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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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Пенсионна система 
в Чешката република
Идеологията на пенсиониране в 

ЧР се основава на социалния прин-
цип, че чешките граждани трябва да 
прекарват една четвърт от живота си 
в пенсионна възраст. Според закона, 
пенсионната възраст за прослужен 
стаж за чешките граждани през 2018 
г. е 65 години. 

За да има основание да се пенси-
онира в ЧР, кандидатът (може да е и 
нашият герой) трябва да отговаря на 
няколко основни условия:

1. Да е чешки гражданин или 
гражданин на друга държава на ЕС, 
с разрешение за постоянно преби-
ваване.

2. Да достигне пенсионна възраст. 
Пенсионната възраст, даваща зако-
ново право на пенсия, през 2018 го-
дина важи за:

• мъже, родени от ноември до де-
кември 1954 г. и от януари до август 
1955 г.

• бездетни жени, родени от май до 
декември 1955 г.

• жени, родени от май до декем-
ври 1956 г., които отглеждат едно дете

• жени, родени от май до декем-
ври 1957 г., които отглеждат две деца

• жени, родени от май до декем-
ври 1958 г., които отглеждат три или 
четири деца

• жени, родени от май до декем-
ври 1959 г., които отглеждат пет или 
повече деца.

3. Да има достатъчно на брой от-
работени години, с платени осигу-
ровки. По-точно: достатъчно дълъг 
„период на участие в пенсионното 
осигуряване“, което се плаща от ра-
ботодателя за служителя, а самос-
тоятелно осигуряващите се, (OSVČ) 
плащат за него сами.

Важно! Тези, които искат да се пен-
сионират тази година, (може би 
между тях е и нашият герой), тряб-
ва да имат 34 години пенсионна (со-
циална) осигуровка или 30 години 
осигурителен период и заместител-
ни периоди, т.е. период, през който 
не са плащали сами социално оси-
гуряване, но чешката държава се е 
грижила за тях – например – били 
са регистрирани в Бюрото по тру-
да като търсещ работа или докато 
са били безработни или самостоя-
телно осигуряващи се, в случаите, 
когато:
• са се грижили за дете до четири-
годишна възраст
• получавали са инвалидна пенсия 
за III степен на инвалидност
• отбили са основна военна служба
• предоставили са документ за вре-
мето на обучение в средни и висши 
учебни заведения в ЧР преди 2010 
г., а именно, през първите шест го-
дини след достигане на пълнолетие.

Как се определя размерът 
на пенсията в ЧР?
Размерът на пенсията за осигури-

телен стаж зависи от получените до-
ходи и броя на годините с участие в 
социалното осигуряване. Така базата 
на доходите за пенсия през 2018 г. е от 
тези, получени в периода 1986–2017 г. 
При изчисляване на пенсията, служ-
бата за социално осигуряване се осно-
вава на документи, доказващи осигу-
рителния стаж и размера на доходите 
(главно Evidenční listy důchodového 
pojištění) т.е. регистрационни листи 
за пенсионно осигуряване). Съответ-
ният регистрационен лист за всеки 
служител, се предава на Социалната 
служба от работодателя, по място на 
регистрация на фирмата. Понякога 

обаче, може да липсва някой от доку-
ментите. В такъв случай:

1. Поискайте да се извърши про-
верка и да се установи кой регистра-
ционен лист липсва.

2. Обърнете се към работодателя 
и го помолете да изпрати липсващия 
регистрационен лист до Пенсионна-
та служба.

3. Информационният лист (фор-
муляр), който включва лични дан-
ни, може да бъде изтеглен от интер-
нет страницата на Чешката служба 
за социално осигуряване (ČSSZ) и 
трябва да бъде изпратен на адрес: 
ČSSZ, Odbor správy údajové základny, 
Křížová 25, 225 08 Praha 5. 

 Важно: На адреса на Чешката 
служба за социално осигуряване 
могат да Ви предоставят предвари-
телна справка. Добре е да се ориен-
тирате дали са пълни всичките Ви 
документи за целия период.

Какво следва? 
1. Когато се кандидатства за пен-

сия за осигурителен стаж, Чешка-
та служба за социално осигуряване 
(ČSSZ) разполага с 90 дни, за да взе-
ме Решение за признаване или не на 
пенсия. Службата ще го изпрати в 
писмен вид на адреса на кандидата. 

2. Кандидатът (може би и нашият 
герой е получил Решение), нека му 
помогнем да го прочете внимателно, 
за да е сигурен, че приема Решението 
за пенсията.

3. Да му обърнем внимание, че е 
много важно да види от коя дата има 
право да получава пенсия и да запом-
ни тази дата, защото това е датата, на 
която месечно ще получава заслуже-
ната пенсия. 

4. И разбира се, каква е сумата, 
призната като размер на пенсията. 
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

Към решението се добавя Приложе-
ние, което е личен пенсионен лист с 
осигурителните периоди и брутните 
доходи, на базата, на които е изчис-
лена пенсията.

5. Всички трябва да имат предвид, 
че ако не са изпълнени критериите за 
получаване право на пенсия за оси-
гурителен стаж, социалната служ-
ба изпраща писмено отхвърляне на 
молбата, заедно с причината за отказ.

Важно! Преди да подадете докумен-
ти за пенсия, проверете дали имате 
всички документи, правилно по-
пълнени за целия осигурителен пе-
риод. Особено, когато сте работили 
като работник/служител при раз-
лични работодатели или като само-
осигуряващ се и имате документи 
за заместителни периоди. 
Нашият герой, както изглежда не 

е съгласен с размера на признатата 
пенсия. Какво следва от това? Ако 
имате усещането или сте сигурен, че 
Социалната служба неправилно е ре-
шила Вашето пенсиониране, трябва 
да подадете Възражение. Грешката 
може да е възникнала, например: 

1. Защото липсва информация за 
цялото време на Вашата работа, за-
щото някой от работодателите не е 
предоставил пълна документация.

2. Защото не сте подали всички 
регистрационни листи за всички 
периоди на пенсионно осигуряване, 
когато сте кандидатствали за пенсия.

Това е установил и нашият герой. 
Липсва му признат трудов стаж от 
две фирми. Къде ли е грешката? Ще 
пише, че не е съгласен, но дали това 
е достатъчно?

Подаване на Възражение срещу 
размера на пенсията 
Можете да подадете писмено въз-

ражение срещу решението за пенси-
ониране в рамките на тридесет дни 

от датата на връчване. Възражението 
се подава директно в Чешката служ-
ба за социално осигуряване или в Те-
риториалната администрация, спо-
ред постоянно пребиваване.

1. Социалната служба трябва да 
прецени Възражението в рамките на 
30 дни от получаването му.

2. В сложни случаи, срокът е в 
рамките на шестдесет дни. Когато 
възраженията са насочени към оцен-
ка на здравословното състояние, 
крайният срок е по-дълъг от шестде-
сет дни, но се отнася само до обезще-
тения за инвалидност или в случай, 
когато казусът е специфичен, срокът 
може също да бъде удължен, тъй 
като е необходимо да бъдат разгле-
дани някои съществени факти, като 
непълни периоди на заетост и т.н.

Възраженията са отхвърлени. 
Какво сега ?
1. Администрацията за социална 

сигурност е отхвърлила Вашите въз-
ражения, но дори тогава не всичко 
е загубено. В рамките на два месеца 
от датата на получаване на отказа, 
можете да подадете възражение и 
рекламация пред Районния съд, по 
място на пребиваване. Предимство е, 
че съдебните производства по пенси-
онни доходи са освободени от съдеб-
ни такси  – независимо от това дали 
сте успели в спора или не.

2. Следващата възможност е да се 
обърнете към омбудсмана. Неговата 
служба помага, но няма право да от-
меня решението на Социалната служ-
ба. Ако омбудсманът открие грешка в 
решението за пенсия (т.е. как е оцене-
но пенсионното право или как се из-
числява размерът на пенсията), ще се 
включи в процеса и ще препоръча да 
се промени решението.

3. Дори ако всички горепосочени 
срокове изтекат и Социалната служ-

ба вземе решение за размера на пен-
сията и започне да плаща за него, все 
още има шанс да се промени размера 
на пенсията. Можете по всяко време 
да кандидатствате за увеличаване на 
пенсионните обезщетения в Област-
ната социална служба. 

Разбира се, искането трябва да 
бъде обосновано и подкрепено от до-
кументи, които допълнително да до-
кажат някои от липсващите периоди 
на осигуряване. Социалната служба 
трябва да вземе решение за всяко по-
дадено заявление. Винаги можете да 
възразите срещу нейното решение, 
както по-горе е описано.

Кой е следващият въпрос на на-
шия герой? Сигурно сте се досе-
тили сами. Има ли право на доп-
лащане и за минал период?
1. Когато докажете, че получава-

те пенсия по-ниска от тази, на която 
имате право, защото не са били вклю-
чени всички периоди на заетост, има-
те право на заплащане на разликата 
до пет години назад.

2. Ако получавате по-ниска пен-
сия поради грешка на Социалната 
служба (може би просто са сбъркали 
в изчисленията, въпреки че Вие и Ва-
шите работодатели са подали пълна 
документация) можете да получите 
добавка за по-дълъг период от пет 
години, но най-много до 2006 г.

И накрая, ако сте работили в по-
вече от една страна, може също да 
получите частична пенсия от всяка 
страна, където сте работили. Но по-
лучаването на международна пен-
сия има своята специфика и други 
условия. Ще поговорим подробно и 
за тях, ако четете нашата рубрика в 
списанието или нашата консултация 
на www.infocentrumbg.com.

Източници на информация: www.
cssz.cz, www.penize.cz/starobni-duchod/  ◆

Четете информацията на 
www.infocentrumbg.com, 

тя ще Ви бъде полезна




