
 
- ... днес в това гражданско отделение се явяват лола 

зец и оливер йованович с намерение да сключат брак бракът 
ще бъде сключен в присъствието на съветника от общината 
милутин ускокович и свидетелите миодраг михайлович и 
светлана щайнер въз основа на документите и изявленията 
на лицата които имат намерение да сключат брак установе-
но е че отговарят на всички условия за сключване на зако-
нен брак има ли някакви въпроси от страна на присъства-
щите във връзка със съобщението на завеждащия гражданс-
кия регистър няма драги младоженци и всички присъстващи 
позволете ми да започна акта за сключване на брака длъжен 
съм да ви предупредя че условията за сключване на законен 
брак са предвидени от закона за брака и семейните отноше-
ния за съществуването на брака е необходимо двамата съп-
рузи да са лица от различен пол с личен подпис в регистра-
ционната книга на сключилите брак да потвърдят съгласие-
то си за сключване на брак и при сключването на брака да 
присъства съветник когото е определил общинският съвет 
за да бъде бракът законен необходимо е при сключването 
му да не съществуват никакви брачни пречки или забрани 
установени от закона като брачни пречки се считат малоле-
тност тежко душевно заболяване умствена изостаналост или 
неспособност за логическо мислене по-рано сключен брак 
който не е разтрогнат по нито един от предвидените в зако-
на начини сродство по права линия в обсега на установено-
то от закона кръвно родство брачна или извънбрачна липса 
на свободно съгласие между двамата и заблуда за личността 
или характера на брачния партньор забранен е и бракът 
между осиновител и осиновен, между настойник и негов 
подопечен както и в случай когато и двамата брачни партн-
ьори са представени от пълномощници моля да потвърдите 



че за сключване на брака ви не съществува нито една от ци-
тираните законни пречки или забрани 

- Не съществува... 
- Не съществува. 
- Констатирам че за сключване на вашия брак не съще-

ствува нито една от законните пречки или забрани сега ще 
ви запозная с основните положения на закона за брака и се-
мейните отношения свързани с правата и задълженията на 
брачните партньори бракът като съжителство между мъжа и 
жената се основава на равноправие взаимно уважение и 
взаимопомощ между брачните партньори в брака брачните 
партньори са равноправни брачните партньори са длъжни 
да бъдат верни един на друг взаимно да си помагат да се 
уважават и да развиват и поддържат хармонични брачни и 
семейни отношения собствеността може да бъде лична и 
обща собствеността която брачните партньори са придоби-
ли с труд по време на брачното съжителство или произтича 
от тази собственост е тяхна обща собственост собствеността 
която единият брачен партньор притежава в момента на 
сключване на брака остава негова лична собственост собс-
твеността която единият брачен партньор придобие по вре-
ме на брачното съжителство по друг законен начин като на-
пример наследство дарение и подобни различен от гореспо-
менатите е негова лична собственост лична собственост 
става и собствеността която се пада на брачния партньор 
след извършване на делба на общ имот брачните партньори 
могат да се договорят техните доходи да бъдат лична собс-
твеност на всеки брачен партньор брачните партньори се 
споразумяват относно местоживеенето брачните партньори 
взимат взаимно решение за съвместното отглеждане на деца 
и за това как ще се извършва работата която засяга брачната 
съответно семейната общност длъжен съм да ви запозная с 



член тридесети от закона за брака въз основа на член триде-
сети от закона за брака и семейните отношения при сключ-
ване на брак брачните партньори могат да се споразумеят 
всеки да запази фамилното си име като общо фамилно име 
да се вземе фамилното име на един от тях като общо фа-
милно име да приемете и двете фамилни имена но в този 
случай трябва да решите кое фамилно име ще се постави на 
първо и кое на второ място и само един от вас към фамил-
ното си име да прибави и фамилното име на брачния си 
партньор молим във връзка с това законно положение да 
уточните бъдещето си фамилно име. 

- Ще бъда Йованович. 
- Ще остана Йованович. 
- Моля да отговорите тук пред свидетелите на поставе-

ните въпроси вие лола арсова зец по своя собствена воля ли 
встъпвате в брак с тук присъстващия оливер александров 
йованович? 

- Да. 
- Вие оливер александров йованович по своя собствена 

воля ли встъпвате в брак с тук присъстващата лола арсова 
зец? 

- Да. 
- От името на общинския съвет и въз основа на член 

двадесет и пети алинея трета от закона за брака и семейните 
отношения обявявам че на днешна дата в гражданското от-
деление е сключен бракът между лола зец и оливер йовано-
вич в мое присъствие като общински съветник и в присъст-
вието на завеждащия гражданския регистър радован рука-
вина и свидетелите миодраг михайлович и светлана щайнер 
честито следващите! 

 
 


