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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?
Здравейте, драги читатели. Както казват, времето тече и информацията се променя, но ние непрекъснато 
се опитваме да я актуализираме в нашата рубрика. И продължаваме с обединяващото ни мото „Инфор-
мация – 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.
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Тече 2018 г., и като начало, 
ще започнем с основни-
те промени в социалната 
сфера в Чехия, с които 
всеки, включително и 

българите, живеещи постоянно или 
временно в ЧР, трябва да са запознати. 

Промяна номер 1 – увеличение 
на минималното гарантирано 
заплащане
От месец януари минималната 

работна заплата се повишава от 11 
000 ч. кр. на 12 200 ч. кр за месец. 
Минималната часова работна ставка 
нараства от 66 ч. кр. на 73.20 ч. кр. 
На тази основа се оценява и базата 
на най-ниските нива на гарантирана 
работна заплата на служителите, чи-
ято заплата не е договорена в колек-
тивни трудови договори, както и на 
служителите в държавните служби и 
администрацията, които получават 
заплата. Във връзка с увеличаването 
на минималната работна заплата, от 
1 януари 2018 г. се увеличава и допъл-
нителното заплащане на работещите 
хора с увреждания с 800 ч. кр.

Това е особено важна информа-
ция за българите, работещи в ЧР, за 
да знаят, че Агенциите, които са ги 
наели, също трябва да увеличат ми-
нималното часово заплащане. 

Промяна номер 2 – по-високо 
обезщетение за болест или така 
наречените „Болнични“
Хронично болните пациенти ще 

имат право на по-високи обезщете-
ния за болест:

• От 31-ия календарен ден на вре-
менна нетрудоспособност или ка-
рантина, ставката на болничните се 
увеличава от 60% на 66% от дневната 
база за изчисляване.

• От 61-ия календарен ден на вре-

менна нетрудоспособност или каран-
тина, ставката се увеличава от 60% на 
72% от дневната база за изчисляване.

Границата за редуциране на обез-
щетенията за болест е:

• първата граница за намаление е 
1 000 ч. кр.

• втората граница за намаление е 
1 499 ч. кр.

• третата граница за намаление е 
2 998 ч. кр.

Промяна номер 3 – по-високо 
заплащане на здравните работ-
ници
От 1 януари 2018 г., се намалява 

броят на тарифните групи за класи-
ране на заплатите (от седем на пет) на 
здравните служители в обществените 
служби и администрацията. Същевре-
менно с 10% се увеличава и заплаща-
нето на класовете, с които се определя 
възнаграждението на служителите, 
предоставящи здравни услуги.

Промяна номер 4 – увеличение 
на пенсиите
• Пенсиите ще се увеличат средно 

с 475 крони автоматично, не се налага 
подаване на допълнителни документи.

• Пенсиите за старост, инвалид-
ност, на вдовици, вдовци и сираци, 
издадени преди 1 януари 2018 г., ще 
се увеличат в следната скала:

 – Основната база се увеличава 
със 150 ч. кр. до 2 700 ч. кр.

 – Процентното увеличение на-
раства с 3,5%.

• Основната база за изчисляване на 
пенсията за инвалидност на вдовици, 
вдовци и сираци, от 2018 г. е 2 700 ч. кр.

Промяна номер 5 – ускорено 
ползване на помощите за от-
глеждане на дете
Изменението на Закона за дър-

жавната социална помощ създава 
възможност помощта за отглеждане 
на дете да се използва ускорено. Така 
общият размер на помощта, 220 000 
крони, ще може да бъде изразходван 
много по-рано, отколкото преди.

• Премахват се предишните огра-
ничения за горна граница на размера 
на помощта за отглеждане, в размер 
на 11 500 ч. кр. на месец. Сега е въз-
можно родителите да се възползват 
от сума до 32 640 ч. кр. (размерът на 
майчинството). По този начин, роди-
телите с по-високи доходи ще могат 
да изчерпат цялата сума на безвъз-
мездната помощ за по-кратко време, 
отколкото преди.

• Създава се възможност за тези, 
които досега не са имали право на 
помощи по време на майчинство-
то, така че са ползвали помощите 
за отглеждане на дете чрез фикси-
рани суми, докато детето стане на 
четири години, вече да могат изби-
рат ново заплащане, до 7600 крони 
на месец, при съкратен срок до три 
годишна възраст. Това са предим-
но студенти, самостоятелно заети 
лица и безработни.

• Родителите на близнаци, триз-
наци и т.н. могат да получат по-голя-
ма помощ за отглеждане на децата, 
вместо сегашните 220 000 корони, 
увеличена помощ от 330 000 крони, 
което се отнася и за родителите на 
деца, родени преди 1 януари 2018, 
които все още нямат навършени 
четири години. Родителите, обаче, 
трябва да подадат ново заявление за 
родителска помощ.

• За всички получатели на помощи 
за отглеждане на деца е валидно, че 
промяна на избора на родителските 
обезщетения според новото законода-
телство, може да се направи по всяко 
време след 1 януари 2018 г., независи-
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

мо от датата на последната промяна. 
Без молба за промяна, размерът на по-
мощите за отглеждане, от януари 2018 
г. ще бъдат изплатени в същия размер, 
който е бил през декември 2017 г. Спо-
ред новата промяна на закона, ще се 
запази съществуващата възможност 
да могат да го променят на всеки три 
месеца, разбира се, при условие, че по-
лучателите отговарят на условията за 
придобиване право на обезщетение.

Промяна номер 6 – по-високи 
детски добавки
Разширява се кръгът на семей-

ствата, отговарящи на условията за 
получаване на обезщетения за деца, 
тъй като прагът на доходите се пови-
шава от 2,4 на 2,7 пъти равнището на 
издръжка.

• Обезщетението за отглеждане 
на дете, се увеличава с 300 крони за 
дете, на работещи родители (поне 
един от родителите трябва да има 
доходи от самостоятелна заетост или 
обезщетения).

• Нов е размерът на добавка за 
деца: 800, 910 и 1 000 кр. на месец, 
според възрастта на детето. Не е 
необходимо да се иска увеличаване 
на добавката. В случай, че отгова-
ряте на условията за получаване на 
детски добавки, Чешкото бюро по 
труда ще увеличи обезщетението 
автоматично, след като документи-
ра размера на приходите Ви за три-
месечен доход.

Промяна номер 7 – увеличение 
на социалните осигуровки. Най-
значимите промени:
• Максималната сума за изчисля-

ване на осигуровките е 1 438 992 ч. кр.
• Данъчна основа за участие в пен-

сионното осигуряване на самостоя-
телно заети лица (OSVČ) е 71 950 ч. 
кр. годишно

• Mинималната месечна база за 
заплащане на осигуровки от самос-
тоятелно заети лица, извършващи 
основна дейност, е 7 495 ч. кр. – от 
които минималната част 2 189 ч. кр.

• Минималната месечна база за 
самостоятелно заети лица, извърш-
ващи допълнителна дейност е 2 998 ч. 
кр., от които минималното заплаща-
не е 876 ч. кр.

Промяна номер 8 – увеличение 
на заплащане на пътни и храна
• Размерът на основната ставка за 

ползване на пътни моторни превозни 
средства се променя (при пътни пре-
возни средства тя е по-висока с 0,10 ч. 
кр. на 1 км в сравнение с 2017 г.).

• Заплащането на храната се увели-
чава в отделни часови зони в диапазо-
на от 6 до 15 крони и средната цена на 
горивото от 30,50 ч. кр. и 32,80 ч. кр. за 
бензин с 95 октана и 98 октана и 29,80 
ч. кр. за дизелово гориво.

Стойностите се определят съглас-
но актуалните данни, публикувани от 
Чешката статистика.

Промяна номер 9 – по-високо за-
плащане за мобилност
Помощта за мобилност се увели-

чава (от 400 до 550 ч. кр. на месец). 
Право на тази помощ имат тези, 
които притежават карта на лице с 
увреждания.

Промяна номер 10 – повишение 
на помощта за закупуване на мо-
торни превозни средства
Променя се методът за опреде-

ляне на размера на обезщетението 
„надбавка за специален автомобил 
за закупуване на моторно превозно 
средство“. Не се разглеждат общите 
социални и имуществени условия 
на кандидата. Единствено условие 
е доходите на едно лице и на семей-
ството му да отговарят на определе-
ни условия. Максималният размер на 
обезщетението остава 200 000 ч. кр., а 
минималната сума е 100 000 ч. кр.

Нови социални служби: 
Дългосрочна грижа след изпис-
ване от болнично заведение
Обезщетения за дългосрочна гри-

жа се въвеждат от 1 юни 2018 г. Това 
ще помогне на болните в периода, не-
посредствено след изписване от бол-
ницата, след сериозна злополука или 
заболяване.

Условия за получаване на фи-
нансова подкрепа за дългосроч-
на грижа:
• Когато здравословното състоя-

ние на лекувания изведнъж се влоши 
и се налага поне седем дни хоспитали-
зация, а при изписването се потвърди 
необходимостта от целодневни гри-
жи, която ще отнеме поне още 30 дни.

• Лекуваният трябва да даде пис-
мено съгласие за грижата от опреде-
лено лице.

• Ако лекуваното лице отговаря на 
всички условия за това обезщетение, 
дългосрочната грижа може да бъде 
получавана от придружителя, не само 
от най-близките роднини (родители, 
баби и дядовци, деца, братя и сестри 
и техните съпрузи или партньори), но 
например, от чичото или съпругата на 
племенника).

• Необходимо е придружителят 
(получаващ помощта), в случай, че 
е работещ с договор, да има здравна 
осигуровка през последните четири 
месеца, най-малко 90 дни, а самосто-
ятелно заетите лица (OSVČ), трябва 
да имат здравна застраховка, през по-
следните три месеца.

• Лицето (придружителят), което 
се грижи за лекуваното лице, не може 
да се занимава с никаква доходонос-
на дейност по време на получаване на 
помощта.

• В течение на 90 дни, болногле-
дачите (придружителите) могат да се 
редуват в грижите за лекувания.

• Обезщетението е 60% от нама-
лената дневна база за оценка, за мак-
симум 90 календарни дни от датата 
на изписване на лекуваното лице от 
болницата.

• Правото на следваща допълни-
телна дългосрочна грижа е не по-ра-
но от 12 месеца след края на предиш-
на дългосрочна грижа.

• Работодателят може да откаже 
отпуска за придружителя само в из-
ключително важни случаи.

• Работодателят не може да уволни 
лицето, което се грижи за лекуваното 
лице, за периода на лечение, след това 
трябва да го върне на първоначално-
то му място.

Това е началото на тазгодиш-
ната ни информационна рубрика, 
която Ви предлага най-актуалните 
промени или новости. Пишете ни 
какво Ви интересува или кое е важно 
да знаете и ние ще Ви предложим 
най-съществената информация! ◆


