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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 „Актуално“ и полезна информация по темата „Как да преживея в чужбина 
и има ли нужда българинът от нея?“. За да не наруша традицията на началото на рубриката ще продъл-
жа с фразата „Някои казват ферари, други пари“, фраза, която в момента, все повече избледнява и мени 
смисъла си, но традициите трябва да се подържат, за да се запази идентичността ни. И така – пандемията 
COVID-19 е в период на лятна ваканция, но ние и нашият герой живеем в чужбина, по-точно в Чешката 
република, където е възможно да ни засегнат най-различни житейски ситуации и за да бъдем подготвени 
за тяхното решаване, преди всичко ни е необходима информация, конкретна, точна и основно законова.
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Като граждани на ЕС имаме пра-
во на пребиваване и работа в стра-
ните – членки на ЕС, но не всеки е 
запознат с особеностите на нацио-
налните законодателства, които в 
много случаи решават определени 
ситуации на основание на доказване 
на постоянно пребиваване.

Темата, с която ще се опитам на-
кратко да запозная читателите на ру-
бриката касае децата-сираци, по-точ-
но възможностите как да им помогнем. 

Пенсията за деца-сираци е една от 
така наречените наследствени пенсии. 
Тя се предоставя от Пенсионната систе-
ма на осиротели деца (Закон за пенси-
онното осигуряване № 155/1995 Coll.).

Кой има право на пенсия за сираци?
Пенсията за сираци се изплаща на 

оцеляло дете за издръжка в случай, 
че един или двамата родители (оси-
новители или лицето, което замества 
грижите на родителите въз основа на 
съдебно решение) почине. Ако почи-
налият родител (по-горе изброени) 
вече е получил пенсия за осигурителен 
стаж/инвалидност или е починал в ре-
зултат на трудова злополука, сираче-
то има автоматично право на пенсия 
за сираци. Дете, осиротяло от двете 
страни, има право на пенсия за сира-
ци от двамата починали родители. 

Правото на пенсия за сирак може да 
възникне и в други случаи, на които об-
ръщаме внимание:

1. Проверява се дали починалото 
лице към датата на смъртта е придоби-
ло осигурителен стаж поне до степен-
та, необходима за придобиване право 

на инвалидност или пенсия за старост 
или

2. поне половината от времето, не-
обходимо за получаване на право на 
пенсия за инвалидност, включваща 
допълнителния осигурителен период. 
Ако и това условие не е изпълнено, то-
гава правото на пенсия за сираци въз-
никва, ако

3. починалият в периода на задъл-
жителна социална осигуровка за тру-
дов стаж е имал такава, поне в рамките 
на една година за последните 10 годи-
ни, а в случай на починало осигурено 
лице на възраст над 38 години, в рам-
ките на две години.

Важно:
Правото на пенсия за сирак според 

чешкото законодателство се прилага 
при всеки случай индивидуално. 

Пенсията за сираци може да се по-
лучава до 26-годишна възраст. Пенсия 
за сираци се дължи, докато детето е на 
издръжка (ако са изпълнени законо-
вите условия) по време на обучението 
(непрекъсната подготовка за бъдеща 
професия).

Кога изтича правото на пенсия 
за сираци?
1. Ако детето престане да бъде на 

издръжка или навърши 26 години или
2. ако осиротялото дете бъде оси-

новено от някого другиго. В случай, 
когато осиновяването бъде отменено, 
детето отново има право да взема пен-
сия за сираци.

Как се определя размерът 
на пенсията за сираци?

1. Пенсията за сираци се състои от 
две части:

а. основна база; 
б. процентна база.
Основната база е еднаква за всич-

ки видове пенсии и за 2021 г. разме-
рът е 3550 чешки крони. Размерът на 
процентната оценка на пенсията за 
сираци е 40% от процентната оценка 
на пенсията за старост или пенсия за 
инвалидност от трета степен, на която 
починалият е имал или би имал право 
към момента на смъртта.

Процентът на пенсията след 
всеки от родителите принадлежи 
на сирачето в пълен размер, но ос-
новната оценка принадлежи само 
на една, а именно на пенсията с по-
висок процент (на края на текста е 
показан пример).

Въпреки че придобиването на 
право на пенсия за сираци е трудно и 
продължително поради количеството 
документи, които трябва да се предста-
вят и често това е причина за отказа да 
се направят тези стъпки, е необходимо 
да се започне да се действа възможно 
най-бързо след възникване на осиро-
тяването. Самата процедура по кон-
трол и обработване на представените 
документи и на тяхна база вземането 
на конкретно решение от Социалната 
служба е продължителна.

 Какви са основните документи 
за предоставяне? 
1. Заявление за пенсия за сира-

ци – в случай на непълнолетни деца, 
заявлението се подава от техния за-
конен представител; ако детето вече 
е пълнолетно, но е на издръжка, то 
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

може да кандидатства лично. Заявле-
нията се изготвят от областните адми-
нистрации за социално осигуряване, 
най-често пражката администрация за 
социално осигуряване или общинска-
та администрация за социално осигу-
ряване в Бърно, които са компетентни 
според мястото на постоянно пребива-
ване на децата.

И тук отново си позволявам да напом-
ня колко е важно да имате регистрация за 
постоянно пребиваване в Чешката репу-
блика, когато живеете и работите в нея. 

2. Ако детето не е завършило за-
дължителното образование, освен За-
явлението се предоставят:

• лична карта или удостоверението 
за раждане на детето, личната карта 
на починалия родител, акт за смърт, 
решението за отпускане на пенсия за 
осигурителен стаж или инвалидност 
(ако има такава);

• ако починалият родител все още 
не е пенсионер, е необходимо да се 
представят документи, доказващи 
осигурителния период, включително 
допълнителните периоди (т.е. основна 
военна служба, период на обучение, 
записи за търсещите работа и т.н.);

• в случай на осиновени деца се 
представя съдебно решение, а в случай 
на деца, отглеждани по съдебно реше-
ние, съответният документ, доказващ 
поверяването на децата.

Удостоверението за обучение е 
важен документ, въз основа на който 
социалната служба може изплаща пен-
сията на сираците. 

Ако детето е завършило задължи-
телното образование, са валидни всички 
горе изброени, както и долу описаните 
условия.

1. В случай на деца, които вече са 
завършили задължително училище, 
свидетелство за обучение, евентуално 
обучение или други документи, доказ-
ващи зависимостта на детето (здраво-
словно състояние, водене на записи 
на кандидати за работа за деца под 18 

години и др.).
2. Ако той/тя продължи да учи 

(непрекъсната подготовка за бъдеща 
професия) и сирачето не е навършило 
26-годишна възраст, има право на из-
плащане на пенсията за сираци дори и 
след сключване на брак. Ако законови-
те условия са изпълнени, това не въз-
препятства изплащането на пенсия за 
сираци или получаването на родител-
ска помощ, дори в случай, че ученикът-
сирак стане родител.

3. След завършване на средно или 
висше професионално училище, уче-
никът има право на пенсия за сираци 
и за ваканционните месеци при опре-
делени условия, че през целия кален-
дарен месец сирачето не извършва 
доходоносна дейност, от която се пла-
щат осигурителни вноски или не полу-
чава обезщетения за безработица, или 
обезщетения за преквалификация. 
Ако сирачето обаче прекъсне универ-
ситетското си обучение, то престава да 
бъде дете на издръжка в деня на пре-
късването на обучението и правото му 
на изплащане на пенсията изтича.

4. В случай, че обучението бъде въ-
зобновено и ученикът представи ново 
потвърждение от училището за про-
дължаване на обучението и докаже, че 
са изпълнени условията за получаване 
на право на пенсия за сираци, изпла-
щането на обезщетението ще бъде въ-
зобновено.

Пенсия и инвалидност за сираци
Правото на пенсия за сираци изти-

ча в деня, в който на сирачето е отпус-
ната пенсия за инвалидност от трета 
степен (такова сираче престава да бъде 
дете на издръжка от гледна точка на 
Закона за пенсионното осигуряване).

Много важно: Всяка промяна 
трябва да се съобщи в Социалната 
служба!

Ако сиракът прекрати обучението 
си по-рано, отколкото е посочено в 
представеното свидетелство за обуче-
ние, или ако той/тя промени формата 
на обучение, законното задължение на 

получателя на пенсията е да информи-
ра Социалната служба писмено в рам-
ките на 8 дни. Ако не го направи, той 
неоправдано ще получи пенсия за си-
раци и, в съответствие със закона, ще 
бъде задължен да върне изплатената 
пенсия, която не му принадлежи.

Драги читатели, опитах се да пред-
ставя многообразието на темата – на-
ясно съм, че е невъзможно да бъде 
изчерпана само в една статия, но се 
надявам, че сте запознати с основни-
те моменти, а както писах в началото, 
според чешкото законодателство всеки 
случай на осиротяване е уникален и се 
разглежда индивидуално. 

Информация за условията за при-
добиване на право на пенсия за сира-
ци и професионална консултация във 
всеки конкретен случай може да се 
получи от служители на Социалната 
служба по постоянно местоживеене 
или кол центъра за пенсионно осигу-
ряване на 800 050 248, както и на www.
infocentrumbg.com.

Пример за изчисляване на пенсията 
за сираци
Пенсията за сираци в размер на 10 

000 CZK е изчислена за бащата на сира-
чето през 2019 г. (процентна база 6730 
CZK + основна база 3270 CZK), за май-
ка му 5000 CZK (процентна база 1,730 
CZK + основна база 3270 CZK). CSSA 
ще изплати на сираците процентната 
база на двете пенсии в пълен размер и 
една основна база, принадлежаща към 
по-високата от пенсиите. По този на-
чин двустранното сираче ще има пра-
во на пенсия за сираци в размер на 11 
730 CZK (6730 + 1730 + 3270).

Източник:https://www.idnes.cz/finance/penze/

sirotci-duchod-narok-podminky-sirotek-student-rodic-

vydelek-studia.A190129_110302_penze_sov

Материалът е изготвен от инж. 
Иванка Беровска на базата на инфор-
мация от Министерство на социал-
ните грижи на ЧР и Чешката служ-
ба за социално осигуряване – Прага, 
Закон за пенсионното осигуряване № 
155/1995 Coll.  ◆

Четете информацията на 
www.infocentrumbg.com, 

тя ще Ви бъде полезна


