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PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧУЖДЕНЦИТЕ РАБОТЕЩИ В ЧР 
  

Забелязано е, че някои работодатели, се стараят по време 
на извънредното положение, да се стараят да се избавят от отговорноста  
за своите работници чужденци. Ако вашият работодател ви предложи  
да подпишете документ, чието съдържание не разбирате или в документа има 
празни места, които могат да се допълнят по-късно (особенно допълване на дати), 
не подписвайте! В случай, че добре не разбирате написаното , помолете за копие 
и се обърнете към някой, който може да ви помогне в това. Ако трябва  
да подпишете под натиск, опитайте се там да напишете на своя език забелешка 
„подписвам текст, чието съдържание не разбирам“. Може да става дума за 
споразумение за приключване на трудовият договор или молба за неплатен 
отпуск. Ако имате актуален трудов договор и не сте в пробен период, по време на 
прекъсване на трудовият процес поради извънредното положение имате право 
на възстановяване на заплатата в размер между 60 -80 % (даже до 100 % ) от 
средният ви доход. 
  
В случай, че сте в пробен период, работодателя може да прекрати трудовият 
договор по всяко време, освен в случаите, когато сте в първите  
14 дни на болничен или наредена карантина. Пробният период се продължава 
със дните, в които не работите. Ако сте в болничен, платен отпуск или не 
работите в следствие на някои от мерките приети по време на извънредното 
положение, пробният период се продължава с тези дни. 
  
Препоръчваме да следите интернетовата страница на министерството  
на вътрешните работи, където ще намерите новите задължения и информации за 
чужденци, които са свързани с превенцията против разширяването на covid–19 
https://www.mvcr.cz/…/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizin… 
  
Актуални информации за трудово-правните отношения подава министерството 
по труда и социалните работи  
https://www.mpsv.cz/ 
  
В случай на нужда можете да се обърнете към Консултация за чужденци 
 

 
poradna@dchp.charita.cz 

 

Bc. Hana Kozlová - 731 433 027  Denisa Viktorová, DiS. - 731 433 060    

Bc. Petra Chalupská - 731 433 008  Mgr. Monika Brůhová - 731 591 883  

Elizabet Kirilova 773 - 271 474  Mgr. Klára Zachová - 731 433 096  
Světlana Černopaščenko - 731 433 139  (vedoucí)  
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