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Таблици за разходите, свързани с международното осиновяване
Таблиците на разходите 1 имат за цел да се увеличи прозрачността чрез събиране на
наличната информация относно разходите за международно осиновяване в държавите на
произход и приемащите държави.
Целта на Таблиците не е да предоставят на осиновяващите ("бъдещите осиновители") или
други участници окончателна сума, "обща сума на разходите" за международното
осиновяване. Вместо това, те имат за цел да бъдат отправна точка за бъдещите
осиновители и други участници, за да се установи дали естеството на разходите, с които те
се сблъскват в държавата на произход [таблица I] и приемащата държава [таблица II] се
намират в границите, предвидени в Таблиците. Експертната група ще продължи
разискванията относно най-добрия метод за събиране на информация и очакваните
срокове за предоставяне на данните. Тя също така взема решение за това къде и как
таблиците трябва да бъдат публикувани.
Таблиците включват също така информация за "вноските", 2 които могат да бъдат поискани
от бъдещите осиновители от определени държави на произход или акредитирани органи по
осиновяване в контекста на международното осиновяване. Тези вноски не трябва да се
разглеждат като "разходи" на международното осиновяване, тъй като те се отличават от
реалните или действителните разходи за процедурата по осиновяване (т.е., те са различни
от разходите за предоставяне на всички услуги, необходими в приемащата държава и
държавата на произход, за да бъде завършено всяко конкретно осиновяване). Въпреки
това, с цел да се отрази текущата практика на някои държави, 3 те са включени в
таблиците.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦИТЕ
Таблици I и II могат да бъдат попълвани от държавите, за да предоставят информация
относно очакваните разходи и вноски, свързани с международното осиновяване в
определена държава на произход или приемаща държава.
Държавата на произход може да попълни Таблица I; приемащата държава може да
попълни Таблица II. Държави, които са и държави на произход, и приемащи държави,
могат да попълнят и двете таблици.
Колона "Цел"
Категорията "Други" трябва да се използва, за да добавите всякакви категории разходи,
които не са били включени преди това в колоната. Моля, въведете възможно най-точна
информация.
Колона "Начислявани от"
За всяка категория разход, моля, изберете вида орган, институция, организация или лице,
която съответства най-точно.

За определението на понятието "разходи" в контекста на международното осиновяване вижте раздела
"Терминология" на Бележка относно финансовите аспекти на международното осиновяване, предоставена на
интернет сайта на Хагската конференция <www.hcch.net> в раздел "Международно осиновяване" [понататък:"Бележката"].
2 За определението на понятието "вноска" в контекста на международното осиновяване, вижте Бележката, бележка
1 по-горе. Вижте също Глава 6 на Бележката относно проблемите и препоръките, свързани с "вноските" и Хагската
конференция по международно частно право е, Акредитирани органи за акредитация и осиновяване: Общи
принципи и ръководство за добри практики, Ръководство No 2, Семейно право [Джордан Пъблишинг Лтд.], 2012 г.,
глава 9, предоставена на интернет сайта на Хагската конференция <www.hcch.net> в раздел "Международно
осиновяване" (по-нататък, "Ръководство за добри практики No 2").
3 Вижте ръководство за добри практики No 2, бележка 2 по-горе, ал. 432.
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Използвани съкращения

(CAN)

Централен орган - национален

(CAR)

Централен орган - регионален

(PA)

Публичен орган

(CT)

Съд или трибунал

(AB)

Акредитиран орган за осиновяване

(AB SO) Акредитиран орган за осиновяване на държавата на произход
(AB RS) Акредитиран орган за осиновяване на приемащата държава
(AP SO) Осиновяване одобрено (неакредитирано) лице от държавата на произход
(AP RS)

Осиновяване одобрено (неакредитирано) лице от приемащата държава

(OP)

Други специалисти-професионалисти (например, адвокат, лекар, писмен преводач,
устен преводач)

(N/A)

Не е приложимо - ако услугата не е извършена
Колона "Наименование на орган, институция или лице"
Моля, използвайте полето на тази колона, за да уточните наименованието на органа,
институцията, лицето или вида на специалиста, когато е възможно.
Колона "Сума"
За всяка категория разход, моля, посочете фиксираната сума, ако е приложимо, или
интервала [минимална и максимална], в рамките на който е начислена. Можете да
впишете "безплатно", когато услугата се предоставя безвъзмездно, "не се прилага",
когато не се предоставя услугата, или "неизвестно", когато информацията все още не е
на разположение.
Може да откриете, че някои категории разходи са извършени единствено в
изключителни случаи (например, разходи за устен и / или писмен превод). В такъв
случай, моля, посочете "0 до [прогнозна цена, когато бъдещия осиновител[и] изберат
тази услуга]". Можете също така да използвате пространството във всяка категория или
да използвате бележка под линия, за да определите условията, при които може да се
поиска сума.

ТАБЛИЦА I – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЗХОДИ И ВНОСКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТЯТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
2015
Дата на попълване: 09.09.2015
Настоящата таблица е предназначена да предостави на бъдещия осиновител[и]
["БО"] и на други участници в процедурата по осиновяването преглед на разходите
и вноските [виж стр. 2 когато сте на път да попълните "сумата" в таблиците], които
могат да се наложи да бъдат платени в държавата на произход, когато се
предприема международно осиновяване от тази държава. Освен ако не е указано
друго, изброените разходи са за осиновяването на ЕДНО дете.
Моля, обърнете внимание, че: За да се получи цялостен преглед на разходите и
вноските, които може да се наложи да бъдат платени от бъдещите осиновители, ще
трябва също така да се позовете на таблица II [разходи и вноски, които трябва да
бъдат платени в приемащата държава], попълнена от приемащата държава, в която
се намира постоянното местожителство на бъдещите осиновители.
Допълнителни суми, като пътни разходи [които могат да включват самолетни
билети и настаняване] може да се прилагат [виж раздел "изисквания за пътуване"
по-долу], но само обща информация относно това се иска в тази таблица, не
действителните разходи.
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РАЗХОДИ
Цел на услугата, която се покрива
от цената
Административната
разглеждане5

такса

Начислявани
от

за □ x CAN □CAR
□ PA □ N/A

Административната такса за обработка6

□ x CAN □CAR
□ PA □ N/A
□ x CT □ N/A

Съдебни такси

Наименование
на орган,
институция или
лице

Министерство на

4
Сума4
[Валута]

EUR 51

правосъдието
Министерство на

EUR 26

правосъдието
Софийски градски EUR 13
съд
Софийски

EUR 6

апелативен съд
Виза(и) за бъдещите осиновители, за да □ PA □ N/A
влязат на територията на държавата на
произход
□ x AB SO □ AB RS7
Специализирани Правни услуги
професионалисти (например, правни
□ OP □ N/A
консултации и
представителство в
държавата на
произход)

Фондация Детски

EUR

усмивки- за

1600 – 2000

юридически ;
За
представителство
пред МП и съда

Нотариални такси

□ x OP □ N/A

Нотариус

up to 103 EUR

Медицински услуги
(например,
медицински
прегледи на детето)

□ x OP □ N/A

Фондация Детски

EUR 100

усмивки- за
лекар за един
преглед

Психолози /
консултации

□ x AB SO □ AB RS8
□ OP □ N/A

Фондация Детски

EUR 100

усмивки- за
психолог за един
преглед

За всяка категория разход, моля, посочете фиксираната сума, ако е приложимо, или интервала
[минимална и максимална], в рамките на който е начислена за всяка категория. Виж също стр. 2 от
настоящия документ, за повече информация относно начина, по който се вписва "сумата" в таблиците.
5 Държавите следва да използват тази категория, за да посочат дали те прилагат стандартна такса, когато
бъдещите осиновители подадат заявление за осиновяване.
6 Държавите следва да използват тази категория, за да посочат дали начисляват последващи такси на
различни етапи от процедурата за осиновяване (например, когато подборът е приключил).
7
Прилага се само ако не са включени вече в разходите за услуги от акредитирания орган на приемащите
държави, посочени в таблица II.
8 Пак там.
4

□ x AB SO □ AB RS 9

Специализирани Устен преводач в
професионалисти държавата на

□ OP □ N/A

произход

Фондация Детски

EUR 1100 5

усмивки- за устни
преводи

Други: педагогически
консултацииl ;

x AB SO

-

Фондация Детски

-EUR 100

усмивки- за един
преглед при

Документи

педагог

-Extra medical
examination in
special hospitals
Удостоверение[я] за
раждане на детето

-EUR 200
□ x PA □ CT
□ N/A
□ x PA

Паспорт, издаден от
държавата на
произход

□ N/A

Софийска община EUR 10
Министерство на

EUR 10- 40

вътрешните
работи

□ x PA □ CT

Легализация на
документи в
държавата на
произход
Превод на
документи в
държавата на
произход

□ N/A

Министерство на

EUR 300

външните работи

□ x AB SO □ AB RS 10 Фондация Детски
□ OP □ N/A

усмивки- за

EUR
500- 1200

преводачески
фирми

Други: документи по
следосиновителския
контрол

x AB SO

Фондация Детски

EUR 500- 700

усмивки- за за
превод и
легализация на 4
следосиновителски
доклади

□ x AB SO □ N/A

Други разходи, начислявани от
акредитирания орган на държавата на
произход (които не са включени в
други категории) – наем на офис,

телефони, факс, поща, Inter net,
поддържане на Web site and офис
консумативи
Емиграционни такси / такси за
напускане на територията за детето
(например, такса за напускане
територията на държавата)11
Други: разходи за транспорт и
пътувания при дете, хотел, банкови
комисионни-

Фондация Детски

EUR 300- 700

усмивки

□ PA □ N/A

□

x

AB SO

За престоя на

EUR 1300

кандидат
осиновителите в
България

Пак там.
10 Пак там.
11
Тази категория разходи не се отнася до разходите, свързани с имиграцията на детето в приемащата
държава; вместо това се отнася до таксите, начислявани от органите на държавата на произход, за да
може детето да излезе от (да напусне)територията.
9
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ВНОСКИ
Цел

Начислявани от

Вноски, изисквани от държавата на
произход
[Моля, посочете с каква цел се
събират тези пари]

□ CAN □ CAR

Вноски, поискани от акредитиран орган
на държавата на произход [Моля,
посочете с каква цел тези пари се
събират (например, за грижи за детето)]

□ AB SO

Наименование
на орган,
институция или
лице

Сума
[Валута]

□ PA □ N/A

□ N/A

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
[Моля, посочете дали от бъдещия осиновяващ[и] се изисква
Лично пътуване на кандидат
лично да пътува до страната на произход, както и броя на
осиновителите до България-1 пътзадължителните пътувания,12 както и минималния брой дни,
които той / тя / те е / са задължени да останат в държавата на за контакт с детето- 7 дни и 2-ри
произход].

път. Зада вземат и отведат детето4 дни

Държавите следва да са наясно с психологическата травма за детето, която може да възникне, когато
няколко пътувания са направени за среща с детето, преди то най-накрая да бъде поверено на
осиновителите.
12

