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Какво му трябва на човек, Какво му трябва на човек, 
когато реши да пътува за чужбина?когато реши да пътува за чужбина?
Вярвам, че ще познаете рубриката, щом прочетете въпроса: Какво му трябва на човек? „Някои казват фе-
рари, други пари, а в действителност, особено когато е в чужбина, на човек, в нашия случай българин, 
преди всичко му е необходима информация. Информация, конкретна, точна, важна за неговото законово 
и спокойно пребиваване в съответната страна, в случая ЧР“.
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И 
така, да продължим... 

Нашият герой, тръг-

вайки да търси препи-

тание извън Родината, 

дори за миг не поми-

сля, че не е достатъчно само да си 

намери работа, за която Агентурата 

ще му плаща, а трябва да се погри-

жи и за необходимите неща, които 

правят живота ни сигурен и споко-

ен, а именно здравното и социално 

осигуряване. И с риск да се повторя, 

ще кажа, че за съжаление, нашият ге-

рой продължава да не е информиран. 

Няма как да знае, че чешкото законо-

дателство е значително по-либерално 

към работодателите. Ще уточним, че 

разбираме, в повечето случаи, Аген-

турите за наемане на работа, които 

имат възможност да избират вариан-

ти за наемане на работа – такива, при 

които законово да не носят отговор-

ност за това, че за наетите български 

работници не плащат нито здравни, 

нито социални осигуровки.

Опитвам се да насоча внимание-

нието на читателите към промяната 

на европейското трудово законода-

телство, което дава възможност да 

ползваме осигуровките за отрабо-

теното време в една държава от ЕС, 

а впоследствие и в РБ. В случай, че 

сте на договор, който ви дава осно-

вание да бъдете социално и здрав-

но осигурен и останете без работа, 

можете да се регистрирате не само 

в чешкото бюро по труда. Ако се 

завърнете в България, може да се 

регистрирате и в Бюрото по труда в 

населеното място по постоянен ад-

рес и там да получавате полагащи-

те Ви се обезщетения или помощи, 

разбира се, тази регистрация тряб-

ва да се извърши в определения от 

закона срок. Това се отнася, както 

за социалното, така и за здравното 

осигуряване.

Особено важно е да се знае!!!: За 

българските граждани, като гражда-

ни на Европейския съюз, и съглас-

но изискванията на чешкия трудов 

пазар, не се изисква разрешение за 

работа на територията на ЧР. Из-

искват се документи за квалифика-

ция, главно при занаятите. 

Регистрацията за социална оси-

гуровка се извършва в съответната 

социална служба, където е реги-

стрирана фирмата или Агентурата. 

Работодателят попълва формуляр 

– уведомление и го изпраща в со-

циалната служба по регистрация 

в осем-дневен срок от Вашето нае-

мане. От момента на изпращане на 

уведомлението, Вие се водите соци-

ално осигурен. Такова уведомление 

по закон се изпраща, когато сте на-

значен на трудов договор, когато сте 

на бригада, то не е задължително. 

За да имате правата на социално и 

здравно осигурен, трябва да има-

те подписан вид трудов договор и 

да получавате на месец поне 2501 

чешки крони. Законът изисква и по 

време на изпитателен срок да имате 

осигуровка, но повечето от Агенту-

рите, избират за този период назна-

чаване на бригада, за да не плащат 

никакви осигуровки. 

Вие сами изпращате инфор-

мация (уведомление) и заплащате 

осигуровките си в случай, че сте 

самоосигуряващо се лице (така на-

реченото OSVČ, т.е. Вие сте си рабо-

тодател (по описаната процедура). 

Тази осигуровка Ви гарантира при-

знаването на трудов стаж в ЧР, впо-

следствие и в България.

След регистрирането на наетите 

лица, работодателят е задължен да 

заплати осигуровка в размер на 25 

% от работната Ви заплата. Наетите 

лица, участват в социалното осигу-

ряване чрез част от осигуровката, в 

размер на 6,5 % от базата за изчис-

ление, което се удържа от работода-

теля. В случай, че сте самоосигуря-

ващ се, заплащате сам размера на 

осигуровката. Тези суми се изпра-

щат в местните социални служби 

(OSSZ/PSSZ).

И така, когато намери така очак-

ваната работа и бъде действително 

нает и осигурен, както социално, 

така и здравно, нашият герой ще по-

лучи и особено важната чешка здрав-

на картичка и с нея пълните права на 

здравна осигуровка като всички чеш-

ки граждани.

Регистрацията на чужденците, 

както вече казахме, обикновено се 

извършва в някое от поделенията на 

VZP (Всеобща здравна каса). Здрав-

ната осигуровка ни дава право на 

избор на личен лекар и медицинско 

заведение за лечение. Регистрация-

та налага и определени задължения. 

(Напр.: спазване на режима на бол-

ничните при определяне на ограни-

чителен режим, легитимиране в ме-

дицинското заведение със здравната 

си картичка и др.).

Здравната осигуровка през 2016 

г. е определена на 13,5 % от брутната 

заплата. Тази осигуровка се заплаща 

от работодатели, работещи, самооси-

гуряващи се (OSVČ), лица без доходи 

и държавата. От плащането на оси-

гуровки са освободени децата и сту-

дентите до 26 години, пенсионерите, 

майките по време на майчинство, без-

работните, лицата в тежко социално 

положение и азилантите, очакващи 

международна защита. Техните оси-

гуровки се заплащат от държавата.

Не забравяйте!!!: Дори запла-

щането на най-ниската ставка на 

здравната осигуровка, означава си-
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

Да не забравяме, при здравно осигуряване:
•  Правото на здравна осигуровка и възможността за ползване на 

медицинска помощ са въз основа на изискванията на Закона за 
общественото здравно осигуряване в ЧР, изграден на принципа 
на солидарността в здравното осигуряване. Гражданите внасят 
осигуровки в здравния фонд според възможностите си, но полз-
ват здравната грижа според своите потребности. 

•  Право на трудово обезщетение ползвате в случай, че имате 
заплатени осигуровки, не по-малко от 12 месеца преди деня 
на приключване на трудовите Ви отношения. Това е много 
важно да се знае и от младите майки, които, за да ползват 
майчинство, е необходимо да имат тези 12 месеца предва-
рително заплатени. 

•  Право на здравна осигуровка в ЧР имат всички чужденци, които 
имат разрешително за постоянно пребиваване на територията 
на ЧР: работещите с договор, наети от работодатели с регистра-
ция в ЧР, самоосигуряващите се, вкл. и чужденците с разреши-
телно за временно пребиваване и техните деца. 

•  Ако сте решили да остане на територията на РЧ за по-дълъг 
период, добре е да се регистрирате веднага в полицията за 
чужденци, за да можете да пребивавате легално.

•  Настоявайте да работите с трудови договори. Работодателят 
Ви регистрира в здравната каса, където се издава и здравна-
та катричка със срок на валидност до края на Вашия договор. 
След това картичката подлежи на връщане.

гурност за Вашето здраве. 

И все пак, в случай, че нямате 

трудов договор, но искате да има-

те здравна осигуровка, покриваща 

повече от услугите на европейската 

здравна катра, може да се възполз-

вате от т. нар. Комерсиална здравна 

осигуровка, която се предлага в две 

разновидности: Здравна застрахов-

ка за спешна помощ (не представля-

ва интерес за българските граждани, 

притежаващи европейска здравна 

карта) и Здравна застраховка – ком-

плексна – този тип застраховка по-

крива профилактичните прегледи, 

ваксини и лекарства, както и родил-

ните грижи за майките. В момента 

тази услуга се предлага от пет застра-

хователни компании.

В следващия брой очаквайте про-

дължението с нашия герой, който 

след дълго пребиваване в чужбина, 

ще реши да се завърне отново в Бъл-

гария и ще му трябват... документи за 

признаване на осигуровки и трудо-

вия стаж в двете държави.

Рубриката продължава, но не 

чакайте края й, напишете ни: Kак-

во Ви интересува, кое би Ви било 

полезно, или, както би го казал „мо-

дерно“ нашият герой: „Aбе, това как 

става?“ на имейла на редакцията: 

rodenglas@gmail.com или на https://

www.facebook.com/rodenglas/ – ще 

го включим в бъдещите коментари и 

ще бъдем актуални в полза на повече 

читатели.

Полезни линкове: 

www.vzp.cz (Всеобща здравна каса), 

www.pssz.cz (Пражка социална служба), 

www.infocentrumbg.com (информация за 

българските граждани, живеещи в ЧР).

Забележка: Авторката предоставя 

хонорара, предвиден за публикацията, 

в полза на АБС.  ◆

Да не забравяме, при наемане на работа:
•  Необходим ни е личен документ (П, ЛК). Показвате документа, 

но никога не го оставяте на работодателя. Най-добре имайте 
готовност да дадете копие. 

•  Работодателят трябва да Ви предостави текст на договор, дву-
езичен или някой трябва да Ви го преведе, за да разбирате съ-
държанието. В договора трябва да се коментира и правото Ви 
на социална и здравна осигуровка и кой я заплаща. Не подпис-
вайте нищо, което не разбирате, независимо, че работата Ви е 
много необходима! Това ще Ви спести много бъдещи неприят-
ности.

•  В ЕС според новото трудово законодателство, е важно да раз-
полагате с потвърждение за социалната и здравна осигуров-
ка, от страната, в която работите, в случая ЧР, за да плащате 
осигуровки само на едно място и съответно впоследствие, да 
имате право на зачитане на тези осигуровки и в РБ.

•  Най-важният мотив да работите с трудов договор в ЧР е пра-
вото на регистрация в Бюрото по труда (Úřad práce), в случай, 
че Ви освободят от работа! В 8-дневен срок имате право да се 
регистрирате като безработен и да получавате трудово обез-
щетение и здравна осигуровка, в зависимост от продължи-
телността на трудовия Ви стаж в ЧР.


