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Допълнителна информация относно удълженото обезщетение по болест за деца 

(„Kinderkrankengeld“) 

 

 

 

Уважаеми родители,  

уважаеми госпожи и господа,  

 

Допълнението към Закона за защита от инфекции („Infektionsschutzgesetz“), което влезе в 

сила на 23 април, отново разшири правото на обезщетение по болест за деца 

(„Kinderkrankengeld“) за 2021 г. Правото на обезщетение по болест за деца се увеличава от 

20 дни за родител и дете на 30 дни и по този начин на 60 дни за двойка родители за всяко 

дете. Правото на обезщетение по болест за деца се удвоява и за самотните родители - от 

30 на 60 дни. При повече деца правото на обезщетение е максимум 65 дни на родител и 

максимум 130 дни за самотни родители.  
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Претенция за удължено обезщетение по болест за деца поради пандемията може да се 

предяви не само ако детето е болно, но и ако е наложително обгрижване у дома, тъй като 

детската градина е закрита заради пандемията или отделни малки групи на детското 

заведение са под карантина. Претенция за обезщетение по болест за деца имат освен това 

принципно и лицата, на които се полага спешна помощ – ако те, следвайки нашата 

препоръка, се грижат за децата си у дома. Както и досега, обезщетението по болест за деца 

възлиза на стойност до 90 процента от пропуснатото нетно възнаграждение.  

 

Можете да подадете заявление за обезщетение по болест за деца при Вашата 

здравноосигурителна компания („Krankenkasse“). Там ще получите и съответните 

формуляри за кандидатстване. Здравноосигурителната компания би могла също да поиска 

да представите удостоверение от Вашия дневен център („Kita“). Затова е приложен образец 

към този документ. Ние сме отправили молба към детските дневни центрове да Ви издадат 

при необходимост такова удостоверение. 

 

Подробна информация относно обезщетението по болест за деца можете да намерите тук: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-

kinderkrankengeld-164976  

 

Ако нямате право на обезщетение (напр. ако сте частно осигурено лице), можете да 

предявите претенция за обезщетение в съответствие с член 56, параграф 1 от Закона за 

защита от инфекции (§ 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz (IfSG)).  

Подробна информация по тази тема можете да намерите тук: 

https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.

php  

 

 

Горещата телефонна линия за родители на Администрацията на Сената за 

образованието, младежта и семейството продължава да бъде на разположение за 

Вашите въпроси. Можете да се свържете с горещата телефонна линия на номер 030 - 

90227 6600 всеки работен ден от 9 до 13 часа. 

 

 

 

С уважение, 

изготвено по поръчение на  

Холгер Шулце (Holger Schulze) 

Ръководител на отдел "Семейство и ранно детско образование" (Leiter der Abteilung Familie und 

frühkindliche Bildung) 
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