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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?
Драги читатели, 
Здравейте отново с рубриката „Информация как да преживея в чужбина и има ли нужда българинът от 
нея?“. Бих искала да продължа спокойно с фразата „Някои казват ферари, други пари“, но в момента, в 
условията на пандемията COVID-19 и още повече в чужбина, на нашия българин преди всичко му е необхо-
дима информация – конкретна, точна и важна за неговото не само законно, но и спокойно пребиваване в 
здраве, и то в условията на пандемичните ограничения в Чешката република.
Темата е много обширна и ще се ограничим само в някои важни аспекти. Ще Ви информираме какво е 
спешна незабавна помощ (ILO COVID-19) и кой може да кандидатства за спешна помощ поради сериозна 
извънредна ситуация?
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Каква спешна незабавна помощ 
мога да поискам в момента, ако 
съм загубил доходите си поради 
обявена извънредна ситуация във 
връзка с COVID-19? 

За такава помощ може да канди-
датства всяко лице, живеещо в Чеш-
ката република, което поради ниски 
или липсващи финансови ресурси не 
може да покрие разходите, свърза-
ни с основни жизнени нужди, които 
включват предимно: храна, напит-
ки, основни хигиенни нужди; наем; 
енергия и услуги, свързани с жили-
щето. В определени случаи може да 
се покрият и разходи за експлоата-
ция на интернет и телефонни услуги 
за семейства с деца, ако е разпореде-
но дистанционно обучение или деца-
та не могат да посещават училище.

В случаи, когато лицето вече е 
получател на държавни помощи за 
социално подпомагане, може също 
да кандидатства за незабавна помощ 
COVID-19. Трябва да се има предвид, 
че всички държавни обезщетения за 
социално подпомагане, т.е. детски 
надбавки, родителски надбавки и 
надбавки за жилище, се вземат при 
оценката на правото на обезщетение 
ILO COVID-19 и следователно ще 
имат въздействие върху размера на 
предоставеното обезщетение.

Право на спешна незабавна 
помощ в ЧР имат лица, които, съ-
гласно Закона за пребиваване на 
чужденците притежават например: 
разрешение за дългосрочно пребива-

ване, разрешение за пребиваване на 
основание визи – виза за повече от 90 
дни. Всички горепосочени категории 
лица също трябва да имат пребива-
ване в Чешката република (т.е. връз-
ка с Чешката република).

По отношение на лицата, жи-
веещи в едно домакинство с дру-
ги членове, помощта COVID-19 се 
предоставя само на едно семейство 
(оценява се целия кръг от съвместно 
живеещи лица за правото и размера 
на помощта, дори ако някой от кръга 
не отговаря на условията на човек в 
материална нужда или не е упълно-
мощено лице).

Формуляри за кандидатстване 
и задължителните приложения са 
достъпни или във всяко Бюро по 
труда на Чешката република, или на 
уебсайта на Министерството на тру-
да и социалните въпроси.

Добре е да сте информирани какво 
трябва да се приложи към молбата 
ILO COVID-19 до Бюрото по труда на 
Чешката република!

Необходимо да се документират:
1. Всички жилищни разходи за 

месеца, през който се подава заявле-
нието за ILO COVID-19 до Бюрото 
по труда (разходите за жилище през 
текущия календарен месец са всички 
разходи за жилище, които кандидатът 
или съвместно оценено лице е длъжен 
да плати, за да поддържа жилищата 
си. Това са главно: наем или подобни 
разходи, свързани със собствеността 

или кооперативната форма на жи-
лище или подобни разходи при из-
ползване на апартамента под форма, 
различна от наем, кооперация или 
жилище, обитавано от собственик). 
Всички текущи разходите за жилище 
за календарен месец (редовни плаща-
ния за услуги, свързани с ползването 
на апартамента; плащане за услуги, 
пряко свързани с използването на 
апартамента, означава плащане за 
централно отопление и водоснабдя-
ване, за почистване на общи части в 
къщата, за използване на асансьор, 
за водоснабдяване от водопроводи, 
за източване на отпадъчни води през 
канализация, за осветяване на общо 
пространство в къщата, за отстраня-
ване на твърди битови отпадъци, за 
оборудване на апартамента с обща те-
левизионна и радио антена или други 
видими и необходими услуги, свърза-
ни с жилището). Заплащане на дока-
зан необходим разход на енергия: газ 
или разходи за други видове горива. 
Разходите за жилище през текущия 
календарен месец могат да се докажат 
от: договор за наем или настаняване, 
копие от графика на авансовите пла-
щания за електроенергия, копие от 
графика на авансовите плащания за 
газ, копие на SIPO или копие на фор-
муляр за регистрация.

2. Всички банкови сметки, както 
на кандидата, така и на всички съв-
местно оценени лица (не се страху-
вайте да подавате извлечения. Бюрото 
по труда на Чешката република взема 
предвид само определена сума, така 
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

че на кандидата и семейството му да 
останат малко пари. Бюрото по труда 
на Чешката република взема предвид 
само доходите, изплатени през месе-
ца на подаване на заявлението за ILO 
COVID-19. Тези доходи включват за-
плати, обезщетения за болест, пенсии, 
обезщетения за безработица, полу-
чени плащания за издръжка и други 
периодични обезщетения, напр. ро-
дителски надбавки, детски надбавки. 

3. Телефонни и интернет разходи.
4. Ипотечни разходи; може да 

бъде доказано с извлечение по смет-
ка за предходния календарен месец.

5. Декларация на лицето за целите 
на ILO COVID 19.

И нека обсъдим няколко конкретни 
примера: 

- Ако съм самостоятелно заето 
лице и искам да кандидатствам за 
компенсационен бонус (друг вид по-
мощ), ще бъдат ли взети предвид и 
тези средства при оценката на пра-
вото на спешна незабавна помощ по-
ради сериозна извънредна ситуация? 

- Да. Самоосигуряващите се лица 
(които имат дете под 10-годишна въз-
раст) ще трябва да декларират дали 
не са кандидатствали за субсидия за 
самонаети лица и дали тази субсидия 
им е била изплатена. Ако тази суб-
сидия е била изплатена, ще се вземе 
предвид при определяне на размера на 
помощта. Самоосигуряващото се лице 
също има право да кандидатства за 
компенсационен бонус. Този компен-
сационен бонус се отчита като доход 
за обезщетения в материална нужда. 
Следователно от самоосигуряващото 
се лице ще се изисква декларация дали 
не е кандидатствало за това обезще-
тение и дали му е било изплатено. В 
случай на изплатен компенсационен 
бонус, Бюрото по труда на Чешката ре-
публика ще го вземе предвид при оп-
ределяне размера на помощта.

- Ако имам сума до 20 000 кр. в 
личната ми банкова сметка, ще бъде 

ли взето предвид това салдо по смет-
ката при оценката на правото ми на 
ILO COVID-19?

- В случай на парични средства в 
личната банкова сметка на кандида-
та, при определяне на размера на по-
мощта не се вземат предвид най-мал-
ко два пъти размера на издръжката 
на заявителя и съвместно оценените 
лица, плюс два пъти разходите им за 
живот. Тоест, сумите от издръжката 
на съвместно оценените лица се су-
мират, полученото число се умножа-
ва по две и към тази получена сума 
се добавят два пъти общите им жи-
лищни разходи. Тази сума Бюрото по 
труда на Чешката република не взема 
предвид. Всички средства, надвиша-
ващи тази изчислена сума, ще бъдат 
взети под внимание за правото и су-
мата на помощта.

Ако успея да получа всички необ-
ходими документи, как мога да ги 
представя в Бюрото по труда на 
Чешката република?

- Отпечатаното заявление и за-
дължителните приложения трябва 
да бъдат подписани. Впоследствие 
подписаните заявления и приложе-
ния могат да бъдат изпратени с дру-
ги документи по пощата до местното 
бюро за контакт на Бюрото по труда 
на Чешката република. Освен това е 
възможно електронната версия на за-
явлението и всички документи да се 
изпратят или чрез съобщение с данни 
(datová schránka) до местното Бюро по 
труда, или по електронен път на него-
вия имейл адрес. Ако кандидатът из-
прати заявлението или документите 
без гарантиран електронен подпис, е 
необходимо да потвърди такова пода-
ване писмено или устно, в рамките на 
5 дни след изпращане на имейла. 

Какъв е размерът на спешна неза-
бавна помощ поради сериозна из-
вънредна ситуация, която може да 
бъде предоставена?

Сумата на незабавната помощ 
COVID-19 се определя до петнадесет 
пъти размера на определения мини-
мум за живот (т.е. до 57 900 CZK), 
което означава, че всеки случай е ин-
дивидуален и може да се предостави 
по-ниска сума в зависимост от ситу-
ацията на какдидатстващия. 

Колко време отнема обработката 
на заявление за помощта COVID-19?

Бюрата по труда на Чешката ре-
публика оценяват незабавно обез-
щетенията, но за бързото уреждане 
на молбата и размера на обезщете-
нието е необходимо да разполагат 
с всички необходими решаващи 
факти. Необходимо е молбите до 
Бюрата по труда най-вече да бъдат 
попълнени изцяло и да посочват, 
освен цялата важна информация, 
контакти на кандидатите, като теле-
фон или електронна поща, номера 
на документа за самоличност, така 
че служителите на Бюрата по труда 
на Чешката република да могат да 
се свържат със заявителя и бързо да 
разрешат всички недостатъци в за-
явлението. 

В случай на някакви проблеми при 
решаването на заявленията е възмож-
но да се свържете с телефонния цен-
тър на Бюрата по труда на Чешката 
република. Операторите ще ви помог-
нат с попълването на заявления и за-
дължителни приложения. Служите-
лите от телефонния център на Бюрата 
по труда на Чешката република са на 
разположение на телефонния номер 
+420 800 77 99 00, всеки ден: в поне-
делник и сряда от 8 до 17 ч., във втор-
ник и четвъртък от 8 до 15 ч., в петък 
от 8 до 13 часа. Запитванията могат 
да се изпращат и по електронен път 
на имейл: kontaktni.centrum@mpsv.cz 
или callcentrum@mpsv.cz.  ◆

_____________________________
Материалът е изготвен на базата на инфор-

мация от уебсайта на Министерството на 

труда и социалните грижи.

Четете информацията на 
www.infocentrumbg.com, 

тя ще Ви бъде полезна


