
Общинска администрация – Правец, област София, гр. Правец 2161, пл. ”Тодор Живков” № 6; 

е-mail: delovodstvo@pravets.bg Телефони за връзка: 07133/48-72

Наименование на услугата: Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг 
акт на чуждестранен съд или друг орган 
Код на услугата: 1994 

 Правно основание:  Граждански процесуален кодекс – чл.621 
Кодекс на международното частно право – чл.117, чл.118 и чл.119 

 Необходими документи: 
1. Искане за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на

чуждестранен акт или друг орган; 
2. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от

чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на
български език;

3. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд /ако
става въпрос за съдебно решение/;

4. Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМПЧ с нотариална заверка на подписа.

 Такса за административната услуга: 10 лв. 

Срок за извършване на услугата: Съгласно Наредба № 15 за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец 
услугите са: 
   обикновена - съгласно чл. 57 от АПК; 
   бърза в рамките на 3 работни дни; 
   експресна в рамките на 24 часа, считано от часа на постъпване на заявлението. 
Бързата услуга се заплаща със 100% увеличение, а експресната – с 200%. 

Начин на плащане: 
 На гише „Каса” в Общински център за информация и услуги на Общинска

администрация на Община Правец;
 По банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500 
BIC : UBBSBGSF 
Банка:  ОББ АД, клон - Правец 
Код за вида на плащане: 448007 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и
служителите в Община Правец да обработват личните ми данни.

2. Запознат/а към с целите на обработване на личните ми данни.
3. Запозната/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.

С настоящето декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми 
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Подпис: 

mailto:delovodstvo@pravets.bg


 

 
  
 
   Вх. № ..............................                                                          До Кмета 
   Дата: .............................. г.                на: .................................................. 
             ден, месец, година                   община/ район/ кметство 
 
 
 
 

 
И С К А Н Е 

ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ 
 АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД ИЛИ ДРУГ ОРГАН 

 
 

От: .................................................... ...................................................  ................................................... 
име: собствено     бащино     фамилно 
ЕГН: …………...............................................................  ЛНЧ: …………………………………….. 
  когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане 
Адрес: ........................................................................................................................................................................ 
  посочва се адрес за кореспонденция 
Телефон:………………………. Факс:………………………… Адрес на електронна поща: .............................. 

 
Моля на основание чл. 117 от Кодекса на международно частно право да признаете чуждестранно 

съдебно решение по дело за ............................................постановено от………………………………………….. 
......................................................съд, ………………… …………….държава.................................................№ на 
решението………….…… от………………………………/дата , месец, година/ и отразено в регистрите за 
населението на Община Правец. 
 Прилагам: 

1. Препис от съдебното решение, заверен от чуждестранния съд; 
2. Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в законна сила; 
3. Нотариално заверена декларация по чл. 117, т.т.3 и 4 от КМЧП; 
4. Превод на решението на български език със заверка. 

 
Заявявам желанието си издаденият документ да бъде получен: 
 

 чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................................................................,  

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка  

 като вътрешна куриерска пратка  

 като международна препоръчана пощенска пратка  

 лично от звеното за административно обслужване  

 по електронен път на електронна поща  

 

             Дата: ..............................     Подпис:............................... 
  ден, месец, година 
 
     
 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

от ........................................................................................................................................ 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ................................л.к. №............................от.....................изд.от МВР....................... 

с постоянен адрес: ..................................................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 
 

1. Между мен и ............................................................................................................. 

на същото основание /развод/ и за същото искане няма влязло в сила решение на 

български съд. 

2.  Между мен и ............................................................................................................ 

на същото основание /развод/ и за същото искане няма висящ процес пред български 

съд, образуван преди дело №...........................година на.............................съд, 

град..................................... на Република........................., по което е постановено решение 

№.................. /......................год. на същия съд, чието признаване и изпълнение искам. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република 

България за деклариране на неверни данни. 

 

 

Дата.............................                                                             Подпис:............................. 

гр. ………………….     ………………………………………….... 
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