
 

Поемане на разходите за противозачатъчни средства 
До навършване на 22-годишна възраст жените имат право на снабдяване с 
противозачатъчни средства по лекарско предписание. До тази възрастова граница 
разходите се поемат от здравната каса. 
След навършване на 22-годишна възраст жените трябва самостоятелно да поемат 
разходите за противозачатъчни средства. 
Понеже тези разходи могат да са доста високи, Службата по труда, социалните въпроси, 
семейството и интеграцията позволява поемането на разходите за гражданки на 
Хамбург с ограничени финансови средства в рамките на един проект.  
Подаването на заявление и поемането на разходите се извършва през 
Familienplanungszentrum e.V. (Център за семейно планиране) и pro familia Hamburg 
e.V.  
Кога е възможно поемане на разходите? 
Поемане на разходите е възможно за гражданки на Хамбург, които се намират в 
икономически или социално затруднено положение. 
Можете да подадете заявление за поемане на разходите за противозачатъчни средства 
по лекарско предписание (без презервативи), ако отговаряте на следните условия: 

- живеете в Хамбург. 
- навършили сте 22 години и   

получавате едно от следните подпомагания: 

- обезщетение за безработица II (AG II) или социална помощ съгласно книга II от 
Социалния кодекс (SGB II - „Hartz 4“),  

- основна социална закрила / помощи за покриване на ежедневната издръжка 
съгласно книга XII от Социалния кодекс (SGB XII),  

- подпомагане съгласно закона за предоставяне на помощи на лицата, търсещи 
убежище (AsylbLG), 

- подпомагане съгласно закона за предоставяне на помощи за професионално 
обучение (BAföG), 

- помощи за жилищно настаняване, 
- детски надбавки или 
- помощи за професионално обучение. 

Освен това поемане на разходите е възможно, ако доходите Ви са под прага на доходите 
съгласно § 85, книга XII от Социалния кодекс (SGB XII). Информация по тези въпроси 
ще получите в консултативните центрове. 
Ако отговаряте на изискванията, от консултативния център ще получите удостоверение 
за поемане на разходите за аптеката или за гинекологичния кабинет. Тогава не трябва 
сами да плащате за противозачатъчното средство. 

Какви документи са необходими? 
- рецепта и евент. оферта за предполагаемите разходи (напр. при спирали) от 

Вашия гинеколог, 
- актуално решение за горепосочените одобрени разходи или  
- документ за доказване на дохода и договор за наем при заявителки с нисък доход 

съгласно § 85 SGB XII 

Как се извършва поемането на разходите? 
1. Уговорете си час при Вашия гинеколог, за да получите рецепта и евент. оферта 

за предполагаемите разходи. 
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2. Уговорете си час в един от двата консултативни центъра и носете 
горепосочените документи. Внимание: Възможно е да се наложи изчакване. 

3. След проверка на документите от консултативните центрове ще получите 
одобрение за поемане на разходите. 

4. С одобрението за поемане на разходите се връщате при Вашия гинеколог или в 
аптеката и там получавате противозачатъчното средство. 

5. Гинекологът Ви или аптеката изпраща одобрението за поемане на разходите 
заедно с фактурата директно на консултативния център. Вие не трябва да 
предплащате. 

6. Консултативният център плаща фактурата на Вашия лекар или на Вашата аптека.  

 
Информация и подаване на заявление 
Можете да се свържете с консултативните центрове както следва: 
Familienplanungszentrum e.V. 
Bei der Johanniskirche 20  
22767 Hamburg  
www.familienplanungszentrum.de  
Телефон: 040 / 439 28 22 
  

Часове за уговаряне на консултации по телефона: 
понеделник, сряда, четвъртък, петък     
вторник, четвъртък                                

10-13 часа 
16-18 часа 

pro familia Landesverband Hamburg e.V. 
Seewartenstraße 10, Haus 1 
20459 Hamburg 
www.profamilia-hamburg.de 
Телефон: 040 / 309 974 910 

Часове за уговаряне на консултации по телефона: 
понеделник, вторник, четвъртък     
сряда                                        
петък                                           

10-14 часа 
14-16 часа 
10-12 часа 

 

http://www.familienplanungszentrum.de/
http://www.profamilia-hamburg.de/

	Поемане на разходите за противозачатъчни средства

