ДЕКЛАРАЦИЯ
за припознаване

Долуподписаният …….…………………………………………………………..,
ЕГН: ……………….., с л.к. …………………., изд. на …………………..г от МВР……………., с постоянен адрес: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
Че детето, родено на ……………. г. в ..............................................., от майка
……………………………………………………...............................................................,
с ЕГН: ……………………….., л.к. ……………………., изд. на ........................ г. от
МВР-............................., с пост. адрес: .............................................................................
е мое рождено дете, поради което заявявам, че го припознавам за мое дете.
Желая детето да носи името: ..........................................................................................

Дата: ............... г.
Град: ..................

ДЕКЛАРАТОР: .................................

.........................................

ПОЯСНЕНИЕ
При раждане на дете, произходът от майката се установява със
самото раждане и много рядко се налага да се установява произход от
майката. Но произходът на детето от бащата не е толкова явен. Когато
майката се намира в граждански брак е приложима презумцията за
бащинство и за баща бива обявен съпруга. Но когато липсва
граждански брак, вписването на бащата като родител в акта за раждане
не става автоматично.
По силата на чл. 64 СК всеки родител има право да припознае
детето си. Припознаването става по два начина: 1/ чрез писмено
заявление, подадено и подписано лично пред Длъжностното лице по
гражданско състояние или пред Изпълнителния директор на
болничното заведение; 2/ чрез декларация за припознаване, нотариално
заверена, която също трябва да стигне до длъжностното лице по
гражданско състояние. Припознаването чрез декларация се практикува
много често и е традиционен способ бащата да заяви бащинството си
по отношение на детето и да бъде вписан като родител в Акта за
раждане.
Припознаването е акт, който не зависи от волята на другия
родител. Възможно е дори другият родител да разбере в последствие за
извършеното припознаване, след като бъде уведомен. В случай, че има
съмнения относно произхода на детето, припознаването може да бъде
оспорено от другия родител (но не и ако вече е заявил, че няма да го
оспорва) или от самото дете (ако е навършило 14 години) в тримесечен
срок от съобщаването чрез заявление до Длъжностното лице. Ако
детето е малолетно, то може да оспори припознаването в срок до 1
година от навършване на пълнолетие или от узнаването (ако е станало
по-късно). От своя страна при оспорване припознаващият родител има
право в тримесечен срок да предяви иск за установяване на произход в
съда.

