандидатът(кандидатката) се представлява от (например баща, майка) 

 
3. Деца 
Тук трябва да се впишат непълнолетни и пълнолетни, семейни и несемейни деца!  

Други деца впишете в отделен лист. 
1. Дете 
Фамилно име, ако има рождено име Лично име (лични имена) 

Дата на раждане Място на раждане/държава 
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Актуален адрес 

Гражданство Трябва ли и детето да получи гражданство по 
натурализация? 

   Да   Не 
 
2. Дете 
Фамилно име, ако има рождено име Лично име (лични имена) 

Дата на раждане Място на раждане/държава 

Актуален адрес 

Гражданство Трябва ли и детето да получи гражданство по 
натурализация? 

   Да   Не 
 
3. Дете 
Фамилно име, ако има рождено име Лично име (лични имена) 

Дата на раждане Място на раждане/държава 

Актуален адрес 

Гражданство Трябва ли и детето да получи гражданство по 
натурализация? 

   Да   Не 
 
4. Дете 
Фамилно име, ако има рождено име Лично име (лични имена) 

Дата на раждане Място на раждане/държава 

Актуален адрес 

Гражданство Трябва ли и детето да получи гражданство по 
натурализация? 

   Да   Не 
 
От тези деца (моля, впишете поредния номер от по-горе) 

произхождат от сегашния брак  

произхождат от минали бракове  

са извънбрачни  

 
4. Езикови познания 
Произход на знанията по немски език чрез 
- родния дом   Не   Да 
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- посещаване на училище   Не   Да: ……………………………… 
- самостоятелно учене   Не   Да 
- пребиваване в 
немскоговорящи страни 

  Не   Да, държава: ………………………… 

 
5. Административни нарушение/престъпни деяния/досъдебни следствия 
  няма престъпни деяния   извършени са следните престъпни 

деяния: 
Описание на деянието и наказателна мярка Съд и дата на присъдата 

  

  

  

В момента има ли висящи предварителни производства?  
  Не             Да, защото 
  

Има ли прекратени предварителни производства през последните 5 години?  
  Не        Да, институция и служебен номер (Приложете съобщението за 
прекратяване) 
  

 
Осъждане/Предварително производство в чужбина 
  няма престъпни деяния   извършени са следните престъпни 

деяния: 
Описание на деянието и наказателна мярка Съд и дата на присъдата 

  

В момента има ли висящи предварителни производства? 
   Не             Да, защото 
  

 
6. Икономически отношения 
настояща дейност изучена(и) професия(и) 
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Трудови доходи  Нетна сума в евро/месец 

Трудови доходи   Не   Да,  

Доходи от самостоятелна 
дейност 

  Не   Да,  

Доходи от наеми / 
отдаване под аренда 

  Не   Да,  

Пенсия   Не   Да,  

Издръжка / авансово 
плащане на издръжка 

  Не   Да,  

Обезщетение за 
отглеждане на дете 

  Не   Да,  

Детски надбавки   Не   Да,  

Помощ за покриване на 
наем за жилище 

  Не   Да,  

Парично обезщетение при 
безработица 

  Не   Да,  

Парично обезщетение при 
безработица II 

  Не   Да,  

Други доходи:   Не   Да,  

 
Капитал/дългове   Сума в евро 
Имот   Не   Да,  

друго имущество   Не   Да,  

Ипотеки, дългове   Не   Да,  

Задължения по плащане 
на данъци? 

  Не   Да,  

 
Районен съд и номер на делото 
Има ли запис в списъка на 
длъжниците? 

  Не   Да,  

 
Пенсионно обезпечение 
  Не   Да, чрез   задължително пенсионно осигуряване 

    частна застраховка за пенсия/за живот  

   ………………………………. 

 
Доходи на членовете на семейството 
  Нето   Бруто   ежемесечно   годишно 
Фамилно име, лично име   Сума в евро 
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Обезпечаване на издръжка чрез право на издръжка 

(Отговор само за лица без собствени доходи) 

Издръжката е осигурена чрез права на издръжка 
   Да   Не 
Име и адрес на даващия издръжка 

Нетни доходи на даващия издръжка  Сума в евро 

   
ежемесечно 

    годишно  

 
7. Избягване на двойно гражданство 
Аз съм готов, да се откажа от досегашното си гражданство и се 
задължавам след писмено потвърждение на гражданството по 
натурализация, 
да изпълня следните стъпки 
   Да    Не, по следните причини 
  

 

8. Други 
По-рано вече съм подавал молба за гражданство по натурализация 

  Не    Да (институция) 

Имало ли е решение по молбата? 
  Не   аз я изтеглих   тя беше върната 

  Да   тя беше отхвърлена Дата на решението 
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9. Обосновка на молбата за гражданство по натурализация 
(да се попълни собственоръчно, при молба по § 10 не е необходимо) 
 

 
10. Указание за събиране на данните 
Изискваните в молбата данни са необходими за решението по Вашата молба за 

получаване на гражданство по натурализация. Без тези данни не е възможно 

обработването на молбата. 

 

Административна такса: 

Известно ми е, че за получаването на гражданство по натурализация или за отхвърлянето или 

за изтегляне на молбата трябва да се плати административна такса. 

Освен това ми е известно, че едва след заплащане на частична такса или на пълната 
такса за гражданство по натурализация може да започне обработването на молбата. 

 

Съгласие по § 67 на социалния кодекс X: 

Съгласен съм, компетентната институция на социалното подпомагане, Агенцията по заетостта 

(преди Бюро по труда), при необходимост също службата за работа с младежта и службата за 

помощи за обучение да огласяват необходимите за доказване на данните по въпросите 1.3, 4 и 

5 социални данни. 
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Справка от данъчните органи: 

Съгласен съм с предоставянето на информация за условията на моите доходи, включително 

всички данъчни производства. 

 

Истинност на данните и задължение за уведомяване: 

Гарантирам истинността на моите данни Запознат съм, че грешни или непълни данни могат 

да доведат до отхвърляне или връщане на гражданството по натурализация. Задължавам 

се, незабавно да съобщавам промени на моите лични и икономически данни. 

 

11. Снимки на децата, които също ще получат гражданство по натурализация (за 
други деца ползвайте отделен лист) 
Име  

 
 
 

Снимка  
(не по-стара от 1 година) 

Лично име 

Дата на раждане 

 

Име  
 
 
 

Снимка  
(не по-стара от 1 година) 

Лично име 

Дата на раждане 

 

Име  
 
 
 

Снимка  
(не по-стара от 1 година) 

Лично име 

Дата на раждане 

 

Име  
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Лично име  
 

Снимка 
(не по-стара от 1 година) Дата на раждане 

 

12. Подписи 
- Кандидат/кандидатка за гражданство по натурализация или на законния представител  
Място, дата 

Подпис 
(да се положи при подаване) 

 
- получаване на гражданство по натурализация за деца 
  Аз/ние моля/молим за получаване на гражданство по натурализация на посочените 
в №3 деца 
Място, дата 

Подпис 
(да се положи при подаване) 

 
- Съгласие при непълнолетни  кандидати за гражданство по натурализация над 16 години 
Аз/ние потварждавам/потвърждаваме кандидатстването за гарманско гражданство 

Място, дата 

Подпис 
(да се положи при подаване) 

 
Настоящият подпис/подписи е положен от мен. С настоящето се заверява официално. 

 

Място, дата 

……………………………. 

 

институция 

……………………………… 

За службата 

(служебен печат) 

 

 
 


