
р а й о н е н  с ъ д - р у с е

З А П О В Е Д

№ РД-13-9/ 06.01.2020 г.

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка с Решение по т. 1 от 
Протокол от 20.12.2019 г. на Общото събрание на съдиите от гражданските

състави при Районен съд - Русе

УТВЪРЖДАВАМ:

^  Образци на:
- Декларация за извършено домашно по чл. 9, ал. 2 от Закона за защита от 

домашно насилие -  Приложение № 1;
- Декларация за извършено домашно по чл. 9, ал. 2 от Закона за защита от 

домашно насилие - разширен вариант -  Приложение № 2:
- Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на 

малолетно лице -  Приложение № 3;
- Молба за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на 

непълнолетно лице -  Приложение № 4;
Приложенията са неделима част от заповедта.
Заповедта да се сведе до знанието на съдиите от гражданските състави, 

съдебния администратор, служителите в служба регистратура, за сведение и 
изпълнение. Образци на бланките да се поставят на интернет страницата на 
Районен съд -  Русе, както и на информационните табла по проект № 

^  BG05SFOP001-3.003-0043, с наименование „Съдебната реформа под лупа“,
разположени в сградата на Съдебната палата в гр. Русе, етаж 1, до стая 27 и срещу



Приложение № 1 към
Заповед № РД-13-9/06.01.2020 г.на РС - Русе

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ДОМАШНО НАСИЛИЕ
по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН

Аз, долуподписаният/ата.................................................................................................................
(трите имена на пострадалото от домашното насилие лице)

ЕГН..............................с адрес:........................................................................................................

с настоящата декларация и въз основа на чл. 9, ал. З от Закона за защита срещу домашно 
насилие,

ДЕКЛАРИРАМ, че:........................................................................................................................
(трите имена на извършителя на домашното насилие)

ЕГН...................., с адрес: .............................................................................................. , с което
съм в..................................................................................................................................................

на...................................... г.
(Молбата за издаване на заповед за защита по чл. 8 ал. 1 от ЗЗДН и Декларацията по чл. 9 ал. З от ЗЗДН се 
подават В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ от акта на домашно насилие!!!)

осъществи акт на домашно насилие над мен, изразяващ се в следното:..........................................

Прояви на домашно насилие спрямо мен от същото лице извън гореописаното, представляващи 
....................................................................................................  също са били налице в предходни
периоди от време, а именно:

Декларирам, че всичко описано по-горе отговаря на действителността и с оглед верността 
му се подписвам, като ми е известна отговорността за вписване на неверни данни в настоящата 
декларация съгласно чл. 313 ал. 1 от НК.

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се в случай, че молбата се подава лично от пострадалото лице - 
чл. 8, т. 1 от ЗЗДН.

Дата: 

гр. Русе

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ за извършено домашно насилие по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН

(Попълва се само в случай, че молбата се подава лично от пострадалото лице -  чл. 8, т. 1 от ЗЗДН!)

Приложение № 2 към
Заповед № РД-13-9/06.01.2020 г.на РС - Русе

Аз, долуподписаният/ата:
(пострадал - трите имена, ЕГН )

Адрес:........................................................................................................................................................

Телефон за връзка:...................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че спрямо мен

I. Какво е осъществено

1. Домашно насилие: ДА/НЕ....................................................................................................
(Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо 
насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната 
свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или 
са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално 
насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие - чл. 2 от Закона 
за защита от домашното насилие)

2. Закана с престъпление: ДА/НЕ...............................................................................................

3. Нарушена заповед за защита от домашно насилие: ДА/НЕ......................................

II. Обстоятелства по случая

- кой е извършителят:

(трите имена, ЕГН, адрес, телефон за връзка)

(съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; 
лице, от което има дете; възходящ; низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до 
четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета 
степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с 
което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е 
бил във фактическо съпружеско съжителство -  чл. 3 ЗЗДН)

- кога е осъществено:

(Молбата за издаване на заповед за защита по чл. 8 ал.1 от ЗЗДН и Декларацията по чл. 9 
ал. 3 от ЗЗДН се подават В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ от акта на домашно насилие!!!)

- къде е осъществено:

(населено място, адрес -  в жилище, месторабота, другаде; в МПС и пр.)



- описание на извършеното:

(Физическо насилие: наранявания, малтретиране, причиняване на болка, както и всякакви други 
действия, нарушаващи физическата неприкосновеност на лицето; Психическо насилие - действия или 
бездействия, целящи оказване на негативно въздействие върху психиката на лицето, както и всякакъв 
вид въздействия, с които се влияе на емоционалната стабилност на лицето: обиди, свади, заплахи; 
ограничаване възможността за трудова ангажираност, за поддържане на отношения с приятели, 
близки и роднини; ограничения в комуникацията и социалните контакти (мобилни телефони, 
интернет, ограничения върху избора с кого да общува); унижение пред близки познати и роднини, пред 
други хора; заплахи за прогонване от съвместно обитаваното жилище; недопускане в жилището и 
т.н.; ограничения в упражняването на родителски права; икономически ограничения -  ограничено 
предоставяне на общи средства, ограничаване на ползването на семейни вещи, отнемане на средства и 
т.н.; Сексуално насилие: принуждаване към сексуален контакт, вкл. действия, насочени към 
удовлетворяване на полово желание без съвкупление и т.н; друго насилие.)

- засегнато /присъствало/ ли е дете при осъществяването му:

- действал ли е извършителят под влияние на алкохол и/или други упойващи вещества:

- страда ли извършителят от психично заболяване, води ли се на психиатричен отчет, действал 
ли е под въздействие на лекарства:

- използвано ли е оръжие от извършителя, вероятност да разполага с оръжие и да го използва:

- предприети мерки за защита:



(какви, от кого, на какво основание и пр.)

Ш.Лица, запознати със случая, оказвана медицинска помощ

- очевидци и други запознати със случилото се:

(членове на семейството, роднини, съседи, други лица, непосредствено възприели осъщественото)

- оказвана ли е медицинска помощ на пострадалото лице:

(кога, къде, от кого, изготвени медицински документи и пр.)

IV. Информация за предходни случаи със същия пострадал и/или извършител

- предходни жалби и сигнали за аналогични случаи:

(време, място; орган, до който са подадени -  полиция, прокуратура, съд, дирекция „Социално
подпомагане “, други; резултати)

- издадени заповеди за защита по Закона за защита от домашното насилие

(време, място, съд, който я е издал, изпълнение)

Декларирам, че всичко описано по-горе отговаря на действителността и за верността му се 
подписвам, като ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: Подпис:



Приложение № 3 към
Заповед № РД-13-9/06.01.2020 г.на РС - Русе

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ

ДО
РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

М О Л Б А

О т ....................................................................................ЕГН ............................................................
(три имена на детето или лицето, поставено под пълно запрещение)
Адрес....................................................................................................................................................
Действащ (а) чрез своя родител/настойник и законен представител:
........................................................................................................ЕГН:..............................................
Адрес:....................................................................................................................................................
Телефон:.................................................Ел. поща:...........................................................................

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля за Вашето разрешение за извършване на сделка по разпореждане със следното 
имущество на детето или лицето, поставено под пълно запрещение:
(описва се вида на сделката - продажба, замяна, делба1 и др.и имуществото -  имот, МПС, 
сумата по детския влог и т.н. )

Причините, налагащи извършването на сделката са:

Прилагам2:
1. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лева, както и 2 лв. за заверен 

препис от определението или 5 лв. за удостоверение за даденото разрешение :
2. Адресна карта или друго доказателство за настоящ адрес на детето;
3. Акт за раждане (или документ, удостоверяващ настойничеството, вкл. мнение на 

настойническия съвет);
4. Документ за собственост (вкл. скица и данъчна оценка за недвижим имот/ свидетелство 

за регистрация на МПС и т.н.) и предварителен договор, ако е сключен такъв;
5. Декларация за имуществото на детето.
6. Когато молбата се подава само от единия родител се прилага препис от съдебното 

решение, с което са му възложени за упражняване родителските права или акт за смърт 
на починалия родител.

Дата :......................... С уважение:.................
гр...............................  (подпис)

1 При молба за разрешение за участие в ДЕЛБА, следва да се опишат още условията на 
делбата и стойността на паричното уравнение, когато се дължи такава.
2

Съдията може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ 
адрес на детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, допълнителни 
документи като декларации за доходите на родителите и други. 3

3 За удобство таксата от 2 лв. за заверен препис от определението или 5 лв. за 
удостоверение за даденото разрешение може да се внесе заедно с държавната такса от 
25лв.



Приложение № 4 към
Заповед № РД-13-9/06.01.2020 г.на РС - Русе

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

ДО
РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

М О Л Б А

О т ..................................................................................................................ЕГН
(три имена на детето или лицето, поставено под ограничено запрещение)
Адрес....................................................................................................................
Телефон:............................................ Ел. поща:.................................................
Действащ(а) със знанието и съгласието на своя родител/ попечител
.....................................................................................................................ЕГН:..
Адрес:....................................................................................................................
Телефон:............................................ Ел. поща:.................................................

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля за Вашето разрешение за извършване на сделка по разпореждане със следното имущество 
на детето или лицето, поставено под ограничено запрещение (описва се вида на сделката -  
продажба, замяна, делба и др.и имуществото -  имот, МПС, сумата по детския влог и т.н. ):

Причините, налагащи извършването на сделката са:

Получените средства ще бъдат използвани за:



Прилагам1:
1. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лева, както и 2 лв. за заверен 

препис от определението или 5 лв. за удостоверение за даденото разрешение2:
2. Акт за раждане (или документ, удостоверяващ попечителството)
3. Документ за собственост (вкл. скица и данъчна оценка за недвижим имот /свидетелство 

за регистрация на МПС и т.н.) и предварителен договор, ако е сключен такъв;
4. Декларация за имуществото на детето.
5. Когато молбата се подава само от единия родител се прилага препис от съдебното 

решение, с което са му възложени за упражняване родителските права или акт за смърт 
на починалия родител.

С уважение: 1.....................................
(подпис на непълнолетния/ запретеното лице)

Дата:..................... 2......................................
гр. Русе (подпис на родителя /  попечителя)

1 Съдията може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на 
детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, допълнителни документи като 
декларации за доходите на родителите и други.

2 За удобство таксата от 2 лв. за заверен препис от определението или 5 лв. за удостоверение за 
даденото разрешение може да се внесе заедно с държавната такса от 25лв.


