
 Помагаме на 
родителите да си 

останат партньори

Български
Bulgarian

В сътрудничество с:

Флаер на MiKK на други езици:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

Съдържанието на тази публикация е отговорност на MiKK e.V. и може да 
не отразява мнението на Европейския съюз.

Международен център за посредничество при 
семейни конфликти и отвличане на деца

Всеки принос е важен 
- моля, подкрепете нашата работа!

Сметка за дарения:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Безплатни, поверителни и многоезични 
консултации за родители и семейства

Насочване към и организиране на 
посредничество на над 30 езика и в над 
35 страни

Насочване към специализирани адвокати 
по семейно право от мрежата на MiKK

Обучение и семинари по презгранично 
семейно посредничество за международни 
посредници

Работа с обществеността и сътрудничество 
с международни заинтересовани страни

Проучване и развитие

Свържете се с нас!
Ние сме насреща, за да помогнем.

Нашата услуга

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Ние сме отдадени на опазване интересите на 
децата в особено тежко положение: деца, които 
се разкъсват не само между родителите, които 
са в конфликт помежду си, но и между различни 
държави и култури.

В повече от 70% от  
всички посредничества на 
MiKK родителите успяват 
да постигнат решение по 

взаимно съгласие!

70%

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Германия
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



 
 
 

Кои сме ние Как подкрепяме родителите

Защо ни има Предимства на посредничеството

MiKK е специализирана НПО, която осъществява 
международна дейност от повече от 20 години в 
областта на посредничеството при конфликти 
във връзка с презгранична семейна и родителска 
отговорност.

Също така даваме съвети в случаите, в които 
семейството планира да се премести в чужбина 
заедно.

Мисията на MiKK е да съдейства за 
посредничество при международни 
спорове за попечителство и при 
случаи на отвличане на деца - 
в най-добрия интерес на детето!

Чрез ускорено производство съгласно Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца и Регламента 
„Брюксел IIб“ съдилищата могат да нареждат бързо 
връщане на детето в страната, в която то пребивава 
обичайно. Това производство обаче не може да 
вземе предвид интересите на детето в дългосрочен 
план.

Посредничеството е извънсъдебен метод за 
разрешаване на конфликти. При спорове за 
родителска отговорност посредничеството се 
препоръчва от съответните правни инструменти и 
от експертите.

Посредничеството предлага 
реална възможност, особено  

в такива случаи!

Посредничеството помага на родителите да:

И:

Когато се раздели едно международно семейство, 
освен разглеждане на конфликта, във връзката 
от голямо значение са и чуждестранните и 
международните разпоредби, ако единият 
родител:

Като международно призната и водеща 
организация в тази област, MiKK помага на 
родители от цял свят в трудни и често силно 
ескалирали конфликтни ситуации за намиране на 
устойчиви решения по взаимно съгласие.

деескалират родителския конфликт.

общуват един с друг чрез безопасна и 
поверителна процедура, в която могат да 
получават съдействие.

поемат отговорност за намиране 
на справедливо решение, което е 
съсредоточено върху добруването на 
детето.

да разработят решения за голям набор от 
въпроси — в най-добрия интерес на детето.

посредничеството може да се 
извършва по всяко време – дори докато 
върви съдопроизводство, дори при 
съдопроизводство за отвличане на дете.

постигнатото чрез посредничество 
споразумение може да бъде направено 
законово обвързващо и изпълнимо от съда.

За да отговорим на изискванията на тези 
двунационални случаи и на нуждите на 
родителите, посредниците на MiKK винаги 
работят съвместно съгласно т.нар. „4 Д модел“. 
Той включва:

култури (двукултурен)1

езици (двуезичен)2

половете на родителите (двуполов)3

професионална история: 
психосоциален
и правни (двупрофесионален)

4

•  Международно попечителство и спорове  
   при контакт
•  Случаи и международно отвличане на деца
•  Предотвратяване на отвличането на деца
•  Преместване в чужбина
•  Спорове, свързани с издръжката      
   (финансови), в случай на раздяла/развод.

Насочваме към и организираме 
двуезично посредничество за 

родители по цял свят на над 30 езика със 
специализирани, многоезични посредници от 
международната мрежа на MiKK от над 35 
страни. Лице в лице или по интернет на теми 
като:

Ние осведомяваме и съветваме 
родителите безплатно на няколко 

езика по всички аспекти на темата на 
международното семейство и конфликтите при 
родителската отговорност и посредничеството.     

не се върне с децата след почивка в чужбина 
без съгласието на другия родител, който има 
общи права на попечителство.

реши да се върне в родната си страна и 
вземе детето със себе си без съгласието на 
другия родител, който има общи права на 
попечителство.

реши да се върне в родната си страна и това 
налага съвместна родителска грижа през 
граница.

Родителите често не осъзнават, че това 
представлява отвличане на дете и че 
могат да бъдат преследвани за това както 
по гражданското, така и по наказателното 
законодателство.


