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Д О К Л А Д
от Евгени Стоянов
заместник-министър на правосъдието

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г.
за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на
съгласие от министъра на правосъдието

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно
осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.
Мотивите за предлаганите изменения са следните:
1. Във връзка с постигане на съответствие с разпоредбите на
Административнопроцесуалния кодекс:
Предлага се в административната фаза на процедурата по осиновяване, терминът
„молба“ да се замени със „заявление“, за да се уеднакви използваната терминология.
2. Във връзка с промените в Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 1958 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018
г.):
Предвижда се синхронизиране с разпоредбите на Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други книжа по отношение на легализацията и
превода в страната или в чужбина на документите за международно осиновяване.
Посочват се лицата, които могат да извършват преводи и реда за заверка на подписа на
преводача, когато преводът е извършен на територията на Република България.
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3. С оглед разширяване възможностите на децата с обичайно
местопребиваване България, за които международното осиновяване е крайна мярка
за закрила, да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в държави,
чиито власти изискват извършване на определени, допълнителни изследвания:
Регламентира се възможност след определяне на подходящ осиновяващ от Съвета
по международно осиновяване да бъдат извършени допълнителни изследвания на детето
от областта на вирусологията, микробиологията и/или паразитологията, при подадено
заявление и за сметка на определения подходящ осиновяващ. Министерството на
правосъдието ще уведомява незабавно съответната регионална дирекция за социално
подпомагане и акредитираната организация по чл. 116 от Семейния кодекс за оказване на
съдействие.
4. С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване чрез
специалните мерки за осиновяване и по-пълна защита интересите на децата:
Прави се уточнение, че след отказ за осиновяване на дете/деца чрез специалните
мерки за осиновяване, както и когато подаденото чрез специалните мерки за осиновяване
заявление от осиновяващ не е одобрено, информацията за детето/децата се публикува в
списъка по чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата за търсене на други осиновяващи.
Предлагам, в съответствие с изискванията на 26, ал. 3 от Закона за нормативните
актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за
условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на
съгласие от министъра на правосъдието да бъде публикуван на интернет страницата на
Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на
заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища по
проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и
даване на съгласие от министъра на правосъдието

ЕВГЕНИ СТОЯНОВ
Заместник-министър
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