
Закон за семейните помощи за деца

Право на семейни помощи за деца имат:

1. Бременните жени – български граждани

2. Семействата на българските граждани - за децата, 
които се отглеждат в страната;

3. Семействата, в които единият от родителите е 
български гражданин – за децата с българско 
гражданство, които се отглеждат в страната

4. Семействата на роднини, близки или приемни 
семейства – за децата, настанени по реда на чл26 от 
Закона за закрила на детето

5. Бременните жени – чужди граждани и семействата 
на чужди граждани, които постоянно пребивават и 
отглеждат децата си в страната, ако получаването на 
такива помощи е предвидено в друг закон или в 
международен договор, по който РБ е страна.



Еднократна помощ при бременност

Право на този вид помощ имат бременни жени:

• които са неосигурени 

• които са осигурени за всички осигурителни социални 

рискове, но не получават обещетение за бременност 

и раждане поради това, че нямат необходимия 

осигурителен стаж / 12 месеца / по КСО

Еднократната помощ при бременност се изплаща за 

периода от 45 дни преди определения термин за 

раждане, при условие, че доходът на член от 

семейството е по-нисък или равен на 350.00лв.



Еднократни парични помощи

1. Еднократна помощ при раждане на дете 

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, 

независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено 
за отглеждане в специализирана институция за деца.

• за първо дете  - 250.00 лв.

• за второ -600.00 лв.

• за трето дете и всяко следващо – 200.00 лв.

При определяне поредността на децата се вземат предвид само 
родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.

Ако до навършване на 2 – год.възраст на детето се установят трайни 
увреждания над 50%, на майката се изплаща допълнителна 
еднократна помощ / 100.00 лв./

Необходими документи:

1. Молба – декларация / по образец /

2. Акт за раждане на детето

3. Удостоверение за родените от майката деца 

4. ЕР на ТЕЛК /копие/



Еднократни парични помощи

2. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до 

навършване на една година, независимо от доходите на 

семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в 

специализирана институция. Помощта е в размер на 1200 лв. за 

всяко дете близнак.

3. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 

навършване на една година, когато майката (осиновителката) е 

студентка, учаща в редовна форма на обучение, независимо от 

доходите на семейството, когато детето не са настанени за 

отглеждане в специализирана институция. Помощта е в размер 

на 2880 лева.



Месечни добавки за деца
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не 

повече от 20-годишна възраст, се изплащат на семействата, чийто доход 
на член от семейството е по-нисък или равен на 350.00 лв., при условие, 
че: 

1.  детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка 
в специализирана институция за деца;

2. до завършване на средно образование, но не повече от 20-
годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е 
невъзможно поради здравословното му състояние-в размер на 35.00 лв.

а за близнаци-52.50 за всяко дете.

3. живее постоянно в страната

Месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от 
компетентните здравни органи, се изплаща независимо от дохода на 
семейството в двоен размер на помощта, който към настоящия момент е  
70.00 лв. месечно.

Необходими документи:

1. Молба – декларация / по образец /

2. Документи за изплатено БТВ през предходните 12 месеца

3. Служебна бележка от учебното заведение / за учащите деца /

4. Акт за раждане оригинал / за справка /

5. Лична карта / за справка / 

6. ЕР на ТЕЛК /копие/

7. Решение на съда за допускане на развод на съпрузите.



Месечни помощи за дете до една 

година

Месечни помощи за отглеждане на дете до една 
година в размер 100 лв. се изплащат на майката 
(осиновителката), чийто доход на член от 
семейството е по-нисък или равен на 350.00 лв. на 
член от семейството, при условие че:

1.  майката (осиновителката) не е осигурена и не 
получава обезщетение за бременност, раждане и 
отглеждане на дете по реда на Кодекса за 
задължително обществено осигуряване;

2.  детето не е настанено за отглеждане в 
специализирана институция за деца на пълна 
държавна издръжка;

3.  детето живее постоянно в страната.



Еднократна целева помощ за покриване част от 

разходите в началото на учебната година.

Помощта се отпуска, при условие че доходът на член от 
семейството е по-нисък или равен от 350.00 лв. на член от семейството

Целевите помощи за учениците могат да се отпускат и в натура по 
преценка на дирекциите "Социално подпомагане" със съдействието на 
училищните ръководства.

Еднократната целева помощ се изплаща и на семействата на 
роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на 
семейството.

Размерът на еднократната целева помощ се определя ежегодно с 
акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и 
социалната политика за съответната година. За 2009 г. размера на 
помощта е 150.00 лв.

Необходими документи:

1. Молба – декларация / по образец /

2. Документи за изплатено БТВ през предходните 12 месеца

3. Служебна бележка от учебното заведение / за учащите деца /

4. Акт за раждане оригинал / за справка /

5. Лична карта / за справка / 


