
1994 – Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен 

съд или орган 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Секретар на Община Сърница 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Граждански процесуален кодекс – чл. 621 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 

чуждестранен съд или орган /по образец/; 

 Препис от съдебно решение , заверен от чуждестранен съд, който го е издал; 

 Удостоверение от съшият съд, че решението е влязло в сила; 

 Декларация (нотариално заверен) по чл.117, ал.3, т.4 от Кодекс по международно 

частно право /по образец/; 

 Пълномощно (при необходимост). 

 

Такса на административната услуга: 

  Безплатна. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 14 дневен срок от подаване на заявлението. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Безсрочен. 
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ДО 

КМЕТ НА 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

орган 
(Уникален идентификатор на административната услуга - 1994) 

 

От ............................................................................................................................. ..................................... , 

(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК ...................................................................................., постоянен/настоящ адрес или адрес на 

управление на юридическото лице: гр./с. .................................................., община ................................, 

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

тел.: ........................................................., електронна поща …………………………................................ 

Упълномощено лице/ придружител …..................................................................................... ................... 

.......................................................................................................................................................................... 

(трите имена на придружителя/пълномощника и ЕГН) 

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

Желая на основание чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право, да признаете 

съдебно решение …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….............................. 

№, дата на издаване, съд, държава .............................................................................................................. 

Прилагам следните документи: 

1. Препис от съдебно решение , заверен от чуждестранен съд, които го е издал; 

2. Удостоверение от съшият съд, че решението е влязло в сила; 

3. Декларация (нотариално заверен) по чл.117, ал.3, т.4 от Кодекс по международно частно 

право; 

4. Пълномощно (при необходимост). 

Забележка: Всички документи да са легализирани или снабдени с „апостил” на държавата на 

издаването, както и с превод на български език, заверен от Министерство на вътрешните работи.  

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от звеното за административно обслужване. 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

.................................................................................................................. .................................................., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели.  

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

• като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

• като вътрешна куриерска пратка; 
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• като международна препоръчана пощенска пратка. 

По електронен път на електронна поща ........................................................................................ ...... 

 

 

Дата: .......................                                                                     Заявител: ...........................  

   (Подпис)
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 

 

Долуподписаният/ата: 

 

Имена:............................................................................................................................................................, 

ЕГН: ..........................с постоянен адрес в РБ (съгласно ЛК):  гр. ............................................................, 

Адрес  .............................................................................................................. .............................................., 

документ за самоличност: лична карта/паспорт №  ..................................... , издадена на  ................ ...,  

от........................................., гражданство..................................................................................................... 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че относно влязлото в сила съдебно решение №......................................................... на ............ ..........г. 

издадено от съд ...................................................................., държава......................................................... 

за прекратяване на гражданския брак сключен на ...........................................г. под №...........................    

в град/села................................................................ държава ....................................................................... 

между: 

1.ИМЕ...................................................................................., ЕГН/дата на раждане-…………............... 

с постоянен адрес.............................................................................., държава............................................. 

и 

2.ИМЕ..................................................................................., ЕГН/дата на раждане-................................ 

с постоянен адрес............................................................................., държава.............................................. 

 

с основание и искане за признаване в държава Република България: 

 между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение 

на български съд. 

 между същите страни, 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) 
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