
Inhalte erstellt durch:

Übersetzung finanziert durch:

Ниво на 

грижа 1 

Ниво на 

грижа 2 

Ниво на 

грижа 3 

Ниво на 

грижа 4 

Ниво на 

грижа 5 

Извънболнична област 

Надбавка за грижи 

ежемесечно 
- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Сестринска услуга 

(Обезщетения за грижи в 

натура) ежемесечно 

- 

724 € 1363 € 1693 € 2095 € 

До 40% от обезщетенията за грижи в натура могат да се 

използват за признати помощи. 

Комбинирани услуги 

- 

Ако обезщетението за грижи в натура не е изчерпано, има право 

на пропорционална надбавка за грижи. Ако напр. 60% от 

обезщетенията в натура са изчерпани, все още могат да бъдат 

изплатени 40% от паричните обезщетения. 

Дневна грижа 

ежемесечно 
- 689 € 1298 € 1612 € 1995 € 

Размер на облекчението 

ежемесечно 

125 € 

(в ниво на грижа 1 може да се използва и за основни 

грижи) 

Грижа при инвалидност 

ежегодно 

- 

До 1612 € на календарна година за максимум 6 седмици 

(изключение: почасова употреба). Сумата може да бъде 

увеличена с 806 € до 2418 € и след това се приспада от правото на 

обезщетение за краткосрочна грижа. Право само след шест 

месеца домашна грижа от болногледач. 

Краткосрочна грижа 

ежегодно - 
До 1774 € на календарна година (за макс. 8 седмици). Сумата 

може да бъде увеличена до 3386 € и след това се приспада от 

правото на обезщетение за грижа при инвалидност. 

Помощни средства 

за грижа и мерки за 

преустройства 

Технически помощни средства: предимно на заем 

Консумативи: 40 € на месец 

Подобряване на жилищната среда: до 4000 € 

Социална осигуровка на 

полагащото грижи лице 

- 

Вноски за задължителна пенсия, застраховка за безработица и 

злополука се плащат, ако полагащото грижи лице: 

• работи поне 10 часа седмично и поне 2 дни седмично

• не работи повече от 30 часа на седмица

• все още не получава пенсия за старост

Стационарна област/жилищни групи 

Стационарна грижа (дом) 

ежемесечно 
125 € 770 € 1262 € 1775 € 2005 € 

Услуги в извънболн. 

жилищни групи 

ежемесечно 

214 € 

Общи 

Консултации за грижи 

и консултиране в дома 
да 

Курсове за грижа да 

Обезщетения на осигуровката за грижи 

На какво имам право? 




