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1. Какво представляват „детските надбавки“? 

Детските надбавки представляват сума, отпускана на родителите за техните деца, 
независимо от това размера на доходите и това дали родителят работи или не. 

2. Каква сума може да получите? 

2018 
(месечно) 

От юли 2019 
(месечно) 

за първо и второ дете 
194 Euro 

за първо и второ дете 
204 Euro 

за трето дете 
200 Euro 

за трето дете 
210 Euro 

за всяко следващо  
225 EUR 

за всяко следващо  
235 EUR 

 

3. Можете ли да получите детски надбавки от родната ви страна и 
чужбина едновременно? 

Да, можете да получавате детски надбавки в родината си и също да 
кандидатствате за тях в чужбина. Ползите от чужда държава ще бъдат изчислени 
по такъв начин, че крайната сума на надбавките от двете страни ще бъде равна на 
максималния размер в чуждата държава. 

4. Каква е максималната възраст на детето? 

Максималната възраст е 18 години, въпреки че може да продължи до навършване 
на 25 години, ако все още посещават училище. 

5. Кой може да получи детски надбавки от Германия? 

 
Всички граждани на Европейския съюз, Швейцария, Сърбия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Алжир, Косово, Мароко, Тунис и Турция. Родителите имат право на 
семейни надбавки, ако центърът им на живот е в Германия и детето им (което 
може да бъде осиновено дете, приемно дете, доведено дете) живее заедно с тях в 
едно и също домакинство. 

6. Кой родител може да кандидатства за детски надбавки? 

 
По принцип може да има следните ситуации:  
- ако сте семейни, всеки от вас - родителите може да кандидатстват за това 
обезщетение 
- ако не сте семейни или разведени, само майката може да кандидатства 
- ако сте разведени И детето живее с бащата (бащата е единственият законен 
настойник), само бащата може да кандидатства 
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7. Как да докажете къде живее вашето дете? 

 
В случай, че семейството ви живее в друга държава (докато живеете и работите в 
чужбина), ще трябва да получите формуляр E401. Това потвърждава семейното 
състояние (напр. Не сте разведени и детето не живее само с майката) и адреса, 
където детето живее. Този документ се попълва и подпечатва от Дирекция 
”Социално подпомагане” към общината. 
 

8. Какво става, ако адресът на вашето постоянно пребиваване във вашата 
страна е различен от този на вашия съпруг/а? 

 
Ще е необходимо формуляр E401 да бъде попълнен и подпечатан от Дирекция 
”Социално подпомагане” към общината. 
 

9. Как стоят нещата ако живеете и работите в чужбина, а семейството ви е 
в друга държава? 

 
Можете да кандидатствате дори и в този случай. Ще трябва да докажете, че 
всъщност живеете в чужда държава. За да докажете, че живеете в чужбина, трябва 
да изпратите потвърждение, че сте регистрирани временно в тази конкретна 
държава. Това потвърждение се издава от Дирекция ”Социално подпомагане” към 
общината. Трябва да се регистрирате от началото на престоя си в чужбина. 

10. Как да докажете, че сте живели в чужбина, ако не сте регистрирани 
там? 

 
В случай, че не сте се регистрирали в страната, в която сте отишли да живеете и 
работите там, ще трябва да докажете престоя си там със сметки, свързани с него. 
Това може да бъде: договор за наем, сметки за комунални услуги, като например 
от електроенергийната / газовата компания. 

11. Колко години назад мога да кандидатствам за детски надбавки? 

Можете да кандидатствате 6 месеца назад. 

12. Има ли определено време през годината за кандидатстване? 

Не, можете да кандидатствате по всяко време на годината. 

13. Какъв е минималният брой на месеците за кандидатстване? 

Минимумът е един месец и се изчислява като за целия месец. Например, ако сте 
пристигнали в страната в средата на ноември, можете да кандидатствате за 
детски надбавки за тази година от 1 декември. 
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14. Как се изчислява сумата на детските надбавки? 

Кандидатстваме за детски надбавки в данъчния офис на съответната държава. 
Офисът изпраща писмо за потвърждение по пощата, като посочва размера на 
сумата, която трябва да бъдат изплатени. 

15. Колко време отнема получаването на детски надбавки? 

Това отнема средно от 6 до 9 месеца. 

16. Каква е таксата за услугата? 

Има фиксирана ставка от 99 EUR + 9% от общата сума, която получите. Таксата се 
заплаща се при получаване на сумата на детските надбавки. 
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Информация за държавата: АВСТРИЯ 
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1. Какво представляват „детските надбавки“? 

Детските надбавки представляват сума, отпускана на родителите за техните деца, 
независимо от това размера на доходите и това дали родителят работи или не. 

2. Каква сума може да получите? 

2016-2017 
месечно 

2018 
месечно 

от рождението до 3-тата година  
111,80 EUR 

от рождението до 3-тата година 
114 EUR  

над 3 години 
119,60 EUR  

над 3 години  
121,90 EUR  

над 10 години 
138,80 EUR  

над 10 години  
141,50 EUR  

над 19 години  
162 EUR  

над 19 години  
165,10 EUR  

 

3. Можете ли да получите детски надбавки от родната ви страна и 
чужбина едновременно? 

Да, можете да получавате детски надбавки в родината си и също да 
кандидатствате за тях в чужбина. Ползите от чужда държава ще бъдат изчислени 
по такъв начин, че крайната сума на надбавките от двете страни ще бъде равна на 
максималния размер в чуждата държава. 

4. Кой може да получи детски надбавки от Австрия? 

Всички граждани на Европейския съюз, Швейцария, Сърбия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Алжир, Косово, Мароко, Тунис и Турция. Родителите имат право на 
семейни надбавки, ако центърът им на живот е в Германия и детето им (което 
може да бъде осиновено дете, приемно дете, доведено дете) живее заедно с тях в 
едно и също домакинство. 

5. Кой родител може да кандидатства за детски надбавки? 

По принцип може да има следните ситуации:  
- ако сте семейни, всеки от вас - родителите може да кандидатстват за това 
обезщетение 
- ако не сте семейни или разведени, само майката може да кандидатства 
- ако сте разведени И детето живее с бащата (бащата е единственият законен 
настойник), само бащата може да кандидатства 
 

6. Как да докажете къде живее вашето дете? 

В случай, че семейството ви живее в друга държава (докато живеете и работите в 
чужбина), ще трябва да получите формуляр E401. Това потвърждава семейното 
състояние (напр. Не сте разведени и детето не живее само с майката) и адреса, 
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където детето живее. Този документ се попълва и подпечатва от Дирекция 
”Социално подпомагане” към общината. 

7. Какво става, ако адресът на вашето постоянно пребиваване във вашата 
страна е различен от този на вашия съпруг/а? 

Ще е необходимо формуляр E401 да бъде попълнен и подпечатан от Дирекция 
”Социално подпомагане” към общината. 

8. Как стоят нещата ако живеете и работите в чужбина, а семейството ви е 
в друга държава? 

Можете да кандидатствате дори и в този случай. Ще трябва да докажете, че 
всъщност живеете в чужда държава. За да докажете, че живеете в чужбина, трябва 
да изпратите потвърждение, че сте регистрирани временно в тази конкретна 
държава. Това потвърждение се издава от Дирекция ”Социално подпомагане” към 
общината. Трябва да се регистрирате от началото на престоя си в чужбина 

9. Как да докажете, че сте живели в чужбина, ако не сте регистрирани 
там? 

В случай, че не сте се регистрирали в страната, в която сте отишли да живеете и 
работите там, ще трябва да докажете престоя си там със сметки, свързани с него. 
Това може да бъде: договор за наем, сметки за комунални услуги, като например 
от електроенергийната / газовата компания. 

10. Каква е максималната възраст на дете? 

След като детето навърши 18 години, детски надбавки се изплащат само при 
определени обстоятелства, например поради увреждане, следване в университет 
до 24-годишна възраст или обучение за професия. 

11. Колко години назад мога да кандидатствам за детски надбавки? 

Можете да кандидатствате 5 години назад. 

12. Има ли определено време през годината за кандидатстване? 

Не, можете да кандидатствате по всяко време на годината. 

13. Какъв е минималният брой на месеците за кандидатстване? 

Минимумът е един месец и се изчислява като за целия месец. Например, ако сте 
пристигнали в страната в средата на ноември, можете да кандидатствате за 
детски надбавки за тази година от 1 декември. 

14. Как се изчислява сумата на детските надбавки? 

Кандидатстваме за детски надбавки в данъчния офис на съответната държава. 
Офисът изпраща писмо за потвърждение по пощата, като посочва размера на 
сумата, която трябва да бъдат изплатени. 
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15. Колко време отнема получаването на детски надбавки? 

Това отнема средно от 6 до 9 месеца. 

16. Каква е таксата за услугата? 

 
Има фиксирана ставка от 99 EUR + 9% от общата сума, която получите. Таксата се 
заплаща се при получаване на сумата на детските надбавки. 
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