РАЗХОДИ
Предназначение на услугата,
която се покрива от разхода

Начислява се
от

Наименова
ние /име/
на органа,
организаци
ята или
лицето

Сума
[валута]

X CAN
□ PA

□ CAR
□ N/A

Министерство на
правосъдието

100 [BGN]

X CAN
□ PA

□ CAR
□ N/A

Министерство на
правосъдието

50 [BGN]

Съдебна такса
Виза за кандидат-осиновителите,
за да влязат в страната на
произход
Правни услуги
(напр. адвокатски
услуги и
представляване в
държавата по
произход)
Специалисти

X CT

□ N/A

СГС

25 [BGN]

□ PA

X N/A

адвокат

3000 –4000
[BGN]

Нотариални такси
Медициски услуги
(напр. преглед на
детето)

X OP

□ N/A

100-150 [BGN]
100-300 [BGN]

X OP

□ N/A

нотариус
Оторизирана
клиника

Психолози /
консултации

X AB SO □ AB RS 8
□ OP
□ N/A

Ангажиран
психолог /ако е
необходимо/

100 [BGN]

Административна такса за молбата
Административна такса за
обработване

X AB SO □ AB RS 7
□ OP
□ N/A

Специалисти

Преводач в
България
Други: [моля
посочете]
Удостоверение за
раждане на детето

Documentation

X AB SO □ AB RS 9
□ OP
□ N/A

X AB SO

XPA
□ N/A

□ CT

Паспорт в страната X PA
на произход
□ N/A
Легализация на
X PA
□ CT
документи в
□ N/A
България
Превод на
X AB SO □ AB RS 10
документи в
X OP
□ N/A
България
Други:
X CT
Преписи на
съдебното
решение

Други разходи, начислявани от
акредитираната
организация
в
България (невключени в други
категории):
административни
разходи
за
офиса
и
за
консумативи,
транспортни
разходи, командировки, дневни,
банкови разходи
Такси, за да излезе детето от
държавата (имиграционни такси)
Други: 1. Лична грижа за детето от
баба /възможност, външен източник
на услуга/; 2. Учител за детето /
възможност, външен източник на
услуга /; 3. Придружаване на детето
до семейството /възможност/

X AB SO □ N/A

□ PA

Ангажиран
преводач
employed
Ангажиран

1700-2200
[BGN]
100-400 [BGN]

педиатър /ако е
необходимо/
Столична община 25 [BGN]
МВР

25.50 [BGN]

МВнР

500-1000 [BGN]

Ангажиран или
друг преводач

2000-3000

СГС

50 [BGN]

2500- 5450
[BGN]

XN/A

400-1500 [BGN]

ВНОСКИ/ДАРЕНИЯ
Предназначение

Вноски/дарения изисквани от
държавата по прозход
[моля посочете с каква цел се
събират тези суми]
Вноски/дарения изисквани от
акредитираната организация в
държавата по произход
[моля посочете с каква цел се
събират тези суми]

Начисляват се
от

□ CAN
□ PA

Наименов
ание/Име
на
органа,
организа
цията или
лицето

Сума
[валута]

□ CAR
XN/A

□ AB SO
X N/A

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
Кандидатите за осиновители трябва да пътуват два
1. Първо пътуване – 7 дни престой: хотел – 500пъти до Република България. Първото пътуване е
1500 BGN; транспортни разходи – 400-800 BGN;
необходимо за контакт с детето в продължение на
такса за виза за детето – 323 щ.д., събирана от
не по-малко от 5 дни след получаване на
Американско посолство в София
предложение, а второто пътуване е пътуването,
при което те ще вземат детето след приключване
2. Второ пътуване - 11 дни престой: хотел: 1200на осиновяването.
2000 BGN; транспортни разходи – 400-800 BGN

