Отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)
Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) е регламентиран
в чл.164в от Кодекса на труда.
Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е за
период от 2 месеца. Условието е, те да не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при
смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези
отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2 месеца
и ползвания отпуск. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части.
Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) е
в размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл.53ж от КСО).
Времето, през което се ползва отпускът се признава за трудов стаж.
За изплащане на обезщетение от НОИ за този вид отпуск е необходимо лицето да има най-малко
12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е
задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за отглеждане на дете
до 8-годишна възраст или при един и същ работодател.
Необходими документи за отпускане и изплащане на обезщетение при раждане на дете:





заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до
8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО, приложение №
7а към НПОПДОО;
удостоверение, приложение № 10 - от осигурителя (за осигурените лица) или
приложение № 11 към НПОПДОО - за самоосигуряващите се лица;
други специфични документи, в зависимост от конкретния случай, допълнително
изискани от ТП на НОИ.

Отразяване в Омекс®2000
В меню „Настройки”  „Разплащателни пера”  ”Отсъствия” се създава (ако няма създаденo)
разплащателни пера със следните параметри:

1

Необходимо е новосъздаденото разплащателно перо да се включи в „Суматор ДОО” през меню
„Настройка“  Суматори  Стандартни Суматори  ДОО, чрез поставяне на отметка в секция
„Списък Разплащателни пера“:
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За коректното изготвяне на документите за подаване в НОИ е необходимо да се добави
основанието за ползване на този отпуск със съответния код според изискванията на НОИ.
Новото основание за отпуск по чл.164в, ал.1 е добавено автоматично при създаване на нови
бази с версия 4.3.4. За съществуващи (заварени) бази е необходимо потребителят да добави
ръчно това основание от меню „Настройка“ – „Номенклатури“ – „Основания за отпуск“ и да
зададе за него - код 26:

При добавяне на дете от „Осигурителни данни“ – секция „Деца и свързани лица“ е необходимо
да се избере едно от двете, в зависимост от качеството на лицето – баща или осиновител на дете
до 8-годишна възраст.

3

В екран „Отсъствия“ на служителя се добавя отсъствие с новосъздаденото разплащателно перо.

След потвърждаване и записване на въведеното отсъствие, то може да се прехвърли в екран
„Документи за НОИ“ чрез бутон „Пренос НОИ“ или да се избере ръчно, като се избере тип
заявление-декларация към приложения 10 или 11 – „Прил.7а – Отглеждане на дете до 8годишна възраст – чл.53ж от КСО“.

След избор на приложение се извежда екран за добавяне на документ за НОИ.

4

След преглед и въвеждане на необходимите данни и натискане на бутон ОК, се извежда екран
за избор на дете.

След избор на дете към документа се отваря екран за деклариране на обстоятелства, в който
автоматично са маркирани задължителните за деклариране. Ако е необходимо да се декларират
още обстоятелства, те се маркират с поставяне на отметка.

5

Въведеният документ и прилежащите към него обстоятелства се потвърждават с бутон „ОК“, и
се съхраняват с бутон „Запис“.

6

Файл за НОИ (или проверка за коректност в страницата на НОИ) за лицето, може да бъде
изготвен от меню „Документи за НОИ“ – „Генериране на файл“.

При самоосигуряващи се лица стъпките са аналогични, като при Пренос НОИ от меню
„Отсъствия“ или добавяне от меню „Документи за НОИ“ се избира Приложение 11

7

След избор на дете към документа се отваря екран за деклариране на обстоятелства, в който
автоматично са маркирани задължителните за деклариране. Ако е необходимо да се декларират
още обстоятелства, те се маркират с поставяне на отметка.

За коректно изготвяне на Приложение 11 за самоосигуряващи се лица е необходимо да се
попълни и поле „Вид дейност“ от меню „Документи за НОИ“, като се избере от номенклатурния
списък съответната дейност:

8

Повече информация за условията, необходимите документи, срокове за изплащане и други
може да намерите в сайта на НОИ – „Парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя)“.
При изготвяне на Декларация 1, дните за този вид отпуск се записват в поле 16.3 Дни за
отглеждане на дете.
Осигурителните вноски за здравно осигуряване са за сметка на работодателя върху
минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за съответната година и са
равни на дължимата от него част, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за
който се отнасят.
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