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Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24
октомври 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 24 октомври 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 промените в Семейния кодекс и Закона за търговския регистър,
направени с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел ( Обн., ДВ,
бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г.):
Предвижда се синхронизиране с разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с влизане в сила
от 01.01.2018 г., когато влизат в сила съответните промени.
2. Във връзка с Решение № 338/23.06.2017 г. на Министерския съвет за
предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на
някои официални документи на хартиен носител:
Премахва се изискването за представяне на удостоверение за брак при вписване на
съпрузи в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България,
които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина по чл.113, ал.1, т.3
от Семейния кодекс. Данните за брак ще се основават на изготвения социален доклад от
дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващите.
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3. С оглед прецизиране на процедурата по международно осиновяване:
Прави се уточнение относно формата на актуализираните документи за годност на
осиновяващ, вписан в регистъра по чл.113, ал.1, т.2 от Семейния кодекс.
Посочва се по-ясно реда и срока за представяне от осиновяващия на потвърждение
на проекта за осиновяване – ежегодно, съобразно датата на вписване в регистъра или заедно
с актуализираните разрешение за осиновяване и социален доклад, изготвени след изтичане
валидността на предходните. Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на
проекта, като се предвижда да съдържа кратка информация за икономическото и социалното
положение на осиновяващия, за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на
неговото семейство и за характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с
разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или
развитието, които приема. Целта е въз основа на постъпилата декларация, ежегодно да се
актуализира доклада за осиновяващия, който се представя пред Съвета по международно
осиновяване за определяне на подходящ осиновяващ за дете. В съответствие с установената
вече практика, се урежда изрично, че кандидатурата на осиновяващ, който не е потвърдил
проекта си за осиновяване и/или не е представил актуализирани документи за годност и
декларация не се разглежда от Съвета по международно осиновяване за определяне на
подходящ осиновяващ за дете.
С оглед функционалностите на АИС „Регистър на акредитираните организации“ за
достъпване на информация, необходимостта от публикуване на списъка на децата, за които
са предприети специални мерки за осиновяване на интернет страницата на Министерството
на правосъдието е отпаднала, поради което се предлагат съответни промени.
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 24 октомври
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
24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно
осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.
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