
 

 

 

 

 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е    

 

      От: 

1.………………………………………………………………………………………………. 

П.А.гр./с/……………………………………………………………………………………… 

Н.А.гр./с/……………………………………………………………………………………… 

ЕГН-……………………….. 

Лична карта №……………..издадена на ……………….от………………………………. 

Телефон, факс или адрес на електронна поща……………………………………………. 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КМЕТ, 

Желая,  

 

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

Срок за изпълнение: 
Експресна  
Бърза           

Обикновена  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ 

ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ И ДРУГИ 
Такса: 

Без такса  

  

 

Изпълнител:  Дирекция „Административно правно 

обслужване“ 
 



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

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

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

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

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

 

Считам, че молбата ми ще бъде уважена. 

 

 

Дата:…………………   Подпис:………………… 

гр.Костенец 

       
ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В: 

„Център за услуги на гражданите“ тел: 07142-2308 

гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2; Общинска администрация – Костенец, п.к. 2030 

 

На основание чл.9, ал.2 и чл. 19 от Семейния кодекс 

Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те 

представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. 

Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно 

датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът 

е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие 

Режимите на имуществените отношения между съпрузите са: 

1. законов режим на общност; 

2. законов режим на разделност; 

3. договорен режим. 

(2) Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са 

избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или 

ограничено запретени. 

(3)Режимът на имуществените отношения се регистрира по реда на чл.19.от СК 

(4) Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на 

брака. Промяната се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и в регистъра по чл. 19. 

 (3) Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния 

договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак и се регистрират по реда 

на ал. 2 въз основа на документите, посочени в чл. 9, ал. 2 или по чл. 27, ал. 2 и 3. 

(4) Регистърът по ал. 1 е публичен. За справки и удостоверения по регистъра се 

събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет.  

(5) Редът за воденето и съхраняването на регистъра се определя с наредба на 

министъра на правосъдието. 


