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Какво е  родителска надбавка
На какви условия трябва да отговаряте, за да
подадете молба за родителскa надбавка
Какви документи трябва да предоставите като
копие
Каква допълнителна информация ще е
необходима
Какви формуляри трябва да попълните
Как можете да откриете компетентните за това
служби

В тази брошура ще научите:



Родителската надбавка е помощ за родителите, която дава възможност
да се погрижите за Вашите деца през първите години от живота им. Това
компенсира за едно определено време част от Вашите разходи.
Размерът на сумата за получаване е в зависимост от размера на дохода на
родителите 12 месеца преди и след раждането. Решаващ е дохода на
подаващия молбата.

Съществуват няколко  варианта за получаване на родителска надбавка :
Основна родителска надбавка, която може да се получава до 14 месечна
възраст на детето. Правото съществува за 12 месеца от живота на детето.
Ако доходите от работа на поне един от родителите  намалеят след
раждането, могат да се използват два допълнителни месеца основна
родителска надбавка. Единият родител може  да поиска основна
родителска надбавка за най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца.
Родителската надбавка е между 300 евро и 1800 евро, в зависимост от 
 доходa Ви. То може да бъде компенсирано от други социални помощи,
например -обезщетение за безработица2(„Hartz IV“), основна издръжкаили
надбавка за деца.

Родителска надбавка плюс.Родителите също така могат да решат дали да
поискат да преобразуват един референтен месец на основната родителска
надбавка в два референтни месеца на родителска надбавка
плюс.Максимум 14 референтни месеца на основна родителска надбавка
могат също да бъдат направени до максимум 28 референтни месеца на
родителска надбавка плюс.

Партньорски бонус.  Съществуват също така  четири нови бонус месеца
за родители в партньорство, които съвместяват  временно отглеждането
на деца и работа. Тези партньорски бонус месеца  се предоставят само под
формата на родителска надбавка плюс. Предпоставката за това е
родителите да са наети едновременно на непълно работно време в
продължение на четири последователни месеца от живота на детето,
което е от 25 до 30 часа заетост седмично.



Необходими документи за кандидатстване и
копие на такива

Лична карта/Паспорт
Споразумение с вашия работодател за родителски отпуск /за
несамоосигуряващите се (Elternzeitbescheinigung)
Адресна регистрация (Anmeldung)
Доказателство за доход (12 месеца преди раждането на детето или
известие от Агенцията по заетостта/Джобцентър и всякакъв друг вид
държавна помощ), ако има субсидия от работодателя за майчинство,
фиш от заплата за 2 месеца преди раждане и 2 месеца след него, също 
 трябва да се изпрати .
Удостоверение за майчинство от здравноосигурителната каса.
Оригинал на акт за раждане с надпис “Elterngeld” върху него
Удостоверение за сключен граждански брак.
Трудов договор от двамата родители. 
Удостоверения за раждане на по-големи деца, ако: 

Имате най-малко още едно дете на възраст под три години или най-малко
две други деца на възраст под шест години или най-малко още едно дете с
увреждания на възраст под 14 години.

Собствено дете. Вие сте майката или бащата на детето. Това може да
бъде вашето собствено дете, доведено дете, осиновено дете. 
Грижа за детето. Вие  отглеждате и се грижите за Вашето дете сами.
Не сте зает или не сте напълно зает с работа. Работите максимум 30
часа седмично.
Споделено домакинство с детето. Живеете с детето си в споделено
домакинство. 
Пребиваване в Берлин. Вие живеете в Берлин и сте регистрирани тук.
Доход през последната година:  максимум 250 000 евро на родител.

Всяка промяна в дохода трябва да бъде декларирана! Заявлението се
прави и решава много индивидуално, в зависимост от повече фактори.

Изисквания



Намиране на компетентните служби и адреси
Заявление за родителски надбавки се подава в службата за социални
грижи за младежта в района, в който живеете; отговорният отдел е
службата за родителски надбавки. Заявлението можете да подадете по
пощата или лично. На плика трябва да напишете адреса на службата за
родителски надбавки. Използвайки връзката по-долу, можете да намерите
адресите за всеки район в Берлин.
https://service.berlin.de/standorte/jugendaemter/
Ако искате да попълните заявлението онлайн, можете да го направите на
 https://www.elterngeld-digital.de/ams/Elterngeld.

Тази брошура е изготвена от
Kulturen im Kiez e.V. с подкрепата на 
Bezirksamt Mitte von Berlin

Данъчни идентификационни номера. 
Застрахователен номер от здравноосигурителната каса.
Актуални професии .
Датите, когато сте дошли в Германия.
Данъчните класове.
Информация за това дали сте получавали родителски надбавки през
последната година.
Банкова сметка на основния заявител (IBAN, титуляр на сметка,
финансова институция) 

В зависимост от случая може да са необходими допълнителни документи,
това може да се обсъди със службата за социално консултиране!

Допълнителна информация за родителите,
необходима при кандидатстване: 

Формуляри, които трябва да бъдат попълнени
Формулярите могат да бъдат изтеглени от уебсайта
 www.berlin.de, тъй като последните промени са там. Просто въведете:
родителски надбавки, в областта за търсене.

https://service.berlin.de/standorte/jugendaemter/
https://www.elterngeld-digital.de/ams/Elterngeld
http://www.berlin.de/

