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ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО 

РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД 

ИЛИ ДРУГ ОРГАН   

Срок за изпълнение:   

 

10дни  

 

       Не се таксува   
 

Основание :   чл.118,ал.1 от Кодекса за 

международното частно право 
 

 

 

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………………………………………… 

    /име, презиме, фамилия/ 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

Телефон……………………………………….. 
  

  

Заявявам, че желая: 

  

1.Съгласно чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право /КМЧП/, да 

бъде признато приложеното чуждестранно съдебно решение №…………/………………… 

издадено от ………………...................., влязло в законна сила на………………. с основание 

и искане за:  

  
а. Промяна на име. 

б. Прекратяване на брак /за развод, за унищожаване на брака, за обновяване 

нищожност на брака/. 

в. За установяване или оспорване на произход. 

г. Допускане на осиновяване, за прекратяване или унищожаване на осиновяването. 

д. За ограничаване или лишаване от родителски права. 

е. Други решения за промяна в гражданското състояние на лицата, за която 

законите на чуждата държава предвиждат съдебен ред. 
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2.Постановената промяна в гражданското състояние да бъде отразена в регистрите 

по гражданско състояние и в регистрите на населението въз основа на признатото 

чуждестранно решение и по реда, определен в Закона за гражданската регистрация. 

3.Да ползвам фамилното име……………………………………………………. 

  

Приложения: 
1. Препис от съдебно решение, заверено от чуждестранния съд, който го е постановил. 

2. Удостоверение от същият съд, че решението е влязло в законна сила / ако не е 

упоменато в самото решение/ 

      3. Нотариално заверена декларация с подписа на лицето, с която се декларира, че са 

спазени условията, посочени в чл. 117, т.3, т.4 от КМЧП. 

     4. …………………………………………………………………………………………… 

     5.    …………………………………………………………………………………………… 

 Чуждестранните документи трябва да бъдат легализирани или снабдени с 

“Апостил”, ако това е необходимо в зависимост от държавата от която произхождат. Да са 

снабдени с превод на български език, заверен от Министерство на външните работи на 

Република България. 

 

 

 

 Дата:……………      Подпис: ………………. 

 
 

 


