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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?
Ако сте чели миналите броеве на списанието, знаете, че пред Вас е рубриката „Информация – как да пре-
живея в чужбина и има ли нужда българинът от нея?“. Информация, конкретна, точна, важна за неговото 
законно и спокойно пребиваване в съответната страна, в случая ЧР.А
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Продължаваме да уточ-
няваме възможност-
ите за получаване на 
помощ при нужда от 
чешката социална сис-

тема, но за да не дотягаме на всички с 
нашия герой и неговите премеждия в 
чужбина, в началото ще споделя с Вас 
опит на моя позната, придобит при 
необходимостта да получи ново раз-
решително за пребиваване в ЧР.

Внимание!
Важно е да сте информирани!

Последното изменение на закона 
за регистрация на чуждите граждани 
в ЧР, касаещо изписването на имената 
на чужденците в разрешителното за 
пребиваване, определя, че изписва-
нето на имената на чужденец в доку-
мента за пребиваване е на основание 
записа на имената в личния документ 
и то специално в частта на машинно 
четимата информация. Представе-
те си – имате по-дълги или повече 
имена, които не са се вписали в тази 
част на документа и ето Ви, проблем 
съществен. В разрешителното за пре-
биваване може да имате и по-малко 
имена. Странно, но факт.

И тук насочвам Вашето внима-
ние – имате две възможности.

Първата: Когато подавате заяв-
ление за български документ и имате 
повече или по-дълги имена, изисквай-
те задължително те да бъдат изписани 
изцяло и върху машинно четимата 
част. Ако върху нея е изписана само 
част от имената ви, така те ще са из-
писани върху разрешителното Ви за 
пребиваване. Резултатът може да бъде 
последващи проблеми с установяване 

на Вашата идентичност в различните 
институции, например при теглене на 
пари от банка или при получаване на 
колет. Така, че не забравяйте – Всич-
ките имена на двете места в личния 
документ. Ако не са изписани, рекла-
мирайте документа! 

И втората възможност: Aко все 
пак това се случи, както се е случи-
ло на моята позната, да поискате от 
полицията за чужденци да запише в 
разрешителното за пребиваване, че 
имате и друг начин на идентифика-
ция, в случая всичките Ви имена. Е, 
малко сложно, но възможно. 

Това е за въвеждане и повдигане 
на настроението, че всичко в Европа 
се променя в насока към електронно 
разпознаване на личността и в ско-
ро време няма да има значение къде 
се намираме, информацията ще бъде 
достъпна навсякъде, но ако не е точна 
при първоначалната институция, про-
блемите ще ни преследват навсякъде.

Но да се върнем към нашaта ос-
новна цел да се информираме при 
какви условия родителите могат да 
получат от чешката социална систе-
ма помощи за отглеждането на деца-
та в семейството.

Молби за получаване на социал-
ни помощи се решават от клоновете 
на Бюрата по труда според постоян-
ния адрес на регистрация на лицето, 
което има право да получи помощ. 
Формулярите за подаване на мол-
би за помощи се намират на адрес: 
http://formulare.mpsv.cz/okdavky/.

И така, право на помощи има фи-
зическо лице, което е гражданин или 
постоянно пребиваващ чужденец 
в Чешката република. Чужденците, 
които нямат постоянно пребиваване, 
са бенефициенти след 365 дни, счита-
но от датата на регистриране на пре-

биваването. Право на помощи се от-
нася и за гражданите на Европейския 
съюз на основание разпоредбите на 
ЕС – Европейския парламент и на 
Съвета (ЕО) № 883/2004 и Регламент 
на ЕП и Регламент (ЕС) № 492/2011...

Определение за семейство 
с дете и полагаема помощ 
в чешката социална система.

Социална подкрепа на семейство-
то в разглеждания случай, означава, 
когато родителите и децата, за които 
основно е предназначена помощта, 
живеят съвместно. Издръжка се по-
лага на дете, което подлежи на задъл-
жително образование за период, не 
по-дълъг от 26 години. 

Помощ в полза на детето 
до 4 годишна възраст.

Размерът на помощта за дете е 
определен като дългосрочно обезще-
тение и се предоставя на семейства с 
деца, с цел да им се помага да покрият 
разходите, свързани с отглеждането, 
храненето и издръжката на децата.

Правото на помощ в полза на де-
тето е за дете, което живее в семейна 
среда с доход по-нисък от 2,4 пъти ек-
зистенц-минимума на семейството. 

Правото на обезщетения, се оп-
ределя върху дохода за предходната 
календарна година. Помощта се пре-
доставя на три нива в зависимост от 
възрастта на детето.

Възраст на детето 
в семейството

Размер на помощта 
месечно в ч. кр. 

до 6 г. възраст 500
от 6 до 15 г. 610
от 15 до 26 г. 700
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

Семейство 
(2-ма родите-
ли) брой на 
отглежданите 
деца

Екзистенц- 
минимум на 
семейството

Граница на 
месечния 
доход в ч. кр., 
определящ 
правото на 
добавка на 
дете (2,4 пъти 
екзистенц-
минимум на 
семейството)

Едно до 6 г. 7 710 18 504

Две: 5, 8 г.  9 850 23 640

Три: 5, 8, 12 г. 11 990  28 776

Четири: 
5, 8, 12, 16 г. 14 440 34 654

Правото на помощи за отглежда-
не на дете има родител, който през 
целия календарен месец лично и по 
цял ден се грижи за едно дете до 4-го-
дишна възраст, което е най-младият 
член в семейството, до цялостното 
изчерпване на помощта в размер на 
220 000 чешки крони. 

Максималният месечен размер на 
обезщетението може да достигне 11 
500 ч. кр. месечно, в зависимост от 
размера на доходите. Важно е да се 
знае, че в случай на невъзможност да 
се установи базата за определяне на 
максималния размер на помощта, се 
отпускат първоначално по 7 600 ч. кр. 
до края на деветия месец от възрастта 
и съответно в размер на 3 800 ч. кр. до 
четири годишна възраст на детето.

Основни условия за правото 
на получаване на помощ за от-
глеждане на дете:

• Регистрирано пребиваване в 
Чешката република, както за бене-
фициентите, така и за детето, което е 

основание за възникване на правото 
на помощ за отглеждане;

• Правото на цялостно обезще-
тение се счита за изпълнено и помо-
щите за отглеждане се изплащат и за 
календарния месец, в който: бебе-
то се е родило или родителят е бил 
част от месеца по болест, или детето 
е в приемно семейство въз основа 
на решение на компетентния орган, 
или детето е навършило 4 години, 
или единият родител е починал, или 
родителят е поел грижата за собстве-
ното си дете, което е било въз основа 
на решение на компетентния орган 
поверено на грижите на друг човек, 
или е било настанено в институция 
за повече от 3 календарни месеца под 
грижите на лечебно заведение;

• Условието за целодневно от-
глеждане на дете се счита за изпъл-
нено и включва и случаите, когато 
дете до 2-годишна възраст посещава 
детска ясла или подобна институция 
в продължение на 46 часа на календа-
рен месец, детето редовно посещава 
медицинска рехабилитация съоръ-
жение или детска градина или клас 
за деца и детски ясли, насочени към 
дефекти на зрението, слуха, говора 
и деца с увреждания и умствена из-
останалост до 4 часа на ден, дете с 
увреждания, което редовно посещава 
детска градина в специализирано за-
ведение до 6 часа на ден, или дете, по-
сещаващо предучилищна подготовка 
до четири часа на ден;

• При раждането на друго дете, 
правото на помощ за отглеждане на 
по-голямото дете изтича, дори ако 
по-голямото дете има още право на 
помощ. Необходимо е промяната да 
се съобщи веднага, за да не се полу-
чи преплащане, което в последствие 
е необходимо да се върне на компе-
тентния орган, т.е. да се избегне пре-
комерното заплащане на помощта.

Помощ в полза на детето 
до 7-годишна възраст.

Получаването на помощи за гри-
жите за дете на възраст от четири 
до седем години, съгласно Закона за 
социалните дейности, е услуга, която 
се предоставя на лица, зависими от 
помощта на други лица. Условията за 
получаване на помощи за грижи за 

деца са изброени в § 7-10 от закон № 
108/2006 сб., за социални услуги, както 
и подробности за оценка на здравето, 
са изброени в Декрет № 505/2006 сб., 
с измененията в момента в текста на 
Указ № 218/2016 сб.

Какво се е променило?

1. Позволява се обединяване на 
родителско обезщетение и грижите 
за деца с увреждания до четириго-
дишна възраст, както и помощ за гри-
жите за дете на издръжка на възраст 
от четири до седем години. 

2. Право на надбавка има всяко 
дете по-голямо от една година, което 
е преценено и класифицирано за сте-
пента на зависимост от помощта на 
друго лице. 

Родителите трябва да поискат при-
знаване на родителски обезщетения и 
получаване на помощи за грижи при 
необходимост, като подадат заявление 
по определен образец, за да може да 
се започне административната про-
цедура. Т.е., ако се налага да сте вкъ-
щи, като човек, който се грижи за дете 
до 7 години, първо трябва да отидете 
в клон на Вашата здравноосигури-
телна компания, за да уведомите за 
това – така няма да трябва да плащате 
здравно осигуряване. Същевременно 
трябва да съобщите в Бюрото по тру-
да, за да Ви извадят от кандидатите 
за работа и след това да предоставите 
необходимите документи за доходи и 
здравословно състояние на детето.

И като заключение, да повто-
рим, че молби за получаване на 
социални помощи се решават 
от клоновете на Бюрата по тру-
да според постоянния адрес на 
регистрация на лицето, което 
има право да получи помощ, 
а формулярите за подаване на 
молби за помощи се намират 
на адрес http://formulare.mpsv.
cz/okdavky/.

В случай, че се затрудните с попъл-
ване на формулярите или докумен-
тите, които трябва да предоставите, 
обърнете се към www.infocentrumbg.
com, ние ще Ви помогнем. 

Очаквайте ни с продължение и в 
следващия брой на списанието. ◆


