
  
10 ГОДИНИ 

МСС-БЪЛГАРИЯ 



Мрежа на МСС 

 

 



Работа по случаи  

с международен елемент 

• ПОСРЕДНИЧЕСТВО между социални служби 
и съдилища в България и чужбина 
(предоставяне на социални доклади за деца и 
родители в транс-гранична ситуация) 

• КОНСУЛТИРАНЕ по повод на семейни 
отношения с международен елемент 

• ОБУЧЕНИЕ на различни професионални групи 
и студенти 

• ИЗДАВАНЕ на информационни материали и 
публикации 

• УЧАСТИЕ в международни форуми и семинари 
в рамките на мрежата на МСС  

 

 



Области на посредничество 

–  Отношения между родители и деца 

–  Реинтеграция на дете 

–  Закрила на дете  

–  Осиновяване на дете 

–  Международно отвличане на дете 

–  Издаване на документи на дете 

–  Други 

 

 



    Отношения между  

 родители и деца 

Съдебни производства: 

– Развод 

– Спор относно родителските права 

когато родителите не живеят заедно 

– Промяна на постановени по-рано мерки 

– Ограничаване или лишаване от 

родителски права и задължения 

– Заместващо съгласие за пътуване на 

дете в чужбина 



    Реинтеграция 

–  Молба за реинтеграция 

–  Социално проучване относно 
възможностите за реинтеграция 

–  Изготвяне на социален доклад от 
компетентната социална служба 

–  Вземане на решение за 
реинтеграция 

–  Проследяване на адаптацията 



    Закрила на дете 

– Мелиха и Зулия (настанени в приемно 

семейство в Англия) 

– Едия (настанена в център за деца, жертви на 

насилие в Германия) 

– Роберт (премества се с майка си от Германия 

в България) 

– Георги и Беатрис (живеят в Гърция с майка си 

и не поддържат контакт с баща си) 

– Георги (живее в Канада, но социалната служба 

търси алтернатива за детето в България при 

роднини)  



    Издаване на  

 акт за раждане на дете 

–  Детето е родено в чужбина 

• Няма никакви документи  

• Издадени са медицински документи от 

болничното заведение, но няма издаден акт 

за раждане 

• Издаден е акт за раждане, но няма апостил 

– Колегите от мрежата на МСС 

съдействат (акт за раждане с апостил) 

 

 



    “Осиновяване” 

– Детето е родено в Гърция от майка-българка 

– Веднага след раждането детето е настанено в 

гръцко семейство 

– Майката подписва документи пред гръцки 

нотариус, че е съгласна детето й да бъде 

осиновено 

– Инициира се съдебно производство за 

осиновяване в Гърция 

– Майката се връща в България 

– Съдът в Гърция изисква социален доклад за 

майката и нейното семейство в България 

– Сигнализиране на прокуратурата  



    Информиране и 

 консултиране 

– Кандидати за приемно семейство – 

англичани 

– Възможности за осиновяване на дете от 

България от чужденци 

– Получаване на издръжка от родител, 

който живее в чужбина 

– Получаване на българско гражданство 

от дете 

 



    Други 

– Обезщетение на жертви на престъпление 

(Швейцария) 

 

– Продължаване на лечение и рехабилитация  

на дете в България (Швейцария) 

 

– Family Reunion Project – проект за събиране на 

майки и деца (Либия) 

 

 

 

 



    Обучение 

 

–  Различни професионални групи 

• Съдии и социални работници (Пътуващи 

семинари) 

• Адвокати (семинари за популяризиране на 

дейността на МСС-България) 

–  Студенти 

• Дисциплина “Правни аспекти на социалната 

работа”, Факултет по педагогика на СУ 



    Издателска дейност 

–  Информационни материали 

 Социална и правна подкрепа и 

съдействие в работа по 

международни случай 

–  Статии 

 Механизми за сътрудничество в 

производствата относно 

родителските права и задължения 

след развод или раздяла с 

международен елемент 



    Кой може да   

 поиска съдействие 

–  Дирекция “Социално подпомагане” 

–  Съдилищата 

–  Родителите, съответно роднини на детето 

–  Държавната агенция за закрила на детето 

–  Агенцията за социално подпомагане 

–  Доставчици на социални услуги 

–  Организациите, включени в мрежата на 

МСС 

–  Чуждестранни социални служби и   

съдилища 

–  Други (лекари) 

 



    Как може да се  

 поиска съдействие 

• Писмено искане (писмо), което може да бъде 

изпратено по: 

– Пощата 

 

– Факс 

 

– e-mail 

• Писмото трябва да съдържа информация по 

конкретния случай/дело  

• Описание в какво се изразява искането за 

съдействие 

• Прилагане на допълнителни документи 

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://web.vtc.edu/Blackboard/envelope.jpg&imgrefurl=http://invisible-cinema.blogspot.com/2007/08/envelope-please.html&h=364&w=364&sz=25&tbnid=670QYShRvB1ukM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Denvelope%2Bpicture%26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


    Механизъм на действие 

     
  искане за съдействие  резюме на 
      английски 

 

СЪД          МСС-България   МСС-Гърция

        

    превод на превод на   превод на 

   български английски   гръцки 

   

   минимум 2 месеца 

       Социална 

    родител  служба в 

    в Гърция  Гърция 

 



    Статистика 

Период Регистрирани 

случаи 

Висящи 

случаи 

Приключен

и случаи 

2002 20 0 20 

2003 24 0 24 

2004 31 0 31 

2005 34 1 33 

2006 42 1 41 

2007 29 10 19 

2008 46 13 33 

2009 56 44 12 

2010 88 61 27 

2011 88 39 49 

2012 60 22 38 

Общо 518 191 327 



     

Международна социална служба - България 

1000 София 

Бул. Дондуков № 5,  

Вход В, етаж 4, апартамент 14 

Миглена Балджиева 

Телефон 02 9888 624, Факс 02 983 39 34 

miglena_bald@yahoo.com  

www.iss-bg.org  
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