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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 (обн., ДВ, бр. 91 от 2014 г., изм. и доп., бр. 3 и бр.
36 от 2018 г.)
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. Изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. (РМС
№ 704) за приемане на мерки за трансформация на модела на административно
обслужване. РМС № 704 е прието в изпълнение на Раздел 20 „Административна тежест и
електронно управление“, Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред
гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна
дейност“ от Програмата на правителството. Предложените мерки са в 5 направления,
обособени в пет приложения: Приложение №1 - Мерки за опростяване и привеждане на
услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Приложение №2 Мерки за привеждане на административните услуги в съответствие с
Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за
електронното управление, Приложение №3 – Мерки за заличаване на административни
услуги от Административния регистър, Приложение №4 - Мерки за вписване на невписани
услуги в Административния регистър, Приложение №5 - Мерки за предоставяне на
административни услуги като вътрешни административни услуги.
В изпълнение на мерките по Приложения № 2 и № 5 от РМС № 704 се предлага:
- да не се изисква свидетелство за съдимост за вписване в регистъра на осиновяващи
по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс за българските граждани с обичайно
местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване
в Република България. Предвижда се Министерството на правосъдието да установява
служебно данните за съдимост. С предлаганата промяна е спазено законовото изискване за
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служебно установяване от съответния орган на необходимите данни, когато в нормативен
акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице;
- да не се прилагат документи за платени държавни такси в административната фаза
на производството по осиновяване, когато таксата е платена по електронен път;
- да не се изготвят отново документи, които са били изискани и представени пред
Дирекция „Социално подпомагане“. За вписване в регистъра на осиновяващи по чл.113,
ал.1, т.3 от Семейния кодекс се предвижда да се представят документите, въз основа на
които от Дирекция „Социално подпомагане“ е извършено социалното проучване на
годността на лицето да осинови, със съответен превод на чужд език;
- значително намаляване на срока за разглеждане на заявлението от осиновяващите и
на срока за вписване в регистрите по чл. 113, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Семейния кодекс - от
едномесечен на 14-дневен.
2. Прецизиране на процедурата по международно осиновяване.
Предвижда се писмено уведомяване във всички случаи на заличаване на деца и
осиновяващи от съответния регистър, освен поради допуснато осиновяване на дете с
обичайно местопребиваване в Република България, по отношение на осиновяващия.
Пояснява се редът за даване на съгласие от министъра на правосъдието по чл. 117,
ал. 4 от Семейния кодекс.
Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.
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
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