
ПРЕДИСЛОВИЕ 

С въвеждането на социална грижа  за работоспособни хора - “социални помощи тип II” (от тук 

съкращение – Alg-II-) се обединяват конвенционалните социални помощи и помощи за 

безработни в един общ клас на социалното подпомагане. „Планираните субсидии не са 

предвидени да предпазват от бедност, а я изискват като налична предпоставка“, обявява 

Паритатския съюз за благосъстояние в увода си към брошурата: „Недостатъчност за живот“. 

Междувременно, почти всяко пето дете в Бундесрепубликата живее на ръба на бедността. 

Според резултати от второто национално статистическо проучване за благосъстоянието на 

нацията (отношение заможност – бедност), деца на заможни родители имат 7,4 пъти по-добри 

шансове да започнат висше образование, отколкото деца на по-бедни родители.  

 

За да може да използвате дори и най-малките възможности за подпомагане на деца, живеещи 

в групи с нужда от помощ, тук ще Ви ги представим в обобщен вид.   

 

ПОТРЕБНОСТИ 

Субсидиите за задоволяване на месечните нужди на децата са обособени в различни възрастови 

групи: 

  

СЪЮЗ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ НА БЕЗРАБОТНИТЕ, гр. ОЛДЕНБУРГ 

за контакти: 

Vechta: 0157-83420682 

Oldenburg: 0176-43302127 

www.also-beratung.de 

lk-beratung@also-zentrum.de  

 

ТЕМА : Д ЕТСК О СОЦИАЛ НО ОСИГУРЯВАНЕ 

01.01.2016  



- за деца от 0 до 5 г. -237€  

- за деца от 6 до 13 г. – 270€  

- за младежи от 14 до 17 г. - 306 € 

Размерът на месечната помощ за деца е пряко свързан с тази на възрастните. 

И освен това е зависима от политическите регулации.  Като пример може да се разгледа 

увеличаването на помощите във възрастовата група от 6 до 13 г. през 2009 г. (преди тази корекция 

в регулациите всички деца от 0 до 13 са попадали под общ знаменател!).  Тази промяна в закона е 

била въведена  от управляващите поради натиск от страна на различните съюзи на безработните. 

Това се случва едва след като LSG Хесен и националният социален орган взеха под внимание 

нашата критика за недостатъчна диференцияция на детските надбавки. 

За ограничен брой допълнителни потребности се предвиждат и допълнителни възможности за 

подпомагане  

( виж таблицата в края на документа).  

 

БРЕМЕННОСТ 
 

Бъдещи майки след 13-тата седмица на бременност, могат да заявят допълнителни 17% от 

изчесленото им месечено финансово подпомагане. Това ще рече, ако бременната живее сама -

17% от 404€, ако живее с партньор или на семейни начала – 17% от 364€ (виж таблицата по-долу). 

При първа бременност се полага, заложено още в конвенционалната социална помощ, изплащането на 

еднократна сума. В град Олденбург например се зачислява паушална сума от 77€. При доказване на по-

висока потребност, конкретния случай се разследва и се допълва общоналожената сума (при 

необходимост чрез жалба и обжалване). 

Бременни, които не са здравноосигурени, имат право да получават всички помощи предвидени в 

здравното подпомагане като: лекарски преглед, Hebammen-подпомагане ( консултиране и обгрижване 

на майката по време и след бременността, по време на раждане, в периода на кърмене), снабдаване с 

медикаменти, превързовачни и други лекарствени материали (§ 50 SGB XII), както и прекъсване на 

бремеността. Молби могат да бъдат подавани в клон на всяка (частна и държавна) здравна каса. 

До изтичане на третия месец от бременността, допълнително могат да бъдат потърсени услугите на 

националното сдружение „Майка и Дете“, които не се причисляват към тези, осигурени от социалната 

помощ от тип 2. 

Приблизително 8 до 12 седмици преди раждането, бъдещата майка може да подаде молба за помощи 

за първородно дете. В град Олденбург те възлизат на 154€. Това например също е част от 

допълнителното подпомагане, което не се причесляват към стандартния пакет от услуги. Въпросната 

първоначална помощ  се причислява към необходимостите на майката (BVerwG 18.10.1990, FEVS 41, 

309; § 15 Abs. 1 SGB XII; OVG Rheinland-Pfalz 30.03.2000, FEVS 2001,15). 

 



РАЖДАНЕ 

Новороденото бебе има право да получи специална помощ за придобиване на първоначални 

необходимости като масичка за повиване, детско легло, специален матрак и др. За това се 

изчислява паушална сума от 158€. (Според решение на социалния орган на град Хамбург, реалнта 

потребност може да бъде по-висока от изплатената такава.) При такъв случай, поемането на реалните 

разходи по обзавеждане за бебето може/трябва да бъдат представени и защитени. 

 

РОДИТЕЛСКИ НАДБАВКИ    

Майки и бащи имат принципното право да получават родителски надбавки в продължение на 12 

месеца в размер не по-малък от 300 € на дете. В случай, че един от партньорите е получавал по-

висока заплата в годината преди раждането на детето, би могъл да получи и по-високи месечни 

надбавки. Съществува възможност и за изплащане на допълнителни две месечни родителски 

надбавки, в случай, че един от партньорите продължи да се грижи за новороденото в този период.  

Поради промени в законодателството от 01.01.2011, безработните мъже и жени вече не могат да 

разчитат на родителски надбавки, тъй като те се причисляват към социални помощи от 2 тип. 

 

По този начин децата на безработните стават автоматично деца от „втора класа“  тъй като се третират 

по един и същи начин като децата на родители с минимален годишен доход от 250.000 евро, на които 

също се отказва отпускането на въпросните надбавки. Изключение има само в случай, че получаващите 

социални помощи тип 2 са били със задължително осигуряване или са били на самостоятелна работна 

практика – едва тогава те биха получили 300 евро родителски надбавки, които не се причисляват към 

Alg II. 

 

ДЕТСКИ НАДБАВКИ 

При първото и второ дете, родителите получават актуално по 190 евро, за трето дете – 196 евро и за 

всяко следващо дете – 221 евро. От четвъртото дете нататък сумата за детски добавки се разпределя 

равномерно на всички деца. Детските надбавки се изплащат ежeмесечно до навършване на 

пълнолетие (18 г.); младежи, записани в бюрото по труда като търсещи работа получават надбавките 

до 21-та си годишнина. Това удължено изплщане важи също и при професионално обучение до 25 

годишна възраст, в случай че до тогава няма свободно място за обучение.  

По регулациите на Alg II, детските надбавки се разбират като приход на малолетното дете. (§ 11 SGB II). 

В случай, че малолетното дете има собствена застраховка, позволена от закона или приета от центъра 

по заетостта, от детските надбавки се удържат 30 евро за такава застраховка. При подобно 

обстоятелство  Ви съветваме предварително да се обърнете към център ALSO,  за да разберете кои 

застраховки се зачитат в този конкретен случай. 



Ако детето е в състояние да покрие разходите си за живот посредством детски надбавки и 

подпомагане за плащане на наем, тогава неговите родители могат, но не са задължени, да пуснат 

заявка за детски помощи за наем. 

В такъв случй, трудовият център има право да приспадне към родителите тази част от детските 

надбавки, която остава излишна от издръжката на детето. 

В този случай, центърът трябва да извади допълнителните 30 евро за родителска двойка, с която детето 

живее. По този начин семейството получава повече пари. 

 

Съвет: Ведомството има право да зачисли детски надбавки на родители на пълнолетни младежи, които 

поради професионално образование нямат право да получават Alg-II-помощи, при условие че 

родителите могат да докажат директното финансово предаване на субсидията към младежа.  

Пълнолетни, които не живеят при родителите си, могат да подадът заявление към съответния 

семеен фонд. Службата има право да зачислява детски надбавки само към общността в нужда, на 

която те се превеждат. А в случай, че младежи над 18 г. живеят при родителите си, тогава те имат 

право на 30 евро за частна застраховка както и отпадането на задължителна застрахователна 

вноска (най-често при регистрация на МПС) 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА 

До встъпването си в училище, детето има право на място в детска ясла или детска градина. Поемането 

на съответните такси трябва да бъде заведено с формуляр към детските социални служби.  

Тъй като получаващите помощи по Alg II са под границата на минималните доходи, имат право на 

безплатен полуден в учреждение за гледане на деца. Ако децата обядват в учреждението, 

получаващите помощи родители могат да получат обратно съотвените разходи ( при отчисяване на 

себеучастие от 1 евро) при подаване на молба към Jobcenter ( а който получава детски надбавки или 

финансова помощ за плащане на наем, трябва да подаде молбата към съответния семеен фонд).  Също 

така разходите по еднодневни или многодневни пътувания на детето с група от детската градина се 

поемат при подаване на молба към Jobcenter, или съответно към семейния фонд. Ако родителите са 

работещи, тогава разходите по целодневната грижа на детето  се причесляват към данъчното 

облекчение на родителите. Трябва да бъде проверено дали с това се надвишава паушалната сума за 

данъчно облекчение. Ако това е случаят, родителите могат да въведат по-висока паушална сума в 

данъчната служба и по този начин да увеличат нетните си приходи.  

 

УЧИЛИЩЕ 

Ученици в основни училища до 18 годишна възраст са зачислени към група на нуждаещите се и 

получават до 14-тата си годишнина така наречените социални надбавки;  от 15 годишни нататък 

получават помощи по Alg-II като работоспособни. 



Който не посещава основно училище трябва да бъде консултиран, защото така ситуацията се 

усложнява.  

Социалния кодекс предвижда към регламенитраните потребности и разходите по дневни или 

многодневни училищни излети в цялостния им размер. Тези разходи не могат да бъдат  при никакви 

обстоятелства паушализирани. Това решение е потвърдено от върховния съд (решение от 13.11.2008, 

Az: B 14 AS 36/07 R) и с това дава златна възможност на комунали, ориентирани към спестяване. 

 

А УЧИЛИЩНИТЕ ПОСОБИЯ? 

По принцип  не са заложени в Alg II-подпомагането  и също така не са зачетени като възможност при 

разглежданията на еднократните помощи през 2005 г. Но пък междувременно на дете до 25 г., учещо 

се в основно или професионално учлилище могат да се изплащат 100 евро еднократно през годината. 

Изплащането се осъществява автоматично към  Аlg-II помощите като това се случва един път на 01 

Август в размер на 70 евро и един път на 01  Ферувари в размер на 30 евро.  

Получатели на Alg II могат освен това да получат от Jobcenter, а получатели  на детски надбавки или 

помощи за наем от съотвените семейни фондове, училищна помощ за детето си. Според конкретния 

закон, това е допустимо само в случай, че детето е застрашено от изключване. Помощ при писане на 

домашни и други училищни задачи се зачислява към „Подкрепа при възпитание“. Този вид учебно 

подпомагане не е зависимо от семейните приходи и за това може да бъде потърсено от младежкото 

ведомство.  

Деца със слабост при четене/писане също биват подпомагани от тази програма.  За повече 

информация: Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V., PF 1107, 30175 Hannover.  

Според § 28 Abs. 4 SGB II карти за училищен транспорт трябва да се осигурят от Jobcenter или 

съответния семеен фонд, в случай, че детето зависи от този транспорт. Това правило важи за 

дадена възразстова група само при надхвърляне на определните за допустими разстояния от 

вратата на дома до училището.  

 

 

ДОБАВКИ ЗА СПОРТНИ ИЛИ МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА 

Социалната добавка за бедни деца е едва 10 евро на месец (§ 28 Abs. 7 SGB II), които трябва да 

бъдат специално заявени в Jobcenter или семеен фонд.  

С тази субсидия могат да се покрият месечните таски за членуване в клуб по „Спорт, Игра и 

Култура“ или също пък за училище с музикална и художествена насоченост. Трудовият център 

изплаща тези разходи директно към съответния център (научете повече за OL-карта). 

 Допълнителни помощи - като например – футболни обувки – могат да бъдат получени от 

специални фондове „Бъди част / Dabei sein” на областната фондация „Семейства в Нужда“ в 



размер не по-голям от 100 евро за две години. Подобни молби могат да бъдат подадени чрез “Pro 

Familia” или социалната служба на католическите жени. (повече по този въпрос ще откриете в 

брошурата „ALSO-Extra: учебни и частнични помощи от 2013 г. ) 

 

САМОСТОЯТЕЛЕН РОДИТЕЛ  

Родител, живеещ самостоятелно без партньор,  грижищ  се за издръжка и обучение на 

непълнолетното си дете, има  право на допълнителна помощ за самостоятелен родител (размер на 

помощта – виж таблицата). Тази помощ се дава и на непълнолетни, които живеят при родителите 

си със свое собствено дете.  

Ако децата живеят с разведени родители на дневни разменни начала, тогава Jobcenter трябва да 

пресметне дневните финансови субсидии на детето и да ги изплати съответстващо на двете 

родителски тела. 

По-голямата част от издръжката получава родителят, при когото детето прекарва по-дълго време.  

Ако детето сменя седмично визитата на родителите си, то тогава помощите се делят по равно 

между двамата. (BSG, Urteil vom 3.3.2009, AZ: B 4 AS 50/07 R). 

 

ДЕТСКИ ДОБАВКИ (§ 6 BKGG) 

Пресмятането на детските добавки е сложен казус  и за това ще бъде разгледано в отделна статия. 

Тук предлагаме един кратък поглед върху темата: 

 

Детски добавки получават родители, които изкарват достатъчно за собствената си издръжка, но не 

и за издръжката на непълнолетните си деца. В този случай, родителите могат да получат 

максимално 140 евро на дете, което се пресмята като доход на детето по регулациите на Alg-II, по 

същия начин се изчислява и разхода на детето по Alg-II. Детските добавки могат да се изплащат 

максимално до 36 месеца. Одобрените за тези детски помощи подлежат на проверка на потребностите 

(по SGB-II-), но пък не са засегнати от задължението за търсене на работа или професионално обучение 

(по Alg-II-). 

 

 

 

 



С подкрепата наМинистерството за Социална, Здравна и Равноправна 

политика на провинция Долна Саксония 



 

Субсидии за небхдимости (RB) при социални помощи от тип II - ALG II (§ 20 SGB II)  

актуализация 01. 01.2015 

Допълнителни необходимости (§ 21 SGB II) 

Еднократни помощи при забременяване и раждане  (§ 23 SGB II)  –  паушални стойности в гр. Олденбург 

. 
 
 

ALSO-Консултативен център 

Всеки понеделник, сряда и четвъртък от 9 до 13 ч. 

и 

всеки понеделник от 17.30 до 19.30 ч. (само при предвариително записан час!) 



 

 

Който не е сигурен, дали има право да получава Alg II – помощи или помощи за детски добавки,  трябва 

при всички положения първо да пусне молба за Alg II-помощи за да не рискува  евентуално оставане 

без финансова помощ. Помощите по Alg-II се считат от първия ден на месеца, в който е подадена 

молбата, а детските добавки могат да се зачетат и със задна датата. Задължението е на Jobcenter  да 

установи приоритета на конкретния казус  и при необходимост да насочи нуждаещите се към семеен 

фонд или помощ за наем.   

 

 


