УВЕДОМЛЕНИЕ
1. Данни относно акта за сключен граждански брак

№ на акт

Място на съставяне
държава

област

дата
община

ден

град/село

Удостоверение за сключване на граждански брак

№

Място на сключване на брак

месец

година

серия
дата
ден

месец

година

Длъжностно лице по гражданско състояние
Собствено име

Бащино име

Фамилно име

2. Уведомление за:

Моля, изберете само една възможност

Сключване на граждански брак и определяне на избрания режим на имуществени
отношения
Промяна на режима на имуществени отношения
Прекратяване:
Унищожаване на брак

Развод

Друго

3. Данни за съпрузите
Данни за съпругата:
Трите имена след брака
Собствено име

Бащино име

ЕГН / ЛНЧ

Фамилно име

гражданство

Данни за съпруга:
Трите имена след брака
Собствено име

ЕГН / ЛНЧ

Бащино име

Фамилно име

гражданство
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УВЕДОМЛЕНИЕ
4. Режим на имуществени отношения

Моля, изберете само една възможност за режим

Законов режим на общност
Законов режим на разделност
Договорен режим (попълват се само полетата, за които в удостоверението по чл.9,
ал.2 от СК се съдържат данни):
Данни за договорен режим:
№ на договор

том №
дата

рег. №

ден

Нотариус:

месец

година

номер
Собствено име

Фамилно име

район на действие
Изменение на договор:
изменение №

том №
дата

рег. №

ден

месец

година

Нотариус:
номер
Собствено име

Фамилно име

район на действие

5. Данни за уведомителя

Моля, изберете само една възможност за уведомител

Кмет
Длъжностно лице по гражданско състояние, въз основа на
заповед за възлагане

дата

№

ден

Собствено име

Адрес:

Бащино име

град/село

месец година

Фамилно
Фамилноиме

пощ. код

район

ж.к. / ул.
№

бл.

вх.
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ет.

ап.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Друго лице в предвидените от закон случаи

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

месторабота
Адрес:

длъжност

държава

област

община

пощ. код

град/с.

район

ж.к. / ул.
№

бл.

вх.

ет.

ап.

6. Забележка

Поле забележка, в което се посочват други относими обстоятелства към режима на имуществените отношения между
съпрузите.

7. Приложения
Заповед за възлагане

Други документи

Посочете какви други документи прилагате:

град/село

име и фамилия на уведомителя

подпис и печат
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