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Протокол към разяснението по родителските
права при родители които нямат сключен
граждански брак
Кой има родителски права, когато родителите не са сключили граждански
брак?









Ако родителите не са подали декларация за родителски права, тогава пълнолетната майката притежава
самостоятелно родителските права.
Ако родители, които не са сключили граждански брак, искат съвместно да упражняват родителските си права, е
необходимо да подадат декларация, т.е. трябва да заявят това писмено. За това не е необходимо родителите
да живеят заедно.
Всеки от двамата родители трябва да подаде декларация за родителски права. Тези декларации могат да се
подадат в присъствието на двамата родители или поотделно. Когато се подават поотделно съвместните
родителски права влизат в действие едва след подаването на втората декларация. До този момент вече
подадената декларацията на първия родител може да бъде оттеглена. Това обаче може да се направи само при
нотариус, който да издаде удостоверение за оттеглянето.
Ако майката отказва да подаде декларация след като бащата е подал своята, то той може да изиска съдебно
решение от семейния съд. Съдът освен това има правото да вземе решение за съвместни пълни или частични
родителски права, ако очаква, че това ще е за благото на детето.
Упражняването на правото на лични отношения с детето остава незасегнато от действащите родителски права
(самостоятелно родителско право на майката или съвместни родителски права).

Какво да се вземе под внимание при подаването на декларация за
родителски права?








Предпоставка за валидността на декларацията за родителски права е правомерно установената валидност на
бащинството.
Декларациите за родителски права трябва да се подадат от родителите лично.
Декларациите за родителски права могат да бъдат подадени още преди раждането на детето.
Декларацията за родителски права трябва да завери официално. Документът може да се завери от Службата за
социално подпомагане на младежта безплатно или да се издаде от нотариус.
Вписването на условия или определянето на срокове не могат да се включват в декларацията за родителски
права. Съвместните родителски права не могат да бъдат разделени между родителите, като например единият
от родителите да е лишен от правото за определяне на местопребиваване на детето или от някоя отделна част
от правата. Декларацията за родителски права – доколкото съвместните родителски права са влезли в сила – е
окончателна и може да бъде подадена само веднъж.
Декларацията за родителски права става невалидна, ако родителските права са регулирани чрез съдебно
решение.

Важно указание:
Съвместните родителски права могат да бъдат променени единствено чрез съдебно решение от семейния съд.

Как са регулирани родителските права при смърт на единия от
родителите?



При съвместни родителски права правата на починалия родител се прехвърлят върху другия родител.
Ако не са определени съвместни родителски права по документ, при смърт на майката съдът прехвърля
родителските права на бащата, ако това не противоречи на благото на детето.

Как родителските права се упражняват на практика?








Двамата родители са отговорни на равностойни начала за благото на детето.
При дела от голяма важност за детето е необходимо взаимното съгласие на родителите.
Съществени решения като например посещаването на детска градина, въпроси свързани с училището, промяна
на местопребиваването, здравословни въпроси се вземат с взаимното съгласие на родителите.
Всички решения свързани с ежедневието се вземат от родителя, при когото детето живее.
Всеки от родителите възпитава на детето на собствена отговорност когато детето пребивава при него.
Препоръчват се, разбира се, родителите да се споразумяват. Недоволството от методите на възпитание на
другия родител затормозява детето.
При разлика на мненията, недоразумения или различия в основната нагласа може да се прибегне до
консултация със Службата за социално подпомагане на младежта или Центровете за консултация по
възпитателни въпроси.

Важно указание:
Ако родителите не постигнат споразумение по съществени въпроси за детето, може да се привлече семейният съд.
Този съд след изслушване на родителите прехвърля правото за вземане на решение по спорния въпрос на единия от
родителите. Съдът не взема решение по спорния въпрос.




Целесъобразно е, още преди внасянето на декларациите за съвместните родителски права въпросът за
издръжката на детето да е решен. Това може да стане в общия случай като в Службата за социално
подпомагане на младежта се подаде документ за задължение за издръжка от бащата, подлежащо на
принудително изпълнение.
Ако при обосновката на съвместните родителски права възникне спор по въпроса за размера на дължимата
парична издръжка, родителят, които упражнява попечителство, има правото да представлява детето по
въпроси свързани с издръжката. В общия случай това означава: родителят, в чийто дом детето живее. Този
родител също има право за подаде молба за попечителство към Службата за социално подпомагане на
младежта, която да представлява детето компетентно при предявяване на искове за издръжка.

Чие фамилно име носи детето и може ли то да бъде променено?









Правните въпроси по името на детето могат да се окажат сложни за решаване, ако родителите изискват
прилагането на особени правила или ако се прилага чуждестранно право. Точни сведения по този въпрос
предлага Службата по вписванията.
При условие, че не са сключени допълнителни споразумения и не са определени съвместни родителски права
между родители, които нямат граждански брак, детето носи името на родителя, който притежава
самостоятелно родителските права, т.е. на майката.
Дори ако майката има самостоятелни родителски права, детето може да получи името на бащата по молба на
майката и със съгласието на бащата.
Ако съвместното родителско попечителство е обявено преди раждането на детето, родителите разполагат с
един месец след раждането, за да определят фамилното име на детето. Те декларират пред Службата по
вписванията, че детето ще носи като фамилното име името, което понастоящем се използва от бащата или
майката. Това решение на родителите е окончателно и се отнася и за другите им общи деца, при условие че те
също упражняват съвместно родителските си права.
Ако съвместното родителско попечителство е установено едва след раждането на детето и то вече има
фамилно име, фамилното име на детето може да бъде променено от родителите само по взаимно съгласие в
рамките на три месеца след обявяването на попечителството. Тази декларация е обвързваща и след това се
прилага и за другите им общи деца, при условие че за тях също се упражняват съвместни родителски права.

Важно указание:
Двата крайни срока не трябва да се бъркат! При декларации за родителски права подадени преди раждането на

детето родителите разполагат само с един месец, за да изберат фамилното име, считано от деня на раждането. След
като те са оповестили решението си чрез внасяне на декларацията в Службата по вписванията, вече не съществува
възможност за промяна по взаимно съгласие. Не съществува такова понятие като "подсъдимо" фамилно име за
детето.

Получаването на преписа се потвърждава върху оригинала на документа.
При въпроси обърнете се моля към Службата за социално подпомагане на младежта, отдел
Консултации/Нотариални заверки.
Офис часове вторник, четвъртък от 9 до 18 ч.
понеделник, петък от 9 до 12 ч.
телефон
(03 51) 4 88 56 16
ел. поща
beistandschaften-beurkundung@dresden.de

Служебна информация
Издател
Столица на провинцията гр. Дрезден, Служба за социално подпомагане на младежта
телефон
(03 51) 4 88 47 41
телекс
(03 51) 4 88 46 03
ел. поща jugendamt@dresden.de
Служба за пресата, връзките с обществеността и протокола
телефон
(03 51) 4 88 23 90
телекс
(03 51) 4 88 22 38
ел. поща presse@dresden.de
Пощенска кутия 12 00 20
01001 Дрезден
www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden
Телефон на централата на службата 115 – Моля, обадете ни се
Редакция: Текстът е подготвен от Германски институт за социално подпомагане на младежта и семейното право (регистрирана асоциация) (DIJuF) и
редактиран от Службата за социално подпомагане на младежта в столицата на провинцията гр. Дрезден.
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Електронни документи с квалифициран електронен подпис могат да се подават чрез формуляр. Освен това има възможност за закодиране на
електронни пощи до столицата на провинцията гр. Дрезден със сертификат S/MIME или за изпращане на закодирани електронни пощи с DE-Mail.
Допълнителна информация по този въпрос можете да намерите на адрес www.dresden.de/kontakt. Този информационен материал е част от работата
на Службата за връзки с обществеността на столицата на провинцията гр. Дрезден. Не е разрешено да се използва за предизборна агитация. Въпреки
това партиите могат да го използват, за да информират своите членове.

