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Информационен лист 
 
Средствата от 
федералната фондация „Майка и дете – защита на неродения живот“ 
 

 молба за получаването им може да се подава само в един консултативен 

център; 
 

 не се облагат с данъци; 
 

 не могат да се включват в плащанията съгласно германския Кодекс на 
социалното осигуряване; 
 

 не могат да се запорират*. 

* Обърнете внимание:  
Моля информирайте консултативния център, ако сте титуляр на сметка, 
защитена от запориране или ако Вашите доходи подлежат на 
запориране. Консултативният център ще Ви подпомогне по отношение на 
необходимите формалности за защита на средствата от фондацията. 

 
По отношение на средствата от федералната фондация „Майка и дете – защита на 
неродения живот“ не могат да се предявяват правни претенции. 
 
Трябва да се внесат незабавно следните неподадени все още документи: 
 

  Задграничен паспорт / лична карта / или др. под. 

  Карта за диспансерно наблюдение на бременни и родилки /  
  удостоверение за бременност 

  Документи, удостоверяващи доходите 

  Документи, удостоверяващи разходите по настаняването 

  Друго:       ____________________________________________  

 

Ако документите не са налице до          , молбата може да не бъде 
одобрена. 
 

Трябва да се представи своевременно копие от акта за раждане. 
 

 
 

 
 

 

Консултативен център (печат) 
 

 

Име на консултанта 
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Извадки от 
 
Молба за отпускане на средства от федерална  
фондация „Майка и дете – защита на неродения живот“ 
 
- на Вашия роден език 
 
 
 
 
10. Декларации от страна на подателката на молбата  
 
 

10.1 Декларация за съгласие във връзка със защитата на личните данни 
Съгласна съм моите лични данни да се предоставят на компетентните служби, 

свързани с федералната фондация, ако това е необходимо за предоставянето 
на помощите и за избягване на дублирани плащания. Личните данни ще се 

използват и след по-нататъшното им предаване само в рамките на 
действащите разпоредби за защита на личните данни и ще бъдат унищожени 

след изтичане на пет години от последното плащане. 

 

 
10.2 Гарантирам, че моите данни в молбата (точка 1 – 9) са верни и пълни и че за така 

посочената цел няма подадена молба за получаване на помощи от средствата на 
Федералната фондация, респективно няма да подавам молба и не получавам помощи 

към друг консултативен център. Знам, че в противен случай нося наказателна 

отговорност и съм длъжна да възстановя изплатените помощи.  
 

При промяна на така подадените данни, най-вече във връзка с доходите или 
протичането на бременността, незабавно ще уведомя фондацията. 

 

 
 

10.3 Известно ми е, че нямам право на претенции по отношение на средствата от федерална  
фондация „Майка и дете“ и че те могат да се използват само за определената от 

фондацията цел. Аз се задължавам да използвам отпуснатите средства съобразно целта, 
посочена в молбата – за набавяне на дрехи за бременност, първо обзавеждане и първи 

покупки за бебето и т.н. – и при поискване да го удостоверя. В противен случай 

фондацията има правото да изиска парите обратно. 
 

 
10.4 Получих информационния лист. 

Задължавам се да предоставя незабавно акта за раждане на детето / децата. 

 

С подписа си потвърждавам верността на предоставените от мен данни и че 
съм уведомена за указанията в точки 10.1 до 10.4. 

 

 


