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За двойките, които имат трудности със зачеването, осиновяването е един от 

вариантите, които имат, за да се сдобият с наследник. Въпреки всичко, много двойки 

решават да осиновят дете, независимо дали имат шанс да имат биологично или не. 

Както при всяко „пътуване” е важна първата крачка, която ще направите по пътя към 

осиновяването. 

От къде да започнете? От какво се нуждаете, за да отворите сърцето и дома си за 

детето, което сте решили да осиновите? Как да подготвите себе си и семейството си за 

промяната? 

Вие сте решили да осиновите дете. Какво е нужно да направите? 

Първо трябва да съгласувате всичко с партньора си, и да сте готови самите вие с 

мисълта, че ще ставате родители. 

Трябва да сте сигурни, че сте в състояние да удовлетворите всички материални и 

емоционални нужди на детето. Говорете за очакванията си със семейството и близките 

си, относно решението да предприемете тази стъпка. Тяхната подкрепа във възходите и 

паденията по време на осиновяването ще ви бъдат необходими. 

Ако вече сте решили да осиновите дете, то въпросът който остава е - от къде? 

Стъпки за процедура по осиновяване на дете. 

Кандидат-осиновителите трябва да предоставят различни документи в Агенция за 

социално подпомагане. След първоначалното подаване на съответните документи, те 

се включват в регистър на осиновителите. В този случай тече процедура за пълно 

осиновяване. Когато от съответното РДСП Ви предложат дете, и Вие пристъпите към 

осиновяване, следва да преминете през съдебна процедура, за пълно осиновяване на 

дете. 

Необходими документи за осиновяване, които се подават в Дирекция „Социално 

подпомагане” Отдел „Закрила на детето” 

Заявление. В него се записват лични данни, като ЕГН, трите имена, адрес, документ за 

самоличност. Съгласно Семейния кодекс, едно дете може да бъде осиновено само от 

един осиновител. Изключение на това правило е, когато кандидатите са двама и са 

сключили граждански брак. В такъв случай заявлението се подава от и двамата 

съпрузи. Ако двойката живее на семейни начала без брак, то съгласно разпоредбите на 

СК, само един може да кандидатства за осиновяване на дете. 

В заявлението се описват и другите необходими документи за осиновяване, а именно: 

Копие от лична карта; 

Копие и оригинал на акт за раждане на кандидата; 

Служебна бележка от местоработата на кандидата за удостоверяване на доходите; 

Нотариален акт за собственост на жилище. Желателно е да е ксерокопие. 

Медицинска бележка за направени изследвания за различни вирусни и наследствени 

заболявания, като хепатит, сифилис, туберкулоза, исхемична болест, хипертония и др; 
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Удостоверение от данъчната служба по местоживеене, че лицето няма неплатени 

данъци; 

Възможно е да е изискат и други документи, въз основа на конкретния казус. 

Ако за осиновяване кандидатства семейство, то тогава освен горните документи, трябва 

да се приложат и: 

Свидетелство за сключен граждански брак, ако кандидатите са съпрузи; 

Удостоверение, че двойката няма заведени дела. Взима се от прокуратурата; 

Удостоверение, че на двойката кандидати досега не са отнемани родителските права. 

След като се подаде заявлението, започва съдебната процедура за одобрение на 



кандидата и съответното му вписване в регистъра на осиновителите. 

Срок за вписването в регистъра на осиновителите: 

Директорът на Дирекция социално подпомагане в тримесечен срок следва да даде 

решение за вписване или отказ. Изготвя се доклад, в който се описва дали кандидатът 

отговаря на всички изисквания за осиновяване на дете. В случай на отказ за вписване в 

регистъра, кандидатът може да облажва решението в 14 - дневен срок от получаването 

на отказа. 

Избор на дете за осиновяване: 

След като кандидат-осиновителят бъде вписан и в регистъра, се приема процедура по 

избор на кандидат-осиновител / кандидати- осиновители за дете. Тук водещ е не 

интересът на родителите, а този на детето. Срещата с детето се осъществява в 

съответния дом, в който се намира детето. Ако кандидат-родителят реши да направи 

осиновяването, то той трябва да подаде молба в съответното поделение на Дирекция 

Социално подпомагане с копие до окръжния съд в срок до 30 дни. След, което молбата 

се разглежда от компетентните органи и вече се пристъпва към самата процедура на 

осиновяване. 

След приключване на съдебната процедура, осиновителите могат да вземат детето от 

дома 7 дни след влизане на решението на съда в сила. 
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