
 
 

 

    ДО 

  КМЕТА НА  

  ОБЩИНА КУБРАТ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт от чуждестранен съд или  

друг орган на основание чл. 118, ал. 1 от Кодекса на международното частно право 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 1994) 

 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице) 

ЕГН………………………………………….., постоянен/настоящ адрес: гр./с. ........................................, 

община…………………, област……………………. ул. (ж.к.) ……..…………………………………., 

тел.: ………...................., електронен адрес ....................................... 

Чрез пълномощник/ законен представител:  ………………………………………………………..………. 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на пълномощника) 

№/дата на пълномощното ……………………………………………………………………….……………. 

 

 

Уважаеми Кмет, 

Заявявам желанието си да: 

1. Бъде признато съдебно решение на ……………………………..……………………………...……съд 

 

по дело № ……………………………………….…………………………..………………………………... 
 

или заверен акт на …………………………….…………………………………..…………………………. 
 

с основание и искане за ………………………….……………………………………..…………………… 
 

Налице са условията на чл. 117 от Кодекса на международното частно право.  
 

Декларирам, че след развода ще нося фамилно име ……….…………………………….……………….. 
              (когато е приложимо) 

2. Бъдат направени съответните вписвания в регистрите по гражданско състояние и на населението, 

въз основа на признатото съдебно решение/акт.  

 
 

Прилагам следните документи: 

1. Оригинал или нотариално заверен препис от решението/акта, заверен от органа, който е постановил, 

ведно със заверен легализиран превод. 

2. Декларация (нотариално заверена) по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП. 

3. Удостоверение, че решението/актът е влязло в сила. 

4. Друго ……………………………………………………………………………………………………………….... 
        (пълномощно, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за идентичност на имена и др.) 

 
 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 



 
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право 

 

 

Долуподписаният/та:_____________________________________________________________ 

ЕГН:__________________ с постоянен адрес: гр./с/___________________________________, 

ул.__________________________________, бл.___________, вх.____, ет.______, ап.________ 

документ за самоличност: лк /паспорт/ №___________________, издадена на_____________ 

от ____________________________, гражданство_____________________________________ 

 

Чрез пълномощник/ законен представител: 

_______________________________________________________________________________ 

(трите имена по документ за самоличност на упълномощено лице) 

ЕГН:__________________ с постоянен адрес: гр./с/___________________________________, 

ул.__________________________________, бл.___________, вх.____, ет.______, ап.________ 

документ за самоличност: лк /паспорт/ №___________________, издадена на _____________ 

от ____________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че между  ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(изписват се трите имена на страните по делото) 

 

СТРАНИ ПО ДЕЛО № ___________________________________________________________ 

с основание и искане за  __________________________________________________________ 

(описва се предмета на делото) 

на  ____________________________________________________________________________ 

(посочва се името на съда/органа, постановил решението/акта) 

 

ДЪРЖАВА _____________________________________________________________________ 

  

1. На същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд. 

 2. На същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван 

преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска. 

 Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: _____________        Декларатор: _____________ 

                (подпис) 

 

Следва нотариална заверка на подписа  

(от нотариус или от консула в съответната държава) 


