
Важни административни процедури след раждането на дете 

Какво Къде  Кога Необходими 
документи 

Акт за раждане Служба за 
гражданско 
състояние или 
често директно в 
болницата 

В рамките на една 
седмица след 
раждането  
 
Задължително се 
определят лично и 
фамилно име 

-Свидетелство за 
раждане от 
клиниката/родилния 
дом  
-Лична карта 
-Акт за граждански брак 
или заверено копие от 
семейния регистър 
 
несемейна: 
-Лична карта 
-Акт за раждане на 
майката 
-Акт за-  
припознаване, ако има 
такъв 
 

Записване на детето Служба за 
гражданско 
състояние, често 
тази задача поема 
директно 
болницата 

възможно най-
скоро след 
раждането 

- Актове за раждане на 
родителите и на детето 
- Удостоверение от 
болницата 
- Лична карта или 
паспорт 
- Акт за граждански 
брак 
- евентуално акт за 
припознаване  
- Декларация за 
полагане на грижи  
 

Заявление за 
издаване на паспорт 
на детето  

Служба за адресна 
регистрация  

три месеца преди 
използване  

-Снимка на детето  
- евентуално 
удостоверение за 
попечителство 
 

Здравна застраховка  обадете се по 
телефона в 
здравната каса за 
формуляр-
заявление  

възможно най-
скоро след 
раждането  

-Акт за раждане 
- Службата за 
гражданско състояние 
издава удостоверение 
за здравната 
застраховка  
 

Помощ за отглеждане 
на дете  

Служба Помощ за 
отглеждане на 
дете Община 
Хайдекрайс  

В рамките на 
първите месеци 
след раждането  
 
при осиновяване е 
важна датата на 
приемане в 
домакинството 

-Удостоверение за 
раждане на детето със 
забележка „Да се 
използва за Помощ за 
отглеждане на дете“ 
(Оригинал) 
-Копие от лична карта 
или паспорт и актуално 
разрешение за 
пребиваване  
-Удостоверение от 
Здравната каса за 
изплащане на 
обезщетението за 
майчинство 



 

-Удостоверение от 
работодателя за 
надбавка на 
обезщетението за 
майчинство след 
раждане  
-Потвърждение за 
родителския отпуск, 
предоставен от 
работодателя  
-Декларация за 
доходите, 
удостоверения за 
възнаграждение и 
заплата 
  

Детски надбавки  Семейна каса 
Агенция по 
заетостта  

в рамките на 
първите шест 
месеца след 
раждането  

-Данъчен номер на 
заявителя и  детето 

Припознаване 
 
Необходимо е 
съгласието (писмено!) 
на майката   

Служба за 
гражданско 
състояние  
Служба за работа с 
младежта  
Районен съд  
Нотариус  

 -Лични карти на 
двамата родители 
-Акт за раждане или 
актове за произход на 
двамата родители  
-Акт за раждане на 
детето  

Родителски отпуск  Работодател  Най-късно седем 
седмици преди 
планираното 
начало на 
родителския отпуск 
се определя и 
продължителността 
на родителския 
отпуск  

 


