Обр. КМЧП-ПГБ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
ИСКАНЕ
От................................................................................................ ..................................
Постоянен адрес:........................................................................................................
ЕГН.........................................тел.........................GSM.................................................
Чрез упълномощен представител……………………………………………………………………………….
Пълномощно №…………………………………………………………………………………………………..…

ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл. 117 и 118, ал. 1 от КМЧП,
моля да бъде признато и вписано в регистрите по гражданско състояние
чуждестранното съдебно решение за прекратен граждански брак:
Съдебно решение №…………………/ …………………Влязло в сила на ………………………….
/дд/мм/гг/

/ дд/мм/гг/

Издадено от :.....................................................................................................
/ съд, друга институция издала решението /

Държава :.......................................................гр./.......................................................
Относно : Граждански брак № ………..……/……………дд.мм.гг.
регистрите на Община Ямбол между :

съставен в

1. …………………………………………………………………………………………………………………….
/ име, презиме, фамилия на съпруга /съпругата български гражданин/

ЕГН…………………………………/или дд.мм.гг. на раждане……………………………………………..
Фамилно име след развода: …………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия на съпруг /съпруга чуждестранен или български гражданин/

ЕГН…………………или дд.мм.гг. на раждане…………………………Гражданство……………………
Фамилно име след развода :………………………………………………………………………………….
Прилагам :
□ 1. Заверен препис от съдебно решение
□ 2. Удостоверение №.........................., че решението е влязло в сила.
□ 3. Нотариално заверена декларация за спазени условията по чл. 117,т. 3 и т. 4
от КМЧП

□ 4. Декларация по чл. 117, т. 2 от КМЧП
□ 5. Декларация за избраните имена след изпълнение на решението или копие
от чуждестранен документ за самоличност с новите имена.
□ 6. Копие от нотариално заверено пълномощно /ако има упълномощен представител/
□ 7. Оригинал от съдебно решение.
На основание чл. 4, ал. 7 във връзка с ал. 5 от НФЕСГР, желая/не желая
(излишното се зачертава) да ми бъде върнат оригинала на съдебното решение от
чужбина.
Дата :…………………………..
Подпис :........................
ЗАБЕЛЕЖКА: Приложените официални документи към искането са неразделна част и не
подлежат на връщане.

Обр. КМЧП-ПГБ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 117, Т. 2 ОТ КМЧП
Долуподписаният(та)................................................................ЕГН.......................
лична карта №..........................., издадена от. …………………………………………………………...
…………………........................................на.............................................
Д Е К Л А Р И Р А М,
че при..............................................................................................., бяха спазени
нормативните разпоредби на чл. 117, т. 2 от КМЧП:
-

връчване препис от исковата молба на ответника;

-

редовно призоваване на страните;

-

съобразяване с основни принципи, свързани с правото на защита.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния
кодекс.

Дата:.......................

ДЕКЛАРАТОР:..................

Обр. КМЧП-ПГБ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/та/...................................................................................................
с постоянен адрес: гр./с/...........................................област............................................
ул. /ж. к./.............................................................................бл........вх…....ап.........ет…...
л.к. №................................издадена на........................от...............................................

Д Е К Л А Р И Р А М,
че са спазени условията по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно
право /ДВ бр. 42/17.05.2005 г./
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, чийто
признаване и изпълнение се иска.
Известно ми е отговорността по чл. 313 от НК за даване на неверни данни.

Дата:....................

ДЕКЛАРАТОР:………………….

Забележка: Декларацията се заверява при нотариус

