
Федерално министерство
на семейството, възрастните граждани,
жените и младежите

Федерална фондация
Майка и дете



Информации за бременни жени в критична  
ситуация

В кои случаи Федералната фондация оказва помощ?
Намирате се в тежка ситуация и очаквате раждането на бебе? 
Тогава може да подадете в център за консултации на бременни 
молба за помощи от Федералната фондация, ако 
a)  Вашето постоянно местожителство или мястото на  

обичайно пребиваване е в Германия,
b)  имате удостоверение за бременност, като напр. Паспорт за 

майчинство и
c) е налице лична и финансова критична ситуация. 

За финансовите помощи трябва да бъдат проверени Вашите 
доходи. Финансова помощ от страна на Федералната фондация 
е възможна само ако други социални субсидии, включително 
социалната помощ не са достатъчни, не са получени своевре-
менно или ако нямате право на тях. Молбата за финансова 
подкрепа се подава в център за консултация на бременни в 
рамките на лична консултация (не в офиса на Федералната 
фондация в Берлин). Центровете за консултация на бременни 
– също така и във Ваша близост – може да откриете в теле-
фонния указател и в интернет (напр. чрез линка https://www.
bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/). Погри-
жете се навреме да си уредите час за консултация, тъй като 
финансовите средства трябва да бъдат заявени по време на 
бременността. За всяка бременност може да се подаде само по 
една молба. 

Как помага Федералната фондация?
Средствата на Фондацията са предназначени за най-необходи-
мите първи вещи на детето, за поддържане на домакинството, 
за квартирата и за обзавеждането, както и за гледане на бебе-
то. Финансовата помощ не се разглежда като доход по смисъла 
на Помощта за безработица (Арбайтслозенгелд II), на Социал-
ната помощ или на други социални плащания.

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/


Размерът и продължителността на финансовата помощ 
зависят от Вашите лични обстоятелства, но и от общия брой 
заявители в критична ситуация. Финансовата помощ от Фе-
дералната фондация не подлежи на изискване по правен ред.
 
Федералната държава предоставя всяка година на Федерал-
ната фондация минимум 92 милиона евро за оказване на 
финансови помощи. Помощта на Федералната фондация за 
бременни жени в критична ситуация се извършва чрез про-
винциалните фондации за жени и семейства в беда и чрез 
подобни централни организации в съответните федерални 
провинции. Те организират раздаването по места. 
 
Чрез Федералната фондация „Майка и дете“ всяка година 
около 150.000 бременни жени в критична ситуация получават 
подкрепа по небюрократичен начин за да се улеснят продъл-
жаването на бременността и грижите за малкото дете.

Можете да подпомогнете работата на Федералната фонда-
ция „Майка и дете“ като направите дарение: IBAN: DE44 3708 
0040 0270 2009 00, BIC: DRESDEFF370. Даренията постъпват 
непосредствено в полза на бременни жени, изпаднали в кри-
тична ситуация и се ползват с данъчни облекчения. 

Основа на работата на съществуващата от 1984 г. Федерал-
на фондация е Законът за създаване на фондация „Майка и 
дете – защита на неродения живот“. 

Ще го намерите, а също и друга информация на адрес  
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/


Тази брошура е част от маркетинговата работа на Федералното правителство;
тя се раздава безплатно и не е предназначена за продажба.

Издател:
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
Referat Öffentlichkeitsarbeit 
11018 Berlin
www.bmfsfj.de

За други въпроси ползвайте нашия
телефон за услуги: 030 20179130
Понеделник–четвъртък 9–18 часа
факс: 030 18555-44 00
емайл: info@bmfsfjservice.bund.de

Единен ведомствен номер: 115*

Към дата: януари 2018 г. (Bulgarisch)
Оформление: www.avitamin.de 
авторство на снимките: Andy Kuechenmeister

*   За общи въпроси към всички служби и ведомства на Ваше разположение се намира единният 
ведомствен номер 115. В регионите, които участват, може да се свържете с номер 115 от понеделник 
до петък между 8.00 и 18.00 часа. Свързването с номер 115 както от стационарната така и от много 
от мобилните мрежи е на локални тарифи, т.е. безплатно при наличие на флетрейт. Хора със слухови 
увреждания имат възможност да получат информация чрез SIP-адреса 115@gebaerdentelefon.d115.de 
Дали във Вашия регион е достъпен номерът 115, както и повече информация за единния ведомствен 
номер може да научите на адрес www.d115.de
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