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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 читатели, ето ни отново с информация „Как да преживея в чужбина и има ли нужда българинът 
от нея?“. Информация, конкретна, точна, важна за неговото законно и спокойно пребиваване в съответна-
та страна, в случая ЧР. А
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И ще разберете, че това е така, 
когато във времето на социална 
дистанция поради налагащите 
се мерки срещу епидемията от 
COVID-19 Ви се налага да полз-
вате определени, било то социал-
ни или други услуги, но не знаете 
къде или на какво имате право, за 
да може по-лесно да преживеете 
не само извънредното положение 
в ЧР, но и да намалите негативно-
то въздействие на мерките, както 
върху себе си, така и върху Ваши-
те семейства.

Ще се опитам накратко да Ви 
информирам за мерките на пра-
вителството на ЧР за справяне с 
кризата и подпомагане на иконо-
миката и гражданите в следващи-
те дни и месеци до края на годи-
ната.

Прочетете! Важно е!
Правителството на ЧР удължи 

предоставянето на помощ „A“ от 
програмата Antivirus за подпома-
гане на заетостта до края на годи-
ната:

• На фирми, които е трябвало 
да затворят, държавата ще въз-
станови заплати и осигуровки в 
размер до 50 000 крони. Досега 
хора в затворени заводи или фир-
ми можеха да получат обезщете-
ния за карантина 80 процента или 
до 39 000 крони. 

• Министерството на финан-
сите ще отложи всички плащания 
на ДДС, данък върху доходите и 
пътни данъци на предприемачи 
от засегнатите сектори до края на 
годината.

• Министерството на транс-
порта ще подпомогне туристи-
ческите автобусни превозвачи с 

милиард крони компенсация от 
началото на извънредното поло-
жение през март до края на юни 
тази година, за да покрият загуби-
те си от кризата. Компенсацията 
ще се изплаща на място в автобу-
са на ден.

• Министерството на про-
мишлеността и търговията обя-
ви втора покана за Програмата 
за култура COVID в размер на 
750 милиона крони. Помощта е 
предназначена за покриване на 
замразени разходи за непроведе-
ни културни и социални събития 
поради антикоронавирусните 
мерки. Организаторите ще могат 
да кандидатстват за субсидия до 
десет милиона крони. В рамките 
на Програмата за култура COVID 
изпълнители и технически про-
фесии в областта на музиката, 
театъра и танца, които са само-
осигуряващи се лица, и нямат 
постоянна работа, също ще могат 
да получат еднократна помощ от 
60 000 крони.

• До края на октомври Ми-
нистерството на промишленос-
тта и търговията ще обяви второ 
продължаване на Програмата за 
наем COVID. То ще подпомогне 
предприемачите с 50 процентно 
покриване на търговски наеми 
до десет милиона крони за юли, 
август и септември. За разлика 
от първото обявяване на програ-
мата, помощта няма да зависи от 
отстъпката на наемодателя. За 
програмата са заделени 1,2 ми-
лиарда крони. За нея ще могат да 
кандидатстват най-засегнатите 
сектори от ограничителните мер-
ки на COVID като заведения за 
хранене, фитнес центрове, музи-

кални или танцови клубове, теа-
три, кина, басейни, сауни, музеи, 
замъци, зоопаркове или развле-
кателни и образователни съоръ-
жения за деца и младежи. 

• Клубовете и организаторите 
на спортни събития ще могат да 
кандидатстват за субсидии в про-
дължение на Спортната програма 
COVID. Ще им бъдат възстанове-
ни разходите за отмяна на спорт-
но събитие във връзка с държав-
ните мерки срещу коронавируса. 
В програмата са подготвени 500 
милиона корони.

• Правителството одобри 
надбавка за самоосигуряващи се 
лица от 400 CZK на ден. Те ще по-
лучат 5600 чешки крони за 14 дни, 
чрез подаването на интелигентен 
онлайн формуляр. Към формуля-
ра е достатъчна само декларация 
и както през пролетта, препо-
ръчва се молбата да се подава по 
електронен път.

• Програмата за подпомагане 
на МСП, засегнати от глобалното 
разпространение на COVID–19, 
„Ošetřovné II“ за самоосигурява-
щи се лица, внесена от Минис-
терството на промишлеността, 
търговията и министерство на 
транспорта е Програма за суб-
сидиране, при която могат да 
кандидатстват самостоятелно за-
ети лица (самоосигуряващи се), 
чиито дейности са били засегна-
ти от приетите правителствени 
разпоредби. Това е подкрепа за 
предприемачи, които поради за-
тварянето на училище или друго 
съоръжение се грижат за дете под 
10-годишна възраст или за бли-
зък човек-инвалид.

• Родителите на деца в учи-
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

лищна възраст вече могат да чер-
пят от новата програма, която е 
предназначена само за служите-
ли. Вече е ясно, че размерът на 
надбавката ще бъде 400 крони 
на календарен ден, като остават 
на 60 процента от базата на до-
ходите, но с минимум 400 крони 
на ден.

• Самонаетите лица, които 
получават инвалидна или пенсия 
за старост, имат друга работа, по-
лучават родителска помощ или 
надбавка за майчинство, няма да 
имат право на тази помощ.

• В същото време всички учи-
лища с изключение на детските 
градини преминават към дистан-
ционно обучение. 

• Практическото обучение, 
което преди беше възможно, сега 
ще бъде забранено и в средните 
училища. В университетите ще се 
провеждат изпити само в групи 
до 10 души.

• Студентите, които имат раз-
лично местожителство в Чешката 
република, но следват в Прага, ще 
трябва да напуснат общежитията, 
с изключение на тези, които са за-
ангажирани да помагат в борбата 
против коронавируса.

• Ресторантите, баровете и 
клубовете ще трябва да бъдат 
напълно затворени до края на 
извънредното положение, по из-
ключение могат да продават храна 
за вкъщи през прозорче. Пиенето 
на алкохол ще бъде забранено на 
обществени места. 

• Събирането на лица също 
е ограничено до максимум шест 
души и забранено на обществе-
ни места. 

• От вторник до допълнител-
но известие в Чешката република 
ще бъде задължително носенето 
на маски или закриването на уста, 

нос и на спирките на обществе-
ния транспорт.

Същевременно, освен мерките 
за ограничение, правителството 
прие и някои мерки за улеснение 
на населението, например:
• Заявление за обезщетение 

и карта за инвалидност може да 
се подаде по електронен път чрез 
формуляр, предписан от Минис-
терството на труда и социалните 
въпроси, без гарантиран елек-
тронен подпис, или да се скани-
ра или снима с ръкописен под-
пис, със сканирани или снимани 
приложения, доказващи реша-
ващи факти, освен ако Бюрото 
по труда на Чешката република 
не покани за такова потвържде-
ние или допълнение; за по-ната-
тъшни изявления, съдържащи 
факти, определящи за правото, 
размера или плащането на обез-
щетението.

• Детската надбавка и дoбав-
ката за нуждите на детето, дока-
то навърши пълнолетие, което се 
решава и заплаща от регионалния 
клон на Бюрото по труда на ЧР 
може да бъде и според мястото на 
постоянно пребиваване на лице-
то, което се е грижило за подра-
стващото дете.

Много важно!
Заявленията за многократните 
временни помощи на лице в ма-
териална нужда се решават от 
местната юрисдикция на регио-
налния клон на Бюрото по труда 
на ЧР по място на пребиваване.

Важно за тези, които имат специ-
ални карти!
Чужденците, които прите-

жават карта за трудова заетост 
или синя карта, са задължени 

да уведомят Министерството на 
вътрешните работи за смяната 
на работодателя, не по-късно от 
деня на започване, ако работода-
телят извършва кризисни мерки 
или съдейства за изпълнението 
на кризисни мерки при извън-
редни ситуации; условията за из-
пълнение на трудовата заетост се 
считат за изпълнени, ако в също-
то време е публикувано в Минис-
терството на вътрешните работи 
изявление на работодателя, при-
лагащ или подпомагащ изпълне-
нието на кризисни мерки при из-
вънредни ситуации.

Създава се възможността чуж-
денците да сменят работодател 
в Чешката република, без да е 
необходимо да отговарят на ус-
ловието за 6 месеца предишна 
заетост тук.
Това са част от кризисните 

мерки, приети от Чешкото прави-
телство за подпомагане на иконо-
миката и гражданите в условията 
на криза, създадена от епидемия-
та на COVID–19. 

В случай, че средният коефи-
циент на заболеваемост на седми-
ца намалее до 0,8 при съществу-
ващ 1,5 – предприетите мерки ще 
бъдат облекчени. 

Това зависи от всички нас, ос-
новно от спазването на хигиен-
ните мерки, от дисциплината за 
социална дистанция и от нашата 
имунна система. 

Пазете се, мили читатели 
и бъдете здрави. 
-------------------------------------
Въпроси може да задавате на имейл: 

info@infocentrumbg.com

Източник: 

https://moneymag.cz/ekonomika/pre-

hled-podpurnych-programu-ktere-dnes-

schvalila-vlada.8b071921 ◆

Четете информацията на 
www.infocentrumbg.com, 

тя ще Ви бъде полезна


