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ДОПЪЛНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА 

( в сила от 01 ЯНУАРИ 2014Г.) 
 
В Държавен вестник, брой № 104/2013г., е обнародван Закон за допълнение на Кодекса 
на труда. С него се въвежда нов вид платен отпуск за лица-осиновители, които са заети 
по трудово правоотношение – отпуск при осиновяване на дете на възраст от 2 до 5 
години. Новите законови разпоредби влизат в сила от 01.01.2014г. 
 
Цел на новия вид отпуск 
 
Въвеждането на правото на отпуск при осиновяване на дете на възраст от 2 до 5 
години има за цел да създаде възможност за адаптация за определен период от време 
между осиновеното дете и неговите нови родители (осиновителите).  
 
Условия и размер на отпуска 
 
При сега действащото трудово законодателство при осиновяване на дете 
осиновителите могат да се ползват от два вида платен отпуск – отпуск поради 
бременност, раждане и осиновяване за деца до 1-годишна възраст и допълнителния 
отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 
 
Право на новия вид платен отпуск има само работничка/служителка, която осинови 
дете от 2- до 5-годишна възраст. Горната възрастова граница от 5 години е въведена с 
оглед на това, че след тази възраст детето задължително следва да посещава групите 
за предучилищна подготовка. 
 
Правото на отпуск възниква единствено при условията на пълно осиновяване. 
 
Размерът на новия отпуск е 365 календарни дни от деня на предаване на детето за 
осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. 
 
Особени случаи за възникване правото на отпуск 
 
Поначало правото на този вид отпуск възниква за работничка или служителка, т.е. лице 
от женски пол, заето по трудово правоотношение. 
 
Със съгласието на осиновителката отпускът може да се ползва от осиновителя, но 
само след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване и не 
по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Отпускът на осиновителката се 
прекъсва за времето, през което осиновителят го ползва. 
 
Право на този вид отпуск може да има и работник или служител от мъжки пол, ако сам 
е осиновил детето. 
 
Хипотези за прекратяване правото на отпуск 
 
Отпускът не се разрешава, а ако е разрешен, се прекратява, при: 
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(i) смърт на детето; 
(ii) прекратяване на осиновяването1; 
(iii) когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно 

заведение. 
 
Подзаконовата уредба допълва и още три основания за прекратяване правото на 
отпуск: 
 

(i) в случай че детето бъде настанено в семейство на роднини или близки, в 
приемно семейство или специализирана институция2; 

(ii) осиновителката или работникът или служителят, който сам е осиновил детето, 
са лишени от родителски права или родителските права са ограничени по 
установен ред; 

(iii) детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството. 
 
Процедура за ползване на отпуска 
 
Отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст се ползва въз основа на 
писмено заявление на осиновителката или на работника или служителя, който сам е 
осиновил детето, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за 
пълно осиновяване, акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно 
приложение № 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 
 
Работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако 
лицето няма право на този отпуск, работодателят е длъжен да го уведоми за това 
незабавно, като мотивира отказа си. 
 
Право на обезщетение при ползване на отпуска 
 
С допълнение в Кодекса за социално осигуряване се въвежда и правото на лице, 
ползващо отпуска, да получи обезщетение за отглеждане на осиновено дете на възраст 
от 2 до 5 години за времето на ползване на отпуска, т.е. до 365 дни.  
 
Размерът на обезщетението се определя по реда за определяне на обезщетението при 
бременност и раждане, т.е. 90 % 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 18 календарни месеца, предхождащи 
месеца на настъпване на временната неработоспособност. 
 
Условията за възникване правото на обезщетение са лицето да е осигуреното за общо 
заболяване и майчинство и да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този 
риск. 

 
*** 

ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ 

                                                 
1 Следва да се обърне внимание, че във всички хипотези на прекратяване на пълното осиновяване е 
необходимо решение на съда, дори и при взаимно съгласие на осиновения и осиновителите. 
2 Настаняването се извършва от съда по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 


