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ДЕЙНОСТ: ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРИБИРАНЕ В РАЗСАДНИЦИ ЗА ДЪРВЕТА  

 

РЕГИОН ВЪВ ФЛАНДРИЯ  

Разсадниците за дървета са доста широко разпространени във Фландрия, но са концентрирани в Източна 
Фландрия. Това се отнася главно за декоративни дървета в районите Ветерен, Остерцеле, Ларне, Вихелен и 
Леде. Отглеждането на горски дървета се извършва главно в районите Малдегем, Варсхот и Евергем. 

 

ДЕЙНОСТ  

Същността на работата се състои в прибиране на реколтата, т.е. отсичане на дървета, подготовката им за 
продажба и засаждане на нови дървета. Засаждането на нови дървета включва и последващи дейности, като 
подрязване на дърветата, плевене, поддръжка на насажденията и др. 

 

Много важно е да се спазват внимателно инструкциите на производителя! 

 

ПЕРИОД НА РАБОТАТА  

Прибиране на реколтата:    октомври – края на декември и началото на януари – март 

Засаждане на нови дървета:   март – април 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА  

- Не са необходими предварителни познания или обучение 
- Гъвкави и мотивирани 
- Пригодност за (често) повтарящ се физически труд: необходимо е добро физическо състояние, особено 

за прибирането на реколтата  
- 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 зоната за сортиране на фирмата 

 

  



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.:  

o Разсадник за горски дървета: 11,77 евро бруто на час  
o Разсадник за дървета: 11,86 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 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 ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАЗСАДНИЦИ ЗА ДЪРВЕТА В БЕЛГИЯ  

Конкретни цифри в разсадниците за дървета (2020): 

- Район с разсадници за дървета: 5285 ha (за Белгия), от които 4637 ha във Фландрия 
- Брой на разсадниците за дървета: 783 (за Белгия), от които 679 във Фландрия 

 

В сектора на разсадниците за дървета (през 2019 г.) 274 работодатели наемат около 1381 души на пълно 
работно време и около 510 души като сезонни работници. Тези временни работници обаче са много важни за 
поемане на работата в най-натоварените моменти (при прибирането и засаждането). 

 

Разсадници за дървета: разпределение на общото количество наета работна ръка във Фландрия: 

- 55% Източна Фландрия 
- 9% Антверпен 
- 15% Западна Фландрия 
- 17% Лимбург 
- 4% Фламандски Брабант 
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