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„Как се общува на български“ 
– това е заглавието на новата пуб-
ликация на преподавателите от Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ Елена Хаджиева, Радка 
Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асе-
нова и Весела Шушлина, излязла в 
София през тази година. Това е по-
редната публикация на авторския 
колектив, ориентирана към препо-
даването на български език като 
чужд и насочена към чуждестранни 
студенти, които вече са напредна-
ли с изучаването на български език, 
като нейната цел е да допринесе за 
по-доброто ориентиране на студен-
тите в специфичната българска кул-
турна среда. Книгата представя богат 
езиков материал, с който се постига 
постепенно изграждане и осмисляне 
на езиковото поведение на българ-
ския етикет в социалното българско 
пространство, детайлно запознава 
чуждестранните студенти с различни 
ситуационни модели на етикетното 

поведение. По този начин се формира 
езиково-етикетната компетентност 
на чуждестранния студент, решил да 
учи български език и култура, тъй 
като изборът на „добрия тон“, на пра-
вилното обръщение или реакция, на 
начините за изразяване на вежливост 
и уважение на чужд език са част от 
самата култура на речта. Книгата съ-
държа следните части: Етикет за всеки 
ден, Делова кореспонденция, Бизнес 
етика и бизнес етикет, Бизнес кому-
никация, Говоренето пред публика, 
Учтивост в ефир, като във всяка част 
са представени правилата за т. нар. 
етикетни формули, т.е. как можем да 
изразим напр. официалност, уважи-
телност или социална дистанция, но 
също и как можем да започнем нов 
контакт, да го поддържаме или да го 
прекъснем. На края на всеки дял има 
подготвени упражнения, задачи или 
образци, с които студентите могат 
да проверят придобитите знания, 
свързани с етикетното общуване в 

Текст и снимки: д-р Елена Крейчова

Как се общува на български?

Текст: И
рина М

орева
П

О
Д

 Д
РУГ Ъ

ГЪ
Л

Нов закон за чешкото гражданство
През юни 2013 беше приет нов закон за придобиване на чешко гражданство, който влезе в сила от 1 яну-
ари 2014 г. (Sbírka zákonů, č. 186/2013, Sb.). Най-съществената положителна промяна е възможността да 
се притежават две или повече гражданства, което безспорно ще бъде стимул за много хора – доста наши 
сънародници са споделяли, че няма да кандидатстват за чешко гражданство, защото това означава да 
изневерят на България. От друга страна Законът съдържа и промени, които значително усложняват при-
добиването на чешко гражданство. 

Чужденецът, който желае 
да подаде молба за чеш-
ко гражданство, трябва 
да отговаря на редица 
условия: най-важното 

от тях е законният срок на преби-
ваване на територията на Чешката 
република – общо 10 години, от кои-
то 5 години постоянно пребиваване 
(trvalý pobyt) – за нас като членове 
на ЕС, са достатъчни 3 години. По-
ложителна промяна е, че за чешко 
гражданство може да кандидатства и 

чужденец, който законно пребивава 
в Чехия 10 години, но няма 5 години 
trvalý pobyt. Достатъчно е да докаже, 
че живее на територията на ЧР поне 
през половината от установеното 
време. Следващо условие е, че канди-
датът не бива да бъде осъждан – нито 
в Чехия, нито в държавата, чийто 
гражданин е, нито в друга държава, 
където е живял повече от 6 месеца. 

Новият закон подробно описва 
задълженията, които кандидатът 
трябва да е изпълнил, за да получи 

чешко гражданство – да не е нару-
шил Закона за чужденците, да няма 
неуредени финансови задължения 
към здравната, социалната и данъч-
ната система на Чешката република; 
ще се проверява и дали изпълнява 
редовно задълженията си, касаещи 
издръжката на децата му. Минис-
терството на вътрешните работи ще 
контролира изпълнението на гореиз-
броените задължения за период от 3 
години назад. 

Кандидатът за придобиване на 

съвременното българско общество. 
Тази публикация отново помага и на 
преподавателите по български език в 
чуждестранните университети, тъй 
като е модерна, актуална и първата 
по рода си. ◆
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чешко гражданство ще трябва да до-
каже всички източници на доходите 
си, плащане на данъци, задгранич-
ни преводи. Желаещият да получи 
гражданство не трябва да е зависим 
и да преживява от социални помощи 
освен в случаите: когато не е в със-
тояние да работи по здравословни 
причини; учи; в момента е в отпуск 
за отглеждане на дете или се грижи 
за тежко болен човек. 

Въвежда се изпит за проверка на 
знанията на чужденеца за Конститу-
цията, географските, историческите, 
културните и обществените особено-
сти на чешката държава. В напълно 
нов вариант е езиковият изпит, кой-
то ще изисква знания на ниво Б1, т. 
е. ще бъде по-труден. И двата изпита 
ще провежда единствено Карловият 
университет, като за всеки от тях ще 
се заплаща такса – за първия изпит – 
1600 крони, за езиковия – 3300 крони. 
Ако при първия опит чужденецът не 
успее да се справи, се явява втори път 
и отново заплаща посочените такси. 
От изпитите са освободени деца до 
15 години и възрастни над 65 години, 
както и чужденци, които най-малко 
три учебни години са учили в основ-
но, средно или висше чешко учебно 
заведение, където основният език, на 
който се преподава, е чешки. От из-
пити са освободени и чужденци със 
сериозни физически и умствени ув-
реждания, които не им позволяват да 
се подготвят по изпитната материя. 

Най-същественият принос на 
новия закон е възможността за 
двойно гражданство, т. е. вече няма 
да бъде необходимо чужденецът да 
се отказва от гражданството си, за 
да придобие чешко такова. Естест-
вено преди това всеки сам трябва 
да провери дали законодателната 
система на собствената му държава 
допуска съществуването на двойно-
то гражданство.

Фактът, че кандидатстващият 
чужденец е издържал успешно не-
обходимите изпити и че отговаря на 
всички условия, не означава автома-
тично, че ще получи чешко граждан-
ство. Министерството на вътрешни-
те работи ще преценява дали този 
чужденец е достатъчно интегриран 
към чешкото общество от гледна 
точка на семейството, работата и со-

циалния живот. В случай, че молба-
та за гражданство бъде отхвърлена, 
кандидатстващият има право, както 
и преди, да подаде искане за обясне-
ние на причините за отказа в Минис-
терството на вътрешните работи, а 
след това и жалба в съда. На обжал-
ване няма право чужденецът, чиято 
молба е отхвърлена от съображения 
за държавната сигурност. 

Новият закон за придобиване 
на чешко гражданство е толеран-
тен, когато става въпрос за така нар. 
втора генерация имигранти, като 
това ще става доста опростено чрез 
подаване на заявление. Чешко граж-
данство може да получи млад чуж-
денец, който живее на територията 
на Чехия най-малко от десетгодиш-
ната си възраст и оттогава до деня 
на подаване на заявлението е живял 
в страната най-малко две трети от 
времето на законното си пребива-
ване. Задължително е такъв млад 
чужденец да има разрешение за по-
стоянно пребиваване, Законът не 
поставя обаче условие за срок, което 
означава, че разрешението може да 
е получено малко преди това. Тази 
доста опростена възможност за по-
лучаване на чешко гражданство за 
младите емигранти е времево огра-
ничена и важи за периода до три го-
дини след навършване на 18-годиш-
на възраст. Ако тази възможност не 
бъде използвана, след навършване 
на 21 години, се подава класическа 
молба и важат всички изисквания 
на Закона. Изключение ще бъде на-
правено само през 2014 г., когато 
дори и емигрантите, навършващи 21 
години, могат да подадат заявление 
за чешко гражданство. 

Молбите и заявленията се подават 
в съответната община по местоживе-
ене, за Прага – в съответната градска 
част. За подаване на молба не се за-
плаща, заплаща се при получаване на 
чешкото гражданство, т. е. за издаване 
на документ при излязло решение на 
Министерството на вътрешните ра-
боти на ЧР – таксата е 10 000 крони 
на удостоверение, без значение колко 
имена са записани в него. 

Както и досега, ако в брак меж-
ду чешки гражданин и чужденка е 
родено дете, то автоматично полу-
чава чешко гражданство. По- слож-

на е ситуацията, ако родителите не 
са сключили брак – в този случай 
детето придобива чешко граж-
данство, ако партньорът – чешки 
гражданин – признае бащинство 
пред съда или съответната община 
и ако майката е гражданка на Евро-
пейския съюз или има trvalý pobyt. 
Съществени промени са направе-
ни в частта, отнасяща се до придо-
биването на чешко гражданство 
от деца, родени в смесени семей-
ства, когато майката е гражданка 
на държава извън Европейския 
съюз и няма разрешение за посто-
янно пребиваване в Чехия. В този 
случай, ако родителите са съпрузи, 
детето получава автоматично чеш-
ко гражданство с раждането си. 
Ако обаче родителите нямат брак, 
ситуацията е много сложна и могат 
да се очертаят следните варианти: 
1) Детето получава чешко граждан-
ство, ако съдът е издал решение за 
определяне на бащинство. 2) Ако 
обаче бащата доброволно е признал 
бащинство, за да получи детето 
чешко гражданство, родителите са 
длъжни да се подложат на генети-
чен тест. В случай, че не искат или 
не могат да се подложат на такъв 
тест, се подава определен вид молба 
и съответните инстанции ще кон-
тролират дали няма признаване на 
бащинство с цел облагодетелстване 
– контролът включва дали бащата 
живее с детето в общо домакин-
ство, дали се грижи за възпитани-
ето и издръжката му и т.н.

Новият закон за придобиване на 
чешко гражданство е факт и вече е в 
сила въпреки критиките, отправяни 
към него. При подготовката на този 
материал разгледах доста коментари 
в Интернет – според чешки източни-
ци този закон е сред най-строгите в 
света, открих и разкази на чужденци, 
които споделят, че не желаят да кан-
дидатстват за чешко гражданство, 
защото молбите на техни близки 
или познати са били отхвърлени под 
предтекст, че не са се вписали доста-
тъчно в чешкото общество. В крайна 
сметка изборът е Ваш и ако се нужда-
ете от помощ и съвет, Ви предлагам 
адрес, на който можете да се обър-
нете за консултация: http://cizinci.
poradna-prava.cz/.  ◆


