ДО
КМЕТА НА
НА ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ
З А Я В Л Е Н И Е
От:
1……………………………………………………………………………………….
/име,презиме,фамилия на младоженеца/
П.А. гр./с/………………………община…….……………област…..………………
Ул……………………………………………………………№………………………
Н.А. гр./с/………………………община…………………област……………………
Ул…………………………………………………………….№…..…………………..
ЕГН…………………………….Образование………………………………………..
2………………………………………………………………………………………..
/име,презиме,фамилия на младоженката/
П.А. гр./с/………………………община…….……………област…..………………
Ул……………………………………………………………..№……………………..
Н.А. гр./с/………………………община…………………област……………………
Ул……………………………………………………………..№…………...…………
ЕГН……………………………..Образование……………………………………….
Телефон, факс или адрес на електронна поща………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Днес………….……..г, заявяваме, че желаем да сключим граждански брак в
ритуална зала гр.Костенец; /в Общината/; другаде.
На………………………/от…………….…..часа.

Свидетели:
1…………………………………….……………………ЕГН-…………………….
2………………………………………………………….ЕГН-…………………….

ПОДПИСИ:
1……………………
2……………………

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Вие сте записани за сключване на граждански брак
в ритуална зала град Костенец на……………………
/в общинска администрация гр.Костенец/……….….
За целта е необходимо да се явите на……………….
в Общинска администрация гр.Костенец, ет.1,
информационен център, гише „Гр.състояние”.
като представите следните документи:
1. Медицински свидетелства за сключване на гр.брак.
2. Личните карти на младоженците.
3. Трите имена на свидетелите/кумовете/,които трябва да имат навършени 18
години,както и техните ЕГН-та.В деня на сватбата свидетелите трябва да носят личните
си карти.
4. Попълнени декларации по чл.9, ал.1 от СК, за сключване на гр.брак.
5. Предоставяне документ от нотариуса относно избрания Режим за имуществени
отношения, декларация при Законов режим за разделност, удостоверение за
Договорен режим. При Законов режим за общност обявяват пред длъжностното лице в
общината.
6. Удостоверение за семейно положение от общинска администрация по постоянен
адрес на лицето,когато същия не е в гр. Костенец.
7. Решение за развод, когато бракът е втори, трети и т.н.
8. Препис-извлечение от акта за смърт, ако семейното положение е вдовец/вдовица/.
9. Съдебно разрешение за сключване на граждански брак, когато един от младоженците
няма навършени 18 години.
10. Такса за ритуал…………………………….
За ритуала в залата в деня на сватбата:
1. Бутилка шампанско по избор;
2. Две чаши за шампанско вързани с панделка до 1м;
3. Халките на младоженците вързани с панделка до 1м.
Длъжностно лице:

Акт за граждански брак № ……..дата…..................

……………………….ч.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за сключване на граждански брак
по чл.9, ал.1 от Семейния кодекс
От …………………………………………………………………………………………………………...
име: собствено, бащино, фамилно
ЕГН/Дата на раждане ………………………….., Месторождение ……………………………………..
Гражданство…………………………………Документ за самоличност…………….№……………….
вид
дата на издаването ………………………………издаден от ……………………………………………
Постоянен адрес …………………………………………………………………………………………...
населено място, община , област
семейно положение преди брака ………………………… поредност на брака ……………………….
№ ……………………………………………………………………………………………………………
развод/ акт за смърт
дата
нас.място
на
развода/
овдовяването
образование……………………..

ЖЕЛАЯ ДА СКЛЮЧА ГРАЖДАНСКИ БРАК С ЛИЦЕТО:
……………………………………………………………………………………………………………….
Име: собствено
бащино
фамилно
След брака да ………………………………..фамилно име………………………………………...……
запазя, приема, добавя

И ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Не съм свързан/а с друг брак.
2.Не съм поставен/а под пълно запрещение и не страдам от душевна болест или слабоумие, които са
основание за поставянето ми под пълно запрещение.
3.*Не страдам от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или
на другия съпруг. /Страдам от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на
поколението или на другия съпруг и той знае за тези болести.
4.Не съм в родствена връзка по права линия и по съребрена линия до ІV степен включително с лицето, с
което желая да сключа брак.
5.Помежду ни не са създадени отношения, възникващи от осиновяването, които да ни поставят в родство
по права линия или в отношения на брат и сестра.
6.Осведомен съм за заболяванията по чл.7, ал.1, т.2 и т.3 от Семейния кодекс на лицето, с което желая
сключа брак.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.176 и чл.313 от Наказателния
кодекс.

Дата…………………………..
* ненужното по т.3 се зачертава

ДЕКЛАРАТОР: …………………………………..

