
 

 

Право на обезщетение за бременност и раждане 

Чл. 48а. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в 
сила от 01.01.2009 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на 
парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако 
имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 

Срок за представяне на документи и данни за изплащане на обезщетение за бременност 
и раждане (Загл. доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) 

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в 
сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) 
Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в 
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт 
документите и данните за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане 
в срока по чл. 40а, т. 1, а самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ 
този, от който се иска изплащане на обезщетението. 
 

Обезщетение при бременност и раждане 

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., 
в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 
98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., 
изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 
01.01.2015 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в 
размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или 
среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни 
вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо 
заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на 
настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното 
парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно 
възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от 
минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на 
чл. 41, ал. 2 - 5. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) При придобиване право на парично обезщетение при 
бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за 
бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен 
по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 68 от 2006 
г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато лицето е осигурено на повече 
от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде 
по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната. 
 
 
 
 



 

 

Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане 

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в 
сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 
от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурената за общо заболяване и майчинство майка 
има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни 
дни, от които 45 дни преди раждането. 
(2) Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на 
обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането. 
(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) Когато детето е родено мъртво, 
почине, е настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или е дадено 
в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право 
на парично обезщетение до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността 
на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден, срокът на 
обезщетението се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на 
нейната работоспособност. До изтичането на срока по ал. 1 това обезщетение се заплаща 
като обезщетение за бременност и раждане. 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) Когато детето е дадено за 
осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в 
детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, 
както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството, 
обезщетението по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако 
работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилага ал. 
3, изречения второ и трето. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила 
от 01.06.2017 г.) Осигурената или осигуреният за общо заболяване и майчинство, които 
осиновяват дете или при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за 
закрила на детето, има право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата от възрастта 
на детето в деня на предаването му за осиновяване, съответно настаняването му по реда 
на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, до изтичането на срока на полагащото се 
обезщетение за раждане. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила 
от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) Осигуреният за общо 
заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при 
раждане (осиновяване) на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 
календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 и 9 от Кодекса на труда, когато 
отговаря на условията по чл. 48а. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила 
от 01.06.2017 г.) Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице има право на 
парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, след 
навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, през 
време на отпуска по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 от Кодекса на труда, ако отговаря на 
условията по чл. 48а. 
(8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Самоосигуряващите се лица, които 
са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6 и 7, 
ако отговарят на условията по чл. 48а. 
 



 

 

Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане 

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) Майката (осиновителката), 
която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по 
чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, 
когато: 
1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на 
здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва 
такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 
2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на 
здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за 
която се осигурява за общо заболяване и майчинство. 
(2) Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или 
упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата 
(осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е 
починал - на настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането 
на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство. 
(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, когато детето е дадено 
за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в 
детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, 
включено в програми за подкрепа на майчинството. 

 

Обезщетение при смърт или при заболяване на майката 

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. 
- ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 
01.06.2017 г.) При смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), което я 
възпрепятства да гледа детето, на лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса на 
труда, се изплаща паричното обезщетение по чл. 49, чл. 53 или чл. 53а. Обезщетението се 
изплаща и на самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и 
майчинство. 
 

Обезщетение при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването 

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на 
осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на 
обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично 
обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50. 
 
 

Право на обезщетение за отглеждане на малко дете 

Чл. 52а. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в 
сила от 01.01.2009 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на 



 

 

парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен 
стаж като осигурени за този риск. 

Срок за представяне на документи и данни за изплащане на обезщетение за отглеждане 
на малко дете (Загл. доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) 

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в 
сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) 
Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в 
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт 
документите и данните за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете в 
срока по чл. 40а, т. 1, а самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ 
този, от който се иска изплащане на обезщетението. 
 

Обезщетение при отглеждане на малко дете 

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) След изтичането на срока на 
обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за 
отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично 
обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск 
за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата 
(осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно 
парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва 
отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) Обезщетението по ал. 1 се изплаща 
и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, 
настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето. 
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 
2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. 
- ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 
01.01.2017 г.) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, 
даване за осиновяване или при настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона 
за закрила на детето или в детско заведение, включително и детски ясли, както и при 
отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила 
от 01.01.2009 г.) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и 
майчинство, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в 
сроковете по ал. 1 - 4. 
 

Обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст 

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Осигуреното за общо 
заболяване и майчинство лице, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено 



 

 

за този риск и ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при 
условията на пълно осиновяване, има право на обезщетение в размера, определен по 
реда на чл. 49 за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му 
възраст.  
(2) Паричното обезщетение по ал. 1 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване 
на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска 
ясла или учебно заведение. 
(3) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и 
имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск, имат право на парично 
обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в сроковете и при 
условията по ал. 1 и 2. 
 

Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко 
дете 

Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 
2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - 
ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Майката (осиновителката), която е осигурена 
за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава 
парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако: 
1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което 
ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) самоосигуряващото се лице с право 
на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява 
за общо заболяване и майчинство. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 
01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Ако майката 
(осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на 
родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това 
обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника. 
Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за 
общо заболяване и майчинство. 
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в 
сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Обезщетението 
по ал. 1 и 2 не се изплаща, при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, 
настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или е настанено в 
детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, 
включено в програми за подкрепа на майчинството. 
 


