
ИНФОРМАЦИОННА 
БРОШУРА ЗА 
С/У0ИТЕ/ИТЕ В 
ОТГ/Е0ДАНЕТО НА 
ЗЕ/ЕНЧУЦИ – СЕЗОНЪТ 
НА ЗАСА0ДАНЕ НА 
ЗЕ/ЕНЧУЦИ В ЗЕМЯТА  

 

(ИНФОРМАЦИЯ ЗА VDAB EURES)    

 

 

ДЕЙНОСТ: ЗАСАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЗЕМЯТА 

Засаждането на зеленчуци се извършва на открито. 

Прибиране на реколтата и подготовка за пазара = сортиране по размер и качество. 

 

РЕГИОН ВЪВ ФЛАНДРИЯ 

Отглеждането на зеленчуци на открито може да се извършва главно в Западна Фландрия. 

По-голямата част от зеленчуковата площ е предназначена за отглеждане на зеленчуци на 
открито (като моркови, карфиол и праз).  

Доматите, марулята и чушките са най-важните култури, отглеждани в оранжерии. 

 

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 

  



БРАНЕ И ПЕРИОД НА РАБОТА (ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА): 

 

 

 

Сорт 
зеленчуци 

Концентрация 
на отглеждане 

Описание на задачите Дейности през цялата година 

Тиквички Западна 
Фландрия 

Засаждане, бране и 
подготовка за пазара  

Засаждане: април/май  

Бране: юни до 
август/септември 

Карфиол (1-ви 
плод) 

Западна 
Фландрия 

Засаждане, покриване и бране Засаждане: април/май  

Покриване: края на май/юни  

Бране: юни/юли 

Карфиол (2-ри 
плод) 

Западна 
Фландрия 

Засаждане, покриване и бране Засаждане: юни/юли  

Покриване: 
септември/октомври Бране: 
края на септември до края на 
ноември 

Зеле 
(бяло/червено) 

Западна 
Фландрия 

Засаждане, бране и 
подготовка за пазара  

Засаждане: май  

Бране: октомври/ноември 
Подготовка за пазара: 
октомври/ноември 

Праз (лято) Западна 
Фландрия 

Засаждане, бране и 
подготовка за пазара  

Засаждане: февруари/март 
Бране: юли/август 

Праз (есен)  Западна 
Фландрия 

Засаждане, бране и 
подготовка за пазара  

Засаждане: април/май – 
Бране: септември до 
ноември 

Праз (зима) Западна 
Фландрия 

Засаждане, бране и 
подготовка за пазара  

Засаждане: май/юни – 
Бране: декември до април 

Брюкселско 
зеле 

Западна 
Фландрия 

Засаждане, поддръжка 

бране и сортиране 

Засаждане: май  

 подрязване на върховете: 
септември/октомври бране: 
ноември/декември 

Цикория Западна 
Фландрия и 
Фламандски 
Брабант 

Използване на корените, 
бране и подготовка за пазара 

Пик около празниците 
(предимно октомври до 
март) 

Аспержи Лимбург Бране (поникнала от земята)  Подготовка в 
началото/средата на април 

Пик около май/юни 



УСЛОВИЯ НА ТРУД      

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

Много е важно да следвате внимателно инструкциите на производителя! 

 
Изчисляването на заплатата се прави на месец. Приспадат се 18,725% за данъци. 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 получите обратно част от данъците.  

    

- 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. Посочете адреса си във Вашата страна. 

 

- 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. Посочете адреса си във Вашата страна.  

 

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, където 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.  

 



РЕГИСТРАЦИЯ В ОБЩИНАТА  

Като сезонни служители трябва да сте регистрирани в общината, в която живеете. Общината 
издава документ за пребиваване. 

Освен това ще получите номер от Националния регистър 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 ЗЕЛЕНЧУЦИ В БЕЛГИЯ 

Фирмите за отглеждане на зеленчуци на открито често имат няколко различни култури годишно, 

за които се назначават сезонни служители.    

СЪСТАВ НА КУЛТУРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.: 

Пресни тиквички:   Западна Фландрия   188,56 ha 
                Антверпен      60,29 ha 
                Фламандски Брабант     20,43 ha 
 
Пресен карфиол:   Западна Фландрия   257,60 ha 
                                 Антверпен    178,93 ha 
                Фламандски Брабант     25,76 ha 
 
Пресен праз:    Западна Фландрия   1 457,53 ha 
                     Антверпен    188,23 ha 
                     Източна Фландрия   182,43 ha 
                     Лимбург    53,84 ha 
                     Фламандски Брабант     47,14 ha 
 
Прясно брюкселско зеле:   Западна Фландрия   228,56 ha 
                                   Фламандски Брабант   111,82 ha 
                                    Антверпен            39,63 ha 
 
Прясна цикория:   Фламандски Брабант   38,35 ha 
                          Западна Фландрия   19,83 ha 
                            Антверпен            11,07 ha 
 
Аспержи:      Лимбург         310,91 ha 
                     Антверпен       119,09 ha 
                Фламандски Брабант    28,05 ha 
               Западна Фландрия   26,66 ha 
                Източна Фландрия   25,06 ha 


