
 

 

ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 

Отпуските на работещите по трудово правоотношение осиновители, се разрешават на 
основание новият чл. 163б от КТ (в сила от 01. 07. 2018 г.). 
Правата за получаване на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна 
възраст са посочени в чл. 53а до 53г от КСО. Право на парично обезщетение, на това 
основание, имат всички лица осигурени за общо заболяване и майчинство.  
 

В настоящата инструкция са описани начините за отразяване на отпуска за служители, 
осиновили дете до 5 г. възраст. 

 

I. Създаване на Разплащателни пера 
I.1. Разплащателно перо за приложения № 5 и 6 (чл. 53в, ал. 1 и ал. 3 от КСО) 
В меню „Настройка“ -> „Разплащателни пера“ -> Отсъствия се създава ново 
разплащателно перо със следните параметри: 
 

 
 

Разплащателното перо се добавя към суматор „ДОО“. 
 
 



 

 

I.2. Разплащателно перо за приложение № 3 (чл. 53в, ал. 2 от КСО) 
В меню „Настройка“ -> „Разплащателни пера“ -> Отсъствия се създава ново 
разплащателно перо със следните параметри: 
 

 
Разплащателното перо се добавя към суматор „ДОО“. 
 
 
 
 

II. Въвеждане на заявления-декларации 
 
II.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на 
парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 
КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 
53в, ал. 2 КСО до 15 дни“ 
На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично 
обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок 
до 15 дни считано от деня на предаване на детето за осиновяване. 

 



 

 

Стъпка 1 – Въвеждане на данни за детето 
В досието на служителя -> екран „Осигурителни данни“ -> сектор „Деца и свързани 

лица“ се избира бутон „Добавяне“. Извежда се екран „Добавяне дете“, в който се 
попълват необходимите данни. 

В поле „Отношение“ се посочва съответното. 
 

 
 
 
Стъпка 2 – Въвеждане на отсъствие 
В екран „Отсъствия“ се добавя ново отсъствие. Попълват се данните за отсъствието. 
 
В поле „Тип“ се посочва новосъздаденото разплащателно перо „Бащинство до 15 
календарни дни“: 

 

 
 
В поле „Основание“ се посочва съответното основание от КТ, според избраното качество 
на лицето: 

 Осиновител (съпруг на осиновителката) – чл. 164б, ал. 8 (код от номенклатурата 
на НОИ – 14) 
 



 

 

 
 

 
Стъпка 3 – въвеждане на документ за НОИ 
 
В екран „Документи за НОИ“ се избира бутон „Приложение 10“ -> бутон „Добавяне“ -> 
„Прил. 3 – Раждане на дете – чл. 50, ал. 6 КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна 
възраст – чл. 53в, ал. 2 КСО до 15 дни“. 
 

 
 
Попълва се екран „Добавяне Документ за НОИ“. 
В поле „Разплащателно перо“ се добавя новосъздаденото разплащателно перо 
„Осиновяване на дете до 5-годишна възраст“. 
 

 



 

 

II.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на 
парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за 
срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 КСО“ 
Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на обезщетение при 
осиновяване на дете до 5-годишна възраст , ако имат   12 месеца осигурителен стаж  
като осигурени за този риск. На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице 
през време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплаща     
обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49 от КСО (обезщетение за 
бременност и раждане), за срок до 365 дни от деня на предаването на детето за 
осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. 

Стъпка 1 – Въвеждане на данни за детето 
В досието на служителя -> екран „Осигурителни данни“ -> сектор „Деца и свързани 

лица“ се избира бутон „Добавяне“. Извежда се екран „Добавяне дете“, в който се 
попълват необходимите данни. 

В поле „Отношение“ се посочва съответното. 
 

 
 
 
Стъпка 2 – Въвеждане на отсъствие 
В екран „Отсъствия“ се добавя ново отсъствие. Попълват се данните за отсъствието. 
 
В поле „Тип“ се посочва новосъздаденото разплащателно перо „Осиновяване на дете до 
5-годишна възраст“: 



 

 

 
 
В поле „Основание“ се посочва съответното основание от КТ, според избраното качество 
на лицето: 

 Баба -  чл. 167, ал. 5 (код от номенклатурата на НОИ – 12) 

 Дядо – чл. 167, ал. 5 (код от номенклатурата на НОИ – 12) 

 Настойник – чл. 167, ал. 5 (код от номенклатурата на НОИ – 12) 

 Осиновител (съпруг на осиновителката) – чл. 167, ал.1 изречение първо (код от 
номенклатурата на НОИ – 11) 

 Осиновителка  – чл. 164б, ал.1 (код от номенклатурата на НОИ – 8) 

 Сам осиновител(ка) -  чл. 164б, ал. 5, изречение първо (код от номенклатурата 
на НОИ – 8) 

 

 
 

 
Стъпка 3 – въвеждане на документ за НОИ 
 
В екран „Документи за НОИ“ се избира бутон „Приложение 10“ -> бутон „Добавяне“ -> 
„Прил. 5 – Осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни - чл. 53в, ал. 1 
от КСО“. 



 

 

 
 
Попълва се екран „Добавяне Документ за НОИ“. 
В поле „Разплащателно перо“ се добавя новосъздаденото разплащателно перо 
„Осиновяване на дете до 5-годишна възраст“. 
 

 
 
 

 

II.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №5а „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на 
парично обезщетение на основание чл. 53г КСО за остатъка до 365 дни 
при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна 
възраст“ 

 
Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил 
дете до 5-годишна възраст, когато отговаря на условията на чл. 53а, получава парично 
обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато след изтичането на 
90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване (чл. 53г, ал. 1): 

 не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, 
прекъсне неговото ползване; 

 самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се 
осигурява за общо заболяване и майчинство. 

 



 

 

Стъпка 1 – Въвеждане на данни за детето 
В досието на служителя -> екран „Осигурителни данни“ -> сектор „Деца и свързани 

лица“ се избира бутон „Добавяне“. Извежда се екран „Добавяне дете“, в който се 
попълват необходимите данни. 

В поле „Отношение“ се посочва съответното. 
 

 
 
Стъпка 2 – въвеждане на документ за НОИ 
 
В екран „Документи за НОИ“ се избира бутон „Приложение 10“ -> бутон „Добавяне“ -> 
„Прил. 5а – Обезщетение – чл. 53 г КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на 
отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“. 
 

 
 
 
 



 

 

Попълва се екран „Добавяне Документ за НОИ“. 
Забележка: Поле „Разплащателно перо“ е недостъпно. 
 

 
 
 

II.4. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на 
парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на 
основание чл. 53в, ал. 3 КСО след изтичане на 6 месеца от деня на 
предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни“. 
На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично 
обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49, след изтичане на 6 месеца от 
деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни. 
 

Стъпка 1 – Въвеждане на данни за детето 
В досието на служителя -> екран „Осигурителни данни“ -> сектор „Деца и свързани 

лица“ се избира бутон „Добавяне“. Извежда се екран „Добавяне дете“, в който се 
попълват необходимите данни. 

В поле „Отношение“ се посочва съответното. 

 



 

 

Стъпка 2 – Въвеждане на отсъствие 
В екран „Отсъствия“ се добавя ново отсъствие. Попълват се данните за отсъствието. 
 
В поле „Тип“ се посочва новосъздаденото разплащателно перо „Осиновяване на дете до 
5-годишна възраст“: 
 

 
 
В поле „Основание“ се посочва съответното основание от КТ, според избраното качество 
на лицето: 

 Баба –  чл. 164б, ал. 2, изречение второ (код от номенклатурата на НОИ – 24) 

 Дядо – чл. 164б, ал. 2, изречение второ (код от номенклатурата на НОИ – 24) 

 Осиновител (съпруг на осиновителката) - чл. 164б, ал. 2, изречение първо (код от 
номенклатурата на НОИ – 9) 

 
 

 
Стъпка 3 – въвеждане на документ за НОИ 
 
В екран „Документи за НОИ“ се избира бутон „Приложение 10“ -> бутон „Добавяне“ -> 
„Прил. 5 – Осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни - чл. 53в, ал. 1 
от КСО“. 



 

 

 
 
Попълва се екран „Добавяне Документ за НОИ“. 
В поле „Разплащателно перо“ се добавя новосъздаденото разплащателно перо 
„Осиновяване на дете до 5-годишна възраст“. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
След използване на отпуските до 365 дни, когато детето не е навършило 2-годишна 
възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или 
лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за 
отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164 (чл. 164б, ал. 
7 от КТ). 


