
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ https://www.mpsv.cz/ (Министерство на труда и 

социалните въпроси на Чешката република, което 

предоставя обща информация) 

Тел.: +420 221 921 111, email: posta@mpsv.cz  

▪ http://www.suip.cz/ (Държавна служба за 

инспекция на труда, която предоставя 

информация по трудово-правни въпроси и на 

български език и приема предложения за контрол 

на работодателите - така че докладвайте 

подозрението си предимно тук) 

Тел.: +420 950 179 101, email: epodatelna@suip.cz 

• https://www.policie.cz/  (Полиция на Чешката 

република, която приема предложения за 

съмнение за извършване на престъпление) 

Тел.: 158, email: epodatelna.policie@pcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ https://scps.diakonie.cz/bg/ (организация с 

нестопанска цел, която предоставя информация 

за правата и задълженията на служителите в 

Чешката република на български език; и подкрепа 

за жертвите на трафик и трудова експлоатация) 

Тел.: +420 731 605 857, email: 

Christo.bjalkovski@scps.diakonie.cz  

▪ https://strada.cz/cz (организация с нестопанска 

цел в подкрепа на жертви на трафик и 

експлоатация) 

Тел.: +420 222 721 810, email: lastrada@strada.cz  

▪ https://www.migrace.com/ (асоциация за 

интеграция и миграция, която предлага безплатни 

правни и социални консултации) 

Тел.: +420 224 224 379, email: poradna@migrace.com 

• https://www.opu.cz/en/(организация с нестопанска 

цел, предоставяща безплатни правни консултации) 

Тел.: +420 703 304 042, email: opu@opu.cz 

 

 

Информирана миграция 

 

Тук можете да се 

свържете за 

безплатна помощ:

Тук можете да се 

свържете за 

безплатна помощ:

В случай на нужда можете също да се 

свържете с Вашето посолство:  

Адрес: ул. Краковска 6, Прага 1, 110 00  

(работно време: 8:00 – 16:30 ч.)  

Тел.: +420 222 212 011; +420 222 211 258; 

+420 222 211 259 

E-mail: embassy.prague@mfa.bg; 

bulvelv@volny.cz  

Web: https://www.mfa.bg/embassies/czech 
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Като работници в Чешката република по 

закон имате право на: 

▪ Справедливо и равно третиране 

▪ Писмен трудов договор 

▪ Гарантирана минимална работна 

заплата 

▪ Изплащане на заплатата, 

документирано върху фиша за заплата 

▪ Безопасни условия на труд 

▪ Заплащане на здравни и социални 

осигуровки * 

▪ Платен отпуск ** 

▪ Обезщетение при временна 

неработоспособност * 

 

 ? Работодателят или посредникът ви не ви 

изплаща заплата? 

? Работодателят отказва да ви 

възстанови обезщетение за 

неработоспособност или отпуск? 

? Получавате по-ниска от минималната 

заплата? 

? Работодателят ви принуждава да 

работите често или дълго извънредно? 

? Сблъсквате се с психологически 

натиск, физическо или сексуално 

насилие или заплаха от него? 

? Някой задържа личните ви документи 

или по друг начин ви ограничава 

свободата на движение? 

? Някой ви принуждава да работите 

против волята ви? 

? Принуждават ви да лъжете властите 

или познатите си? 

 

Това важи без разлика както за 

гражданите на Чешката република, 

така и за гражданите на други 

 държави! 

*) В случай на споразумение за изпълнение на работа 

(граждански договор), то се прилага само ако получавате 

повече от 10 000 CZK на месец  

**) Важи само за трудово правоотношение, за споразумения – 

само ако сте се договорили с работодателя 

Принудителният труд и другите форми 

на трудова експлоатация са 

престъпления по чл. 168 от Наказателния 

кодекс и извършителите са изправени 

пред тежки наказания! 

Ако се окажете в капана на трудовата 

експлоатация, не се страхувайте да 

поискате помощ и защита, дори ако сте на 

територията на Чешката република 

нелегално и нямате документите. 

 

 

 

 

 

 

Ако е така, може би да става 

въпрос за трудова експлоатация 

или принудителен труд! 


