
 

ИНФОРМАЦИОННА 
БРОШУРА ЗА РАБОТНИЦИТЕ, 
БЕРЯЩИ МЕКИ ПЛОДОВЕ 
 
(ГОРСКИ ПЛОДОВЕ: КАСИС, 
БОРОВИНКИ, ЧЕРЕН КАСИС, МАЛИНИ, 
КЪПИНИ И ДР.)  
 
(ИНФОРМАЦИЯ ЗА VDAB EURES)    

 

ДЕЙНОСТ: БРАНЕ НА МЕКИ ПЛОДОВЕ (ГОРСКИ ПЛОДОВЕ, МАЛИНИ, КЪПИНИ)  

 

РЕГИОН ВЪВ ФЛАНДРИЯ  

Меки плодове се отглеждат в цяла Фландрия, като по-голяма концентрация има в северната част на Антверпен, 
в южната част на Лимбург и в източна и западна Фландрия. 

 

ПРОЦЕСЪТ НА БРАНЕ  

Най-важното при работата е плодовете да се берат, без да се повредят. Важно е да се разпознават и да се 
берат узрелите плодове. 

Набраните плодове трябва да се поставят в кутия. 

Много важно е да се спазват внимателно инструкциите на производителя! 

 

ПЕРИОД НА РАБОТАТА  

Брането на меки плодове се извършва от април до октомври. Културите, които се отглеждат в оранжерии, 
могат да осигурят по-продължителен период на плододаване. Отглежданите на открито култури се прибират 
основно през летните месеци от май до август. Повечето от растенията са под покритие, дори и да са на 
открито, за да се предпазят плодовете от пряк дъжд и градушка. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА  

- Не са необходими предварителни познания или обучение 
- Необходими са гъвкавост и мотивация 
- Пригодност за повтарящ се физически труд: изисква се добро физическо състояние, особено при бране 

от земята.  
- Усещане за точност: грижа за качеството и безопасността 
- Придържане към правилата и уговорките – спазване на инструкциите за работа 
- Работа в екип 
- Работа с хора с друг произход/от други държави 
- Работата се извършва на открито или в оранжерия 

  



УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА      

- Това се отнася за заетостта като сезонен работник (СР). 
- През 2022 г. са разрешени 100 работни дни за СР. 
- Това се отнася за дневните договори. 
- Минималното почасово заплащане през 2022 г.: 9,69 евро бруто на час. 

 

Изчисляването на заплатата се извършва на месечна база. Има данъчна удръжка 18,725%. След това върху тази 
сума не се начислява допълнителен данък. Освен ако това не се интерпретира по различен начин от Вашия 
работодател.     

Като сезонен работник ще получавате всеки месец копие от калкулацията на заплатата.  

 

Забележка: ако сте заработили повече от 75% от общия си професионален доход в Белгия (доход заработен в 
Белгия и във Вашата страна), във Ваш интерес е да подадете данъчна декларация в Белгия през следващата 
година. Тогава ще получите частично връщане на данъците.      

- Ако даден работник е работил повече от 50 дни, в края на годината се изплаща бонус в размер на 200 
евро от Waarborg - en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf (Фонд за социална гаранция за 
градинарските предприятия). Тази премия се изплаща през годината след сезона. Ако искате да 
получите тази премия, информирайте Sociaal Fonds Tuinbouw (Фонд за социална гаранция за 
градинарските предприятия) за адреса Ви във Вашата страна и за номера на Вашата банкова сметка.  
 

- Ако даден работник е работил повече от 30 дни при един и същ работодател, тогава се изплаща премия 
за лоялност в размер на 0,50 евро на ден от Waarborg - en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf (Фонд 
за социална гаранция за градинарските предприятия). Тази премия се изплаща през годината след 
сезона. Информирайте Sociaal Fonds Tuinbouw (Фонд за социална гаранция за градинарските 
предприятия) за адреса Ви във Вашата страна и за номера на Вашата банкова сметка. 

 

БРОЙ НА РАБОТНИТЕ ЧАСОВЕ  

Сезонните работници работят по дневни договори. 

Работните часове в сектора на градинарството обикновено са 38 часа/седмично.  

През сезона работните часове могат да бъдат повече: до 11 часа на ден и до 50 часа седмично 

Всички отработени часове се заплащат по нормалната часова ставка. 

  

ФОРМУЛЯР ЗА СЕЗОННА РАБОТА   

За сезонните работници има формуляр за сезонна работа, в който се отбелязват дните на сезонната работа. 

Сезонните работници могат да съхраняват този формуляр през сезона. Ако отидете при други работодатели, 
трябва да вземете този документ със себе си.  

 

НАСТАНЯВАНЕ  

В много случаи работодателят осигурява жилище. Жилището трябва да отговаря на определени стандарти 
(площ, отопление, санитарни помещения и т.н.). 

Работодателят може да начислява месечен наем за престоя в жилището.  

Споразумения за това трябва да се сключат в началото на сезона.  

Наемът се договаря с работодателя и може да бъде до 250 евро на месец.  

  

  



РЕГИСТРАЦИЯ В ОБЩИНАТА  

Трябва да се регистрирате като сезонен работник в общината, в която пребивавате. Общината ще Ви издаде 
документ за пребиваване. 

Ще получите и идентификационен номер за социално осигуряване или BIS номер (национален номер за 
чужденци) в Белгия.    

  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  

Като сезонен работник Вие не плащате социална осигуровка. Вашите обезщетения ще бъдат декларирани всяко 
тримесечие пред органите за социално осигуряване в Белгия от Вашия работодател. 

    

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

Като сезонен работник в Белгия можете да се възползвате от безплатно здравеопазване през първите две 
години от Вашия престой в Белгия. Уредете това с Вашия работодател.  

 

Информация за здравеопазването в Белгия може да бъде намерена на уебсайтовете: www.cm.be, www.kcgs.be, 
www.vdab.be, … 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА МЕКИ ПЛОДОВЕ  

РЕГИОН  

Меки плодове се отглеждат в цяла Фландрия, като по-голяма концентрация има в северната част на Антверпен, 
в южната част на Лимбург и в Източна и Западна Фландрия. 

 

Във Фландрия се отглеждат около 135 хектара малини, 118 хектара боровинки, 48 хектара къпини и 100 хектара 
други горски плодове (цариградско грозде, касис и др.).  

 

ПЕРИОД ОТ ГОДИНАТА  

Брането на меки плодове се извършва от април до октомври. Културите, които се отглеждат в оранжерии, 
могат да осигурят по-продължителен период на плододаване. Отглежданите на открито култури се прибират 
основно през летните месеци от май до август, в зависимост от вида и сорта. Повечето от растенията са под 
покритие, дори и да са на открито, за да се предпазят плодовете от пряк дъжд и градушка. 

 

НАЕМАНЕ НА РАБОТА В СЕКТОРА НА ПЛОДОВЕТЕ  

- Постоянна заетост във Фландрия:  976 FTE (еквивалент на пълното работно време) през 2020 г. 
- Сезонна заетост:    4777 FTE през 2020 г. (30 997 човека) 

http://www.cm.be/
http://www.kcgs.be/
http://www.vdab.be/

