ОСИНОВЯВАНЕ

След ратифицирането и влизането в сила на Хагската конвенция за
защита на децата и сътрудничество в областта на международното
осиновяване, България приведе законодателството си в съответствие с
европейското, като направи съществени промени в Семейния кодекс през 2004г.
Съгласно предложените в КПД алтернативи за отглеждане на дете,
останало без родителска грижи, особено внимание беше обърнато и на
подобряване на процедурите по осиновяване с промените в Семейния кодекс и
подзаконовите актове по неговото прилагане. Основните моменти са следните:
- Създаване на регистри за деца, които подлежат на осиновяване и на
кандидат-осиновители, като гаранция за прозрачност и достъпност до
осиновяването.
- Регулиране на предосиновителния период чрез детайлно проучване
на кандидат-осиновителите с цел подбор на най-подходящите за определено
дете и гарантиране на правата на детето в последствие.
- Изграждане на нова институционална система – Съвет по
осиновяване на регионално ниво, чийто мултиинституционален и мулти
дисциплинарен състав да гарантира подбора на най-подходящия кандидатосиновител за всяко дете и прозрачност на процеса.
- Въвеждане на следосиновително проследяване на детето за 2 г.
Тази уредба е гаранция за стесняване на входа към международните
осиновявания, а процедурата по допускането им създава допълнителни
гаранции за субсидиарния характер на международното осиновяване:
- Създаване на регистри за чуждестранните кандидат-осиновители и
децата, които, подлежат на международно осиновяване.
- Съвет по международни осиновявания към Министъра на правосъдието
като централен орган по ХК за защита на децата и сътрудничество в областта на
международното осиновяване, както и специална администрация в МП, която да
подпомага дейността на съвета. Задачата на съвета е да определя най-подходящ
кандидат-осиновител за всяко дете, при спазване на законовите изисквания.
- Акредитиране на организациите-посредници при осиновяването.
Чл. 4, ал.2 от Закона за закрила на детето ясно показва, че осиновяването е
неразделна част от закрилата на децата в България.
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Данните са от картите за натуралните показатели в РДСП през 2004, 2005,
2006 г. и първо полугодие 2007 г.
Полугодие

Брой осиновени деца
в страната
Брой уведомления до
Съвета за
международни
осиновявания
Брой деца, за които е
дадено изрично
съгласие за
осиновяване в
чужбина

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

645

642

634

363

867

642

236

108

200

103

51

Полугодие

Общ брой кандидатосиновители,
вписани в регистъра
по постоянен адрес
Общ брой деца
вписани в регистъра
за пълно
осиновяване

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2590

3220

2308

2110

2058

2260

2512

2582

Административната процедура по международни осиновявания
приключва с даването на изрично съгласие от министъра на правосъдието. За
2003 г. са дадени 595 изрични съгласия на министъра на правосъдието по
преписки на кандидат осиновители.
за 2004 година - 217 изрични съгласия за осиновяване на 236 деца;
за 2005 година - 101 изрични съгласия за осиновяване на 108 деца;
за 2006 година - 98 изрични съгласия за осиновяване на 103 деца.
2. Дадените изрични съгласия от министъра на правосъдието за 2007
година към 01 юли са 47 за осиновяване на 51 деца.
СПРАВКА
ЗА БРОЙ ПРЕПИСКИ С ДАДЕНО СЪГЛАСИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА
ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ 01.07.2007 г.
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режим

2003
година

2004
година

2005
година

2006
година

560

43

0

1

Полугодие
2007
година
0

35

174

101

97

47

595

217

101

98

47

Наредба № 17
Наредба № 3
Общ брой
3. Списък на държави с най-голям брой административно приключили
осиновителни процедури през:
-2003 г., т.е с дадено от министъра на правосъдието изрично съгласие
както следва: Италия, Испания, Франция, САЩ, Германия, Гърция, Канада.
-2004 г. Италия, САЩ, Испания, Франция, Германия, Канада,
Швеция, Кипър, Дания.
-2005 г. Италия, Германия, САЩ, Испания, Франция, Дания,
Кипър.
-2006 г. Италия, САЩ, Германия, Испания, Франция, Канада.
4. В регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от чужденци
при условията на пълно осиновяване по чл. 136, ал.2, т.7, б.”а” от Семейния
кодекс към 01.07.2007г. има вписани 841 деца. За 481 от тях е дадено от
министъра на правосъдието изрично съгласие за осиновяване.
5. Броят на постъпили и обработени от експертите на Дирекция
“Международни осиновявания” молби от кандидат осиновители за съответните
периоди е както следва:
2003 година – 1448 преписки
Наредба № 17– 478 преписки
Наредба № 3 – 970 преписки
2004 година – 932 преписки
2005 година – 752 преписки
2006 година – 275 молби
2007 година – 67 молби
6. Общият брой на вписванията в регистъра по чл. 136а, ал.2, т.7, б.”б” от
Семейния кодекс - чужденци, желаещи да осиновят дете български гражданин
при условията на пълно осиновяване до 01.07.2007 година е 2181. От тях за 448
осиновители е дадено изрично съгласие за осиновяване от министъра на
правосъдието.
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