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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?
Добре е, че има продължениe на рубриките. Защо ли? Защото ни създава възможност да бъдем по-гъв-

кави и по-полезни, когато някой зададе въпроса: Какво му трябва на човек, когато реши да пътува за 

чужбина? И да можем точно да отговорим: „Информация – как да преживея в чужбина и има ли нужда 

българинът от нея?“. Информация, конкретна, точна, важна за неговото законно и спокойно пребиваване 

в конкретната държава, в нашия случай ЧР.
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Започнах с това, че сме акту-
ални и няма да ви оставям 
в напрежение дали да про-
дължите да четете по-ната-
тък или да се прехвърлите 

на следващата рубрика. Не бързайте!

Знаете, че трябва да сте ин-
формирани! 

Времената се менят много дина-
мично и чешкото законодателство 
непрекъснато се хармонизира с изис-
кванията на законодателството на ЕС, 
като се стреми да отговаря на пре-
дизвикателствата на времето. 

Ще Ви насочим към промени-
те или по-точно кьм развитието 
на новостите в законовата база за 
чужденците, главно, касаеща граж-
даните на ЕС, в това число и члено-
вете на техните семейства, които не 
са граждани на ЕС, но живеят заед-
но на територията на ЧР.

Внимание. 
Важно е да сте информирани!

Част от последните промени в 
Закона за регистрацията и пребива-
ването на чужденците в Чешката ре-
публика, влязъл в сила от м. август 
тази година, по същество уточняват 
условията за издаване на разреше-
ния за пребиваване на чужденци на 
територията на ЧР. Отнася се както 
за временно, така и за постоянно 
пребиваване на територията на ЧР. 
По-точно, прецизират се възмож-
ностите, условията и документите, 
които се прилагат към молбите за 
разрешително за пребиваване. 

Много подробно са уточнени из-
искванията:
1. Относно документалното доказ-

ване на предпоставките за полу-
чаване на разрешително за пре-
биваване (време на пребиваване, 
документи и т.н.);

2. За свързване на членовете на се-
мействата или издаване на разре-
шително за пребиваване при про-
мяна на целта за пребиваването, 
особено, когато патньорът/ката 
не са граждани на ЕС. Например: 
Промяната на целта на пребива-
ването е значително усложнена, 
когато партньорът или партньор-
ката не са граждани на ЕС, нямат 
семейни отношения, но живеят в 
общо семейство. Обръща се осо-
бено внимание на продължител-
ността, стабилността и интензи-
тета на взаимоотношенията. 

Валидността на разрешението 
за пребиваване на гражданина на 
ЕС може да бъде анулирана в слу-
чаите, когато официално е подадено 
искане от друга държава-член на ЕС, 
ако лицето има издадена и влязла в 
сила присъда или в интерес на без-
опасността на страната, или поради 
прилагане на мерки срещу инфек-
циозна болест. При прекратяване 
на пребиваването на гражданин на 
Европейския съюз или на член от се-
мейството, срокът, определен за от-
пътуването, е минимум 1 месец. Ако 
съществува опасност от това, че чуж-
денецът може да накърни сериозно 
обществената сигурност по време на 
своето пребиваване на територия-
та на страната или бъде установено, 

че страда от заболяване, посочено в 
изискванията на мерките срещу ин-
фекциозно заболяване, се определя 
индивидуален срок. Гражданинът на 
друга държава-член на Европейския 
съюз или член на неговото семейство 
е задължен в определения срок да от-
пътува от територията на страната.

Какви са основните задълже-
ния на чужденците, които не 
изключват и гражданите на ЕС?

Независимо, че има съществена 
разлика в статута между така наре-
чените чужденци от трети държави 
и гражданите на Европейския съюз 
и последните имат много по-лесен 
достъп до Република Чехия, въпреки 
това и те няма да избегнат определе-
ни задължения, които, за съжаление, 
често са забравяни:

Задължение за съобщаване 
на мястото на пребиваване 
или така наречената адресна 
регистрация

Една от отговорностите на граж-
данина на ЕС, който има намерение 
да остане на територията на Чехия 
за повече от 30 дни, е да информира 
полицията за чужденци, все по-често 
наричана миграционна полиция, за 
мястото на пребиваване в срок 30 дни 
от влизането му в Чехия. Посоченият 
по този начин адрес служи като ос-
новен – за контакт и идентификация 
на гражданина на Европейския съюз. 
Задължението за регистриране на 
мястото на пребиваване се извърш-
ва лично от гражданина на ЕС, освен 



29брой 4/2017

А
К

Т
У

А
Л

Н
О

„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

ако това задължение не извърши ха-
зяинът от общежитието или хотела, 
където е настанен. Не спазването на 
това задължение пряко заплашва 
гражданина на Европейския съюз с 
не малка глоба.

Задължения на работодателя, 
свързани с наемането на чуж-
денец, гражданин на ЕС

Работодателят, който наема 
чужденец, гражданин на Европей-
ския съюз, не по-късно от деня на 
започване на работа, в писмен вид, 
е задължен да информира съответ-
ното регионално Бюро по труда. 
Тази писмена информация трябва 
да включва пълния набор от данни 
(име и фамилия на служителя, ад-
рес, номер на паспорт, тип работа, 
месторабота и друга информация, 
посочена от Закона).

За неспазване на това задълже-
ние, работодателят подлежи на глоба. 

Обръщам внимание, че това е 
изцяло отговорност на работода-
теля – самият работник не може 
да бъде наказан по никакъв на-
чин. Работодателят няма право 
да прехвърля тази глоба или ня-
какъв вид санкция на работника, 
свързана с неговата регистрация в 
Бюрото по труда.

Процедура за разрешително 
за преходно пребиваване

На базата на искане от гражда-
нина на Европейския съюз, ако на 
територията на страната пребивава 
временно повече от 3 месеца, се полу-
чава разрешително за пребиваване. 
Дава се разрешение, когато лицето 
отговаря на европейските директиви 

за свободно движение на трудовата 
сила, не застрашава сигурността на 
държавата или сериозно не нару-
шава обществения ред. Кандидатът 
представя документ за потвърждава-
не на целта на пребиваването, отна-
сящ се до трудова дейност, стопанска 
дейност или друга професионална 
дейност или обучение, документ за 
здравно осигуряване и документ за 
адрес на пребиваване на територия-
та. Същите изисквания се отнасят 
и за лицето – член на семейството 
или ако лицето е член на семейство с 
гражданин/ка на ЧР.

Документът за адрес може да бъде: 
съгласие за право на ползване на жи-
лище или къща, писмено потвърден 
от лицето, което е собственик или 
оправомощен ползвател на жили-
щето, нотариално заверен. Съгласие 
с настаняване. Настаняване може да 
бъде осигурено само в обект, който 
е определен по реда на специалния 
законодателен акт с цифрово описа-
ние или с регистрационен номер, по 
целесъобразност с ориентировъчен 
номер, а според строителния закон 
е предназначен за живеене, наста-
няване или почивка. Това е особено 
важно за лицата, които настаняват 
новопристигнали българи. 

Разрешително за постоянно 
пребиваване 

Документ за постоянно преби-
ваване се издава на гражданин на 
ЕС след 5 (пет) годишно, доказано 
непрекъснато пребиваване на те-
риторията на ЧР или когато е дос-
тигал възрастовата граница, оп-
ределена за придобиване на право 
на пенсия, но е живял най-малко 3 
години в ЧР, с разрешително за вре-
менно пребиваване.

От значение е да се знае, че може 
да се получи разрешително за по-
стоянно пребиваване, в случай на 
инвалидност – трета степен, като 
лицето е пребивавало постоянно в 
ЧР в продължение на не по-малко 
от 2 години.

Документите, които са прило-
жение към молбата, са подобни на 
описаните по-горе и могат да бъдат 
изтеглени от страницата на Минис-
терството на вътрешните работи или 

полицията за чужденци: www.mvcr.cz.

Не бива да се забравя, че през 
годините на пребиваване е за-
дължително да бъде плащана 
както здравна, така и социал-
на осигуровка. 

Искаме да насочим вниманието 
Ви към промените в Закона за регис-
трацията на чужденците, Закона за 
социалнното подпомагане, Закона 
за социалната и правната закрила на 
децата, които подробно разписват 
правата за получаване на помощи 
(напр. детски надбавки или подпо-
магане на родителя за отглеждане на 
дете или дори помощи за погребе-
ние и др.), които може да получава 
гражданин на ЕС и членовете на не-
говото семейство, когато е получил 
разрешение за временно или посто-
янно пребиваване. 

В основата на всичко е адрес-
ната регистрация, макар че е пре-
поръчителна, но ако пребивавате 
повече от месец, е задължителна. И 
един силно мотивиращ момент. Ре-
гистрацията в полицията за чужде-
нци и издаването на разрешително 
за пребиваване води до автоматич-
но издаване на чешко ЕГН (Rodné 
číslo), което Ви изравнява по права 
с чешките граждани, особено в тру-
довото законодателство и икономи-
чески аспект. 

Измененията в Закона за чужде-
нците, касаят и времените, сезонни 
работници, появява се и нова кате-
гория „Разрешително за пребивава-
не с цел инвестиране“. Но за тях не 
е възможно да представим подроб-
ности в една публикация, само ще 
обобщим, че промените са насочени 
към едно основно положение – за-
конова регистрация в условията на 
свободно движение на гражданите и 
след това изисквания по определяне 
на правомощия.

Ако имате конкретни запит-
вания, можете да се обърнете към 
списание „Роден глас“ или на www.
infocentrumbg.com, ние ще Ви по-
могнем. 

Тази материя е доста обширна, 
но основополагаща. Очаквайте ни 
и в следвашия брой на списанието с 
нови коментари! ◆


