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ИНФОРМАЦИОННА 
БРОШУРА ЗА С/У0ИТЕ/ИТЕ 
В ОТГ/Е0ДАНЕТО НА 
ЯГОДИ  
 

(ИНФОРМАЦИЯ ЗА VDAB EURES)    

 

 

 

ДЕЙНОСТ: БРАНЕ НА ЯГОДИ 

Брането на ягоди се извършва на открито или в оранжерия. 

На открито брането се извършва на земята.   

В оранжерия брането често се извършва на височина от 1,7 метра. 

 

РЕГИОН ВЪВ ФЛАНДРИЯ 

Има голяма концентрация на отглеждане на ягоди в провинция Лимбург,  

в Нордеркемпен (район Хогстратен). Ягоди се отглеждат и в Западна и Източна Фландрия. 

 

БРАНЕ 

Същността на работата е да оберете плодовете, без да ги повредите. Важно е да разпознавате и 
берете узрелите плодове. 

Набраните плодове трябва да се поставят в кутия. 

Много е важно да следвате внимателно инструкциите на производителя! 

 

ПЕРИОД НА РАБОТА 

Ягодите се берат от април до юли при бране на открито и от април до октомври (при отглеждане в 
оранжерия). 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА 

- Не се изискват предварителни познания или обучение 
- Трябва да сте гъвкави и мотивирани 
- Да сте подходящ за (често) повтарящ се физически труд: особено при бране от земята е 

необходима добра физика  
- Усещане за точност: око за качество и безопасност 
- Спазване на правилата и уговорките – спазване на инструкциите за работа 
- Работа в екип 
- Работа с хора от друг произход/държави 
- Работата се извършва на открито или в оранжерия 
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УСЛОВИЯ НА ТРУД      

- Това се отнася до заетостта като сезонен служител. 
- През 2022 г. са възможни 100 работни дни като сезонен служител. 
- Става дума за дневни договори. 
- Минималната почасова заплата през 2022 г. е: 9,69 бруто евро на час. 

 
Изчисляването на заплатата се прави на месец. Приспадат се 18,725% за данъци. Това важи за лицата, 
които не са белгийци. След това не трябва да се плащат повече данъци.      

Като сезонен служител ще получавате копие от изчислението на заплатата (всеки месец).       

 

Забележка: ако сте придобили повече от 70% от общия си професионален доход (придобит в Белгия и 
във Вашата страна) в Белгия, във Ваш интерес е да подадете данъчна декларация в Белгия през 
следващата година. След това ще Ви бъде възстановена част от вече удържаните данъци.     

 

- Ако сте работили повече от 50 дни, следващата година се изплаща премия в края на годината 
от 190 евро от Гаранционния и социален фонд за градинарство. Тази премия се изплаща в 
годината след сезона. Дайте адреса си във Вашата страна на Социалния фонд за градинарство. 

 

- Ако са отработени повече от 30 дни при един и същ работодател, се заплаща премия за 
лоялност от 0,5 евро на ден от Гаранционния и социален фонд за градинарство. Тази премия се 
изплаща в годината след сезона. Дайте адреса си във Вашата страна на Социалния фонд за 
градинарство. 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ  

Работното време в градинарството обикновено е 38 часа седмично.  

Сезонните служители работят с дневни договори. 

През сезона може да се работи повече часове: до 11 часа на ден и до 50 часа на седмица. 

Всички отработени часове се заплащат на нормалната почасова заплата. 

 

ФОРМУЛЯР ЗА СЛУЧАЙ   

Сезонните работници имат формуляр за случай, в който се отбелязват дните на  

сезонна работа. Сезонният служител може да запази този формуляр през сезона. 

 

КВАРТИРА  

В много случаи работодателят осигурява жилище. Жилището трябва да отговаря на определени 
стандарти (площ, отопление, санитарен възел, …). 

Работодателят може да начисли месечен наем за престоя в квартирата.  

Ще бъдат сключени споразумения за това в началото на сезона.  

Наемът може да бъде около 100 до 150 евро на месец.  

 

 

 



 3 

РЕГИСТРАЦИЯ В ОБЩИНАТА  

Като сезонен служител трябва да сте регистриран в общината, в която живеете. Общината издава 
документ за пребиваване. 

Освен това ще получите номер от Националния регистър (или bis номер) в Белгия.    

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ  

Вноските се декларират на тримесечие в социалното осигуряване в Белгия. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Информация за здравеопазването в Белгия може да бъде намерена на уебсайта: www.cm.be,  

www.kcgs.be, www.vdab.be, … 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДИ В БЕЛГИЯ 

РЕГИОН 

Отглеждането се извършва основно в провинциите Антверпен и Лимбург. 

Във Фландрия има 530 ферми за ягоди на 733 хектара на открито и 454 хектара в оранжерия.  

Всяка година доставят на кооперациите над 45 000 тона ягоди.  

 

ПЕРИОД ПРЕЗ ГОДИНАТА 

В края на пролетта и в началото на лятото започва сезонът на ягодите (открита земя), което обуславя 
важно търсене за берачи. 

 

Състав на културите през 2021 г. (Отглеждане на ягоди): 

 

Антверпен     547,36 ha 

Лимбург          280,29 ha 

Западна Фландрия      172,38 ha 

Източна Фландрия        86,91 ha 

Фламандски Брабант            57,03 ha   

  


