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Таблици за разходите, свързани с международното осиновяване

на„СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ВИКТОРИЯ“

с приемащи държави Италия, Гърция, Кипър и САЩ

Таблица за разходите, свързани с международното осиновяване

Таблицата за разходите има за цел да се увеличи прозрачността чрез събиране на
наличната
информация относно разходите за международно осиновяване в държавите на произход и
приемащите държави.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

(CAN) Централен орган-национален
(CAR) Централен орган-регионален
(PA)

Публичен орган

(CT)Съд и трибунал
(AB)

Акредитиран орган за осиновяване

(ABSO) Акредитиран орган за осиновяване на държавата на произход
(ABRS)Акредитиран орган за осиновяване на приемащата държава
(APSO)Осиновяване одобрено(неакредитирано)лице от държавата на произход
(APRS) Осиновяване одобрено (неакредитирано) лице от приемащата
държава
(OP) Други специалисти-професионалисти (например, адвокат, лекар, писмен
преводач, устен преводач)
Не е приложимо - ако услугата не е извършена

ТАБЛИЦА – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЗХОДИ И ВНОСКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТЯТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014

Дата на попълване:18.12.2015г.
Настоящата таблица е предназначена да предостави на бъдещия осиновител[и] ["БО"] и на други
участници в процедурата по осиновяването преглед на разходите и вноските, 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.

РАЗХОДИ
Целнауслугата, коятосепокриваотцената

Начисляваниот

Наименованиенаор
ган,
институцияилилиц
е

Сума

Административна такса за разглеждане

●CAN
□PA

□CAR
□N/A

МИНИСТЕРСТВА НА
ПРАВОСЪДИЕТО

€ 51

Административна такса за обработка

●CAN
□PA

□CAR
□N/A

МИНИСТЕРСТВА НА
ПРАВОСЪДИЕТО

€ 26

Съдебни такси

●CT

□N/A

СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД

€ 33

□PA

●N/A

АДВОКАТ

€ 1500

Виза (и)за бъдещи осиновители, за да
влязат на територията на държавата на
произход

Правни услуги
(например, правни
консултации и

□ABSO□ABRS
●OP
□N/A

представителство в
държавата
Специализирани

напроизход)

професионалисти

Нотариални такси
Медицински услуги
(например,
медицински прегледи

●OP

□N/A

НОТАРИУС

€ 20

●OP

□N/A

ЛЕКАР

€ 25

ПСИХОЛОГ

€ 25

на детето)
Такса за час
Психолози/
консултации
Такса за час

□ABSO□ABRS
●OP

□N/A

Специализирани

Устен преводач в

професионалисти

държавата на произход

□ABSO□ABRS
●OP
□N/A

ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ

€ 600

ОБЩИНА
ТРИАДИЦА

€8

МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ

€ 10

Consular
Department of the
Ministry of Interior

€ 440 - € 920

CertifyTranslator

€ 660 - € 1380

Други:[моля
уточнете]
Удостоверение (я)
За раждане на детето

●PA

Паспорт, издаден от

●PA

□CT

□N/A

държавата на произход □N/A
Документи

Легализация на
документи в държавата
на произход

●PA
□N/A

□CT

Превод на документи в
□ABSO□ABRS
държавата на произход ●OP
□N/A

Други:[моля,
уточнете]
Други разходи, начислявани от акредитирания
орган на държавата на произход (които не са
включени в категории) – офис разходи и

●ABSO□N/A

АСОЦИАЦИЯ
“ВИКТОРИЯ”

€ 2550 - € 4850

консумативи
Емиграционни такси/такси за напускане на
територията за детето
(например, такса за напускане територията на

□PA

□N/A

държавата )
Други:Транспортни разходи и командировки и
банкови преводи

АСОЦИАЦИЯ
“ВИКТОРИЯ”

€ 552

