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Abstract  

 

The development of the concept of "citizenship" in time and epochs is really 

interesting. It includes the basic principles on human/society interaction, as well 

as the current democratic principles. 

The material clarifies the concepts of "citizen" and "citizenship" in the 21st century 

and the features that distinguish them from nationality. It focuses on citizenship of 

the European Union, clarifying the meaning embedded in it through the current 

legal framework - the Treaty of the European Union and the Treaty on the 

Functioning of the EU. 
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Не винаги е едно и също нещо да бъдеш добър човек и добър гражданин. 

Аристотел /4 век пр.н.е./ 

 

1. Какво означава „гражданин“? Всеки човек ли е и гражданин? 

Как се развива понятието „граждаин“ през вековете? 

Традициите и подходите към гражданството се променят в хода на 

историята и по света, според различните държави, истории, общества, култури и 

идеологии, което води до различни разбирания за него. 

Знаете ли, че:  

- Първата демокрация в света е тази в антична Атина. Тя е 

просъществувала 185 години.  

Народовластието се появява в древна Гърция V—IV в. пр.н.е. по време на 

класическия период, когато гръцката цивилизация има най-голямия си културен 

разцвет. Идеята за власт на народа се заражда в град Атина, която после се 

превръща в еталон за другите гръцки полиси /градове/.  

- За първи път думата „гражданин“ се споменава в „Атинска полития“ на 

Аристотел    /4 век пр.н.е/ 

Думата „гражданин“ произлиза от думата „cite“ - град, която се отнася до 

древногръцките градове-държави.  

- „Гражданин“  е превилегия в древна Гърция и Римската империя. 

В градовете-държави на древна Гърция разрешавали само на свободните жители 

от мъжки пол да участват в обществения живот. 

Напр. в древна Атина само богати хора, собственици 

на имоти, които са служили в армията и са били 

образовани са имали правото на глас. По-късно това 

право е предоставено за всички мъже атиняни на 

възраст над 20 години. Те са представлявали около 

10% от населението, което означава, че гражданите 

са били малцинство. Жените, селяните, децата, 

робите и чужденците с право на пребиваване не 
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били считани за граждани, а са били поданици.  

Следва да се обърне внимание, че в антична Атина за да си „добър“ 

гражданин, то обучението и участието са били не само право, но и първо 

задължение. Само образованите, тези които имат необходимата осведоменост 

относно въпросите на държавата, нуждите на хората, както и градска култура по 

въпросите относно живеенето заедно на сравнително малка площ и 

необходимостта от съобразяване с другите, са участвали в гласувания. Те 

разбират, че връзка между права и необходимостта от образование и собственост, 

поставя човек отговорен не само към себе си, но и към другите обитатели на 

града и самия град. Гражданин, който не е изпълнявал своите задължения, се е 

считал за социално деструктивен. 

Римляните дори използвали гражданския статут “civitas” като привилегия, 

която можело да бъде предоставена или губена. В древен Рим, „римлянин“ не е 

eтническа принадлежност, а по-скоро социален статус и модел на поведение. Тъй 

като Рим бил основан от латински, етруски и сабински преселници от околните 

градове, ставайки гражданин на града, новозаселилият се ползвал с всички 

привилегии и задължения, свързани с това гражданство. Произходът и 

религиозната принадлежност били без значение. Важното е било да защитава 

интересите на Рим и да живе по римски. Не случайно римляните измислили 

поговорката: „Quando sei a Roma, vivi come i romani“ – След като живееш в Рим, 

прави като римляните.  

През 212 г. император Каракала издал едикт, даряващ на всички жители на 

империята римско гражданство. Така за пръв път в Античната история на Европа 

възникнала космополитна държава, в която независимо от етноса и религиозното 

изповедание всички народи имали едно гражданство, а също равни права и 

задължения. 

- Понятието „гажданин“ и “гражданство” тънат в мрака през 

средновековния период на феодална Европа 

През средновековието /5 век/ малко на брой хора са имали правото да 

управляват огромното мнозинство и понятието „гажданин“, “гражданство”, както и 

концепциите, и философиите, които са в основата им са забравени в Европа.  
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Едва през 16 век в условията на Ренесанса гражданството постепенно се 

завръща в Европа. В италианските градове-държави то обикновено било 

обвързано с определени условия. В повечето от тези градове гражданството било 

предоставяно на децата на гражданите. А във Венеция било необходимо да се 

плащат такси в течение на 15 години, за да се получи статут на гражданин. 

Европейското Просвещение /17-и и 18-и век/ разчупва въведените 

ограничения и насочва хората да видят света по нов начин. То налага 

схващането, че нищо не е предварително дадено, предрешено и че светът е 

фундаментално рационален, което означава, че може да бъде разбран и 

контролиран единствено със силата на разума. По това време Жан-Жак Русо /18 

век/, вдъхновен от гръцките градове-държави, развива идеята, че всички 

граждани би следвало да допринасят за политическите решения без да се 

ръководят от лична изгода.  

 

- Новото разбиране за „гажданин“ и “гражданство” 

се поставя с Френската революция /18 век/ 

 

При Френската революция с „Декларацията за 

правата на човека и гражданина“ понятието за 

„гражданин“ придобива значение като политическа 

идентичност. С това си значение то влиза в живота 

ни в края на 19-ти и началото на 20-ти век. 

 

 

2. Понятията „гражданин“ и „гражданство“ през 21-ви век 

Представата за гражданство се променя с големи темпове поради големите 

икономически, социални и политически промени, настъпили 20 -21-ви век. 

Развива се и съдържанието на свързаните понятия.  



   

  © RCE                                                                                                                     5 |  
 

Индивидът е гражданин на определена държава по рождение. Освен това, 

той може да стане гражданин на друга държава, като кандидатсва и бъде приет в 

политическата рамка на тази държава чрез законовите ѝ условия.  

Гражданството е правен и политически статус на гражданина като 

личност, регистрирано в правителството в съответната държава. То му позволява 

да придобие някои права (граждански, политически, социални ...) и някои 

задължения (данъци, военна служба, лоялност ...) в неговото взаимоотношение с 

тази държава.  

Хората, които живеят на територията на една държавата, но нямат статут 

на гражданин, са лишени от правата и задълженията, които гражданството 

включва. Всяка държава има закони, които регулират начина, по който дадено 

лице може да придобие своето гражданство.  

Националността е различна по смисъл от гражданството. Националността 

показва принадлежност към дадена група, имаща същата култура, история на 

традициите, език и други общи сходства. Тя се получава чрез наследяване от 

родителите и може да бъде наречена като естествено явление. Ето защо има 

разлика между понятията българин, което се утъждествява с „лице от български 

произход“ (от майка или от баща) и понятието "български гражданин".   

Например ако човек, роден във Испания, а родителите са му българи, то 

той ще има испанско гражданство, но по националност ще е българин. Ако 

родителите му имат различна националност, той той ще бъде със смесена 

националност, съответстваяща на тази на родителите му. Впоследствие той може 

да придобие напр. американско гражданство, след като отговари на 

изискванията, кадидатства за това и е одобрен да се регистрира в тази страна. 

Той може да стане и български гражданин след като измине тази процедура и в Р 

България, в съотвествие с българските закони. Така човек може да притежава 

няколко гражданства. Е, никой няма да може да промени националността си, но 

може да има различно гражданство. 

Понятието "български гражданин" е юридическо и такива могат да бъдат 

не само българи, но и лица с друга етническа принадлежност. Българинът не е 

задължително да е български гражданин и съответно това понятие е етническо, а 



   

  © RCE                                                                                                                     6 |  
 

не юридическо. Така че гражданството не може да се отнася за хора от една и 

съща група.   

Въпросите за българското гражданство са предмет на глава II на 

Конституцията на Република България, озаглавена "Основни права и задължения 

на гражданите" и на Закона за българското гражданство, който регламентира 

обществените отношения, непосредствено свързани с гражданството.  

Днес понятието гражданство е далеч по-многопластово от 

законоустановеното гражданство. То е много повече от правна структура. 

Свързано е наред с регламентираните условия, но и с изградено чувство у 

отделния човек за принадлежност към дадена общност, за отговорност да я 

оформя и да повлиява директно. 

3. Гражданство на Eвропейския съюз 

Необходимостта от предоставяне на специални права на гражданите на 

държавите-членки в рамките на Европейските икономически общности се поствя 

още през 1974 г., на заседание на Европейския съвет в Париж. Развиването на 

тази идея води до създаването на Комитет на Европа на гражданите /1984 г./. Той 

одобрява поредица от амбициозни предложения, водещи до конституиране на 

европейско гражданство. 

Статутът „гражданин на Европейския съюз“ се въвежда в Договора за 

Европейския съюз, известен като Договора от Маастрихт и влязал в сила 

на 1 ноември 1993 г. Той бележи началото на „нов етап в процеса на 

изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа“. В него значително 

се разширява сътрудничеството между европейските държави в редица нови 

области. Той включва нов раздел за гражданството на ЕС, в който четем: „Всяко 

лице, притежаващо гражданство на държава-членка е гражданин на Съюза“ 

(чл.8, параграф 1). Ясно е посочен ограничения характер на гражданството на 

ЕС, което се пояснява в друг член от Договора, а именно: „Съюзът зачита 

националната идентичност на своите държави-членки, чиито системи на 

управление се основават на принципите на демокрацията“. 

Договорът за ЕС определя, предоставя или налага правата и задълженията 

на гражданите на ЕС. Най-забележителната черта на гражданството на Съюза е, 
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че то се основава на концепцията за свободно движение - право, което 

гражданите на ЕС притежават и упражняват спрямо държавите-членки, а не на 

права, които гражданите упражняват по отношение на Европейския съюз или 

Европейската общност.  

Защитата на основните права на гражданите на ЕС се гарантират като: 

„Съюзът зачита основните права, гарантирани от Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 

1950 г. и произтичащи от конституционните традиции, общи за държавите-

членки, като общи принципи на правото на Общността“. 

Следващите договори - от Амстердам (1997 г.) и Договорът от Лисабон 

(2007 г.) недвусмислено постановяват, че гражданството на ЕС „допълва, а не 

замества националното гражданство“.  

Гледната точка за гражданите на ЕС се 

изразява в новото определение на 

членовете на Европейския парламент 

като „представители на гражданите на 

Съюза“ (чл.14, параграф 2 от ДФЕС), а 

не като „представители на народите на 

държавите, събрани заедно в 

Общността “(чл. 189 от Договора за 

създаване на Европейската общност). 

Необходимостта от овластяване на европейските граждани и от укрепване 

на гражданското измерение като особена важност е нов етап от развитието на 

обединена Европа. ЕС развива формите, чрез които гражданите на ЕС да могат да 

правят информиран избор за личния си живот, общностите, в които живеят, и 

демократичния живот на всички нива. 

 

Да се запомни: 

1. Смисълът на понятията „гражданин“ и „гражданство“ се променя в 

различните епохи и години - от началото в антична Гърция /5-4 век пр.н.е./ и 

древен Рим до наши дни. 
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2. Гражданството е свързано с народовластието при демократичните 

режими. 

3. Съвременното схващане за гражданство се отличава от разбирането за 

националност.  

4. Гражданството вменява определени права и задължения на гражданина. 

5. Не всеки българин следва да бъде и български гражданин. 

6. Български гражданин може и да не е българин. 

7. Един гражданин може да има няколко гражданства, когато отговаря на 

изискванията за придобиването ѝм. 

8. Гражданството на Европейския съюз се въвежда в Договора за 

Европейския съюз, известен като Договора от Маастрихт от 1992 г. и влязъл в 

сила 1993 г. 

9. Не всеки гражданин, живеещ в пределите на Европейския съюз е 

гражданин на ЕС. Той трябва изначално да е гражданин на една от държавите 

членки. 

10. Гражданството на ЕС допълва, а не замества националното 

гражданство. 

 

Полезни връзки:  

 

1. Конституция на Р България 

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2018/Constitution_Republic%20

of%20Bulgaria_Bg.pdf 

 

2. Закон за българското гражданство 

http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/ZBG_30_04_2010.

pdf 

 

3. Договор за Европейския съюз, Маастрихт, 1992 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026 

 

4. Демокрация, Съвет на Европа 

https://www.coe.int/bg/web/compass/democracy 

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2018/Constitution_Republic%20of%20Bulgaria_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2018/Constitution_Republic%20of%20Bulgaria_Bg.pdf
http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/ZBG_30_04_2010.pdf
http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/ZBG_30_04_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026
https://www.coe.int/bg/web/compass/democracy
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Да проверим дали понянието гражданство е разбрано.  

 

Ние сме Ан и Кети, родени във 

Франция, но сега живеем в Сърбия.  

Майка ни е от Франция, а баща ни е 

от Нигерия.  

Може ли да ни помогнете в 

определянето на националността 

ни. Какви граждани сме?   

А всъщност ние граждани ли сме?  

Имаме ли европейски права?  

 

/Да, те са граждани, независимо че са непълнолетни. Те имат смесено 

гражданство - френско и нигерийско. Това, че живеят в Сърбия не е достатъчно 

да получат такова. Френското гражданство им дава и европейски права. Те са и 

европейски граждани./ 
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