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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?
И продължаваме с обединяващото ни мото „Информация – как да преживея 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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Ако сте чели миналите 
броеве на списанието, 
вече знаете, че темата 
около грижите за деца-
та, за тяхното отглеж-

дане е обширна и има много аспе-
кти. Един от тези аспекти, на който е 
обърнато голямо внимание в Чешка-
та република е (Pěstounství) или така 
нареченото приемно семейство/при-
емна грижа за децата. 

По-високо заплащане на прием-
ните родители и по-високи дет-
ски надбавки за поверено дете 
през 2018 г.

Pěstounství или приемно (за-
местващо) семейство е семейна 
грижа за деца, които не могат да 
живеят с родителите си. Специален 
вид pěstounství е временна грижа за 
дете, за определен период, който е в 
основата на работата, която извърш-
ват хората, включени в регистъра на 
професионалните приемни родите-
ли. Държавата им заплаща за това, 
че те постоянно се намират в готов-
ност – за няколко дни, седмици или 
месеци, да се грижат за бебето или за 
детето, или за децата, които не могат 
да бъдат в семейството си, и обратно, 
да ги върнат на родителите, когато е 
възможно, или да ги предадат на оси-
новителите. По този начин детето се 
предпазва от пребиваване в социален 
детски дом.

От януари 2018 г., чешката държа-
ва значително повишава заплащането 
за отглеждане на дете (постоянно или 
временно) от приемните родители 
(pěstouní). Ще бъде повишена и ме-
сечната добавка за дете, която полу-
чават приемните родители по време 
на отглеждането, но отпада възмож-

ността да се разчита на получаването 
на така наречената родителска помощ 
(rodičovský příspěvek) за отглеждане 
на дете. Класическите, професионал-
ни и временни приемни родители, ще 
получават месечно възнаграждение, 
което от гледна точка на данъка вър-
ху доходите, социалните осигуровки 
и здравното осигуряване, се разглеж-
да като заплата. Преди получаване й, 
от нея ще бъдат приспадани осигури-
телните и данъчни вноски. Приемни-
те родители, по време на отглеждане-
то на детето, ще получават 20 000 ч. 
кр. бруто на месец, дори и в случай, 
че временно се грижат за отглежда-
нето и възпитанието на дете, което е 
зависимо от помощта на друго лице 
(II, III или IV степен на зависимост).

Временна приемна грижа. 
Месечно възнаграждение 
от януари 2018 г.:

• 12 000 ч. кр. при приемна грижа 
за едно дете;

• 18 000 ч. кр. при грижа за две 
деца;

• 30 000 ч. кр. при грижа за три или 
повече деца; за всяко допълни-
телно дете, което е поверено, 
възнаграждението се увеличава 
с 6 000 ч. кр.;

• 30 000 ч. кр. при грижа най-мал-
ко за едно дете, което се нуж-
дае от помощта на друго лице 
в степен II, III или IV; за всяко 
допълнително дете, което е по-
верено, таксата се увеличава с 6 
000 ч. кр.

Професионална приемна грижа. 
Месечно възнаграждение 
от януари 2018 г.:
• Всяко лице, записано в регис-

търа на професионалните при-
емни семейства, независимо 
от броя на децата, за които се 
грижи, получава 20 000 ч. кр. – 
сумата се изплаща дори, когато 
изобщо няма предадено дете;

• Когато на приемното семейство 
е поверено дете с различен вид 
грижи, заплаща се допълнител-
но 6 000 ч. кр.

Така, както и до момента, ще про-
дължи да е валидна практиката, при 
която двамата съпрузи са в ролята на 
приемни родители, но възнагражде-
ние получава само един.

Ако отглеждането на детето е по-
верено на неговите баба и дядо, те 
получават възнаграждение, само в 
случай, че се грижат поне за три деца, 
или поне за едно дете, което се нуж-
дае от грижа – първа или втора сте-
пен. В извънредна ситуация, когато се 
касае за случай, че приемните родите-
ли са финансово зле, т.е. когато става 
въпрос за „случай, който заслужава 
специално внимание“ (případ hodné 
zvláštního zřetele), общините с разши-
рени правомощия в сътрудничество 
с областния филиал на Бюрото по 
труда, вземат решение за конкретния 
размер на помощта.

Важно! 
В името на доброто нa децата, 
чешката държава е разрешила: 
Когато получавате възнаграж-

дение за това, че изпълнявате роля 
на приемен родител, (без значение 
дали сте класически или само вре-
менен), можете едновременно да 
ходите на работа и да получавате за 
нея заплата, помощта за приемния 
родител няма да Ви бъде отнета.

Разбира се, ако имате два дохо-
да паралелно, т.е. като приемен ро-
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

дител и от трудова дейност, трябва 
в началото на следващата година 
да подадете данъчна декларация. 
Бюрото по труда ще Ви издаде 
справка за облагаемия доход от 
pěstounství, който да приложите 
към данъчната декларация. Ако 
сте приемен родител и нямате дру-
ги приходи освен тези за отглежда-
нето на детето или децата, можете 
да подадете в Бюрото по труда за-
явление (přihlášení k daní) и то ще 
извърши цялата администрация 
за Вас, както работодателят прави 
за работника или служителя.

Много важно!
Ще се повиши и месечната над-
бавка за „дете на издръжка“. 

Терминът „дете на издръжка“ оз-
начава дете до края на задължител-
ното обучение, не по-късно от 26-го-
дишна възраст, ако:

• непрекъснато се готви за бъ-
дещата професия. Под непре-
късната подготовка за бъдеща 
професия се разбира обучение 
в средни или висши професио-
нални училища или колежи или 
обучение в специални центрове 
за обучение на лица с намален 
работен капацитет. Непрекъс-
нато обучение за бъдеща про-
фесия не се счита, когато човек 
работи чрез заплащане, има 
здравна и социална осигуровка 
или когато е член на армията, 
или в друго трудово правоотно-
шение;

• поради дългосрочно неблаго-
приятно здравословно състоя-
ние, той/тя не може да се зани-
мава с платена работа.

За дете на издръжка също се счи-

та, че едно лице е завършило задъл-
жително образование, но не е на-
вършило осемнадесет години. То е 
регистрирано като търсещо работа в 
Службата по заетостта и няма право 
на обезщетение за безработица или 
помощ за преквалификация.

 В тези случаи временните и про-
фесионалните приемни родители 
също получават редовни месечни 
помощи за покриване на нуждите на 
всяко дете.

И най важното:
От януари 2018 г. месечните по-
мощи за дете, ще се увеличат за 
всички, които имат право да ги 
получат.
От януари 2018 г. месечната по-
мощ за дете ще достига:
• 4 950 ч. кр. за дете до 6-год. въз-

раст; 
• 6 105 ч. кр. за дете от 6 до 12-год. 

възраст; 
• 6 985 ч. кр. за дете от 12 до 18-

год. възраст; 
• 7 260 ч. кр. за дете от 18 до 26-

год. възраст. 

От 2018 г., месечните суми за 
деца с различна степен на зави-
симост от помощ ще бъдат:

Помощта за деца от 2018 г.: 
По-висока и за повече семейства.

От януари 2018 г. надбавката за 
деца ще се се увеличи и правилата за 
нейното определяне се разширяват: 
повече семейства ще я получават. Ще 
има нов начин за оценка на приходи-
те, с подробностите ще Ви запозна-
ем. Помощта за деца е предимство за 
по-бедните семейства – когато роди-
телите не са в състояние да покрият 
разходите за отглеждане и хранене 
на деца, държавата ще ги подпомага 
чрез детски надбавки. Те се отнасят за 
дете на издръжка, не по принцип за 

дете. Това е същественото изменение 
на Закона за държавната социална 
помощ.

Новият закон внася три важни 
нововъведения:
• повече семейства ще получат 

увеличена помощ при раждане 
(януари 2018 г.);

• в семейства, където поне един 
родител работи (или се въз-
ползва от избрани обезщетения 
за трудова дейност), надбавката 
за дете ще бъде изплатена в по-
голяма сума (януари 2018 г.);

• методът за оценка на семейните 
доходи или периодът, за който 
се вземат предвид обезщетени-
ята, ще се промени още от края 
на 2017 г.

Важно е да се знае:
Обезщетенията в материална 
нужда, помощ за жилищно нас-
таняване, помощ за раждане или 
грижи не се вземат предвид.

Сигурно Ви се струва, че този про-
цес е много сложен, но ще Ви успоко-
им, че ако се грижите за деца, нуж-
даещи се от подкрепа, практикувате 
временни или професионални при-

емни родители и имате 
всички необходими до-
кументи за потвържда-
ване на годишните си 
доходи, след представя-
нето на тези документи 
в Бюрото по труда, тази 
институция ще определи 
точния размер на под-
крепата на държавата 

за децата, които са Ви поверени или 
които отглеждате. 

И най-накрая: напишете в редак-
цията на списание „Роден глас“ какво 
още Ви интересува, за да бъдем полез-
ни на повече читатели.

Полезни линкове: Integrovaný portál 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
(Министерство на труда и социалните 
грижи); www.vzp.cz (Всеобща здравна 
каса); www.pssz.cz (Пражка социал-
на служба); www.noi.bg (Национален 
осигурителен институт РБ); www.
infocentrumbg.com (ИнфоцентърБГ – 
информация за българските гражда-
ни, живеещи в ЧР). ◆
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степен на 

зависимост)

Дете II 

(средно теж-
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Дете III 

(тежка 

степен на 

зависимост)

Дете IV

(пълна 

зависи-

мост)

До 6 г. 5 115 ч. кр. 6 105 ч. кр. 6 490 ч. кр. 7 040 ч. кр.

6 – 12 г. 6 215 ч. кр. 7 480 ч. кр. 7 975 ч. кр. 8 635 ч. кр.

12 – 18 г. 7 095 ч. кр. 8 580 ч. кр. 9 130 ч. кр. 9 570 ч. кр.

18 – 26 г. 7 425 ч. кр. 8 910 ч. кр. 9 460 ч. кр. 9 900 ч. кр.


