ВОДАЧИ НА КАМИОНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ
(НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА)

Неотдавна Европейският съюз предостави нови права и задължения на водачите на камиони в сектора на международния
товарен транспорт, които влизат в сила по различно време, последното от които е на 2 февруари 2022 г.
ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕРИОДИТЕ НА ПОЧИВКА
w Забрана за редовна седмична почивка в кабината (45 часа): RРедовната седмична почивка от поне 45 часа на пътя трябва
да се ползва на подходящо, съобразено с пола място, с подходящи условия за спане и санитарни удобства за сметка на
работодателя. Тя не може да се ползва в кабината на превозното средство.
w Намалена седмична почивка: Водач, който извършва международен превоз на товари, може като цяло да ползва две
последователни намалени седмични почивки, когато е в чужбина, при условие че за период от четири последователни
седмици ползва поне четири седмични почивки, две от които трябва да са редовни. Намалените периоди на почивка,
ползвани през двете последователни седмици, трябва да бъдат компенсирани през седмицата след втората намалена
почивка без прекъсване и това да стане непосредствено преди началото на задължителната редовна седмична почивка,
която водачът е задължен да ползва през следващата седмица.
w Връщане на водача: транспортното дружество има задължение да организира работата по такъв начин, че водачът да
може да се връща веднъж на всеки три или четири седмици в мястото си на пребиваване или в оперативното
местонахождение на работодателя, където обичайно е настанен. Това се прилага веднъж на всеки 3 седмици, ако са
ползвани две последователни намалени седмични почивки, или веднъж на всеки четири седмици, ако редовната
и намалената седмична почивка са ползвани последователно.
w Почивка на кораб/влак: допуска се седмичната (редовна и намалена) почивка да бъде прекъсната с пътуване с кораб/
влак, ако в тях има спална кабина, легло или разтегаем диван. Редовната седмична почивка може да бъде прекъсната
само ако планираното пътуване продължава най-малко 8 часа и във влака/на кораба има спална кабина.
w Освен това така не може да бъде получена компенсация във връзка с изминатото разстояние, скоростта на доставка и/
или количеството на превозваните товари, ако бъде компрометирана пътната безопасност или тя благоприятства
нарушенията.

ВАШИТЕ ПРАВА НА РАВНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ВОДАЧИТЕ
1. При командироване: равно заплащане за водачите от друга държава — членка на ЕС. Имате право на минималната или
колективно договорената работна заплата в държавата членка, в която натоварвате и/или разтоварвате, при условие че
тази заплата е по-висока от заплатата ви в държавата на произход.
2. При каботаж: в този случай също имате същите права в държавата, в която извършвате дейността.
Какво е възнаграждението в Белгия?
Брутна минимална работна заплата към 01.01.2022 г.: 12,58 евро/час (+ 15 тона)
Внимание! Работното време е по-широко понятие от времето на шофиране на камиона. Времето за товарене/разтоварване
и престой на мостове/на разположение също трябва да бъде заплатено.
Освен това вашият работодател не може да плаща минималната работна заплата под формата на надбавки за разходи или
надбавки за нощен престой. Те трябва да се изплащат в допълнение към брутната минимална работна заплата.
w Работодателят трябва също така да предоставя ежемесечно фиш за заплатата, за да можете сами да проверявате
работното си време или други отработени часове.
w Заплащане за работа в неделя: 100 % от заплатата + компенсация за часовете
w Заплата за работа по време на официални празници: 200 % от заплатата + компенсация за часовете

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПЪТНА ПРОВЕРКА
w При проверка на пътя трябва да се представят следните документи:
o Копие от декларацията за командироване в IMI, изпратена от работодателя (на хартиен носител или в цифров формат)
o Доказателство, че превозът се извършва в приемащата държава членка, например товарителница (CMR, eCMR) или
изискваното по закон ясно доказателство с всички задължителни данни, в случай на каботаж;
o Тахографските данни (указващи символите за държавите членки, в които е премината границата).
w Съществува двойно задължение: работодателят трябва да ви предостави документите, а вие като водач трябва винаги да
можете да ги покажете по време на проверката.
w В случай на пътна проверка можете да се свържете с вашето дружество/работодател, за да предоставите допълнителни
доказателства по време на проверката.

ВЪПРОСИ И/ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ
Имате ли въпрос или бихте искали повече информация? Ако се притеснявате или имате оплакване, можете също така да се
свържете с белгийските държавни служби, които упражняват надзор.
В случай на съмнения относно правата ви или евентуални оплаквания обаче е важно да събирате доказателства за
дейността си. Това важи и ако бъдете официално нает от дружество тип „пощенска кутия“ във вашата държава на произход,
но всъщност работите за белгийски работодател. В този случай тези доказателства могат да се състоят от воден дневник с
изминатия маршрут, снимки на (е)CMR, ежедневни разпечатки от тахографа. Други примери за полезни доказателства:
текстови съобщения/писма/електронни писма или бордови инструкции от диспечерски център или действителния
работодател, лица за връзка, оперативна база, колеги, адреси, телефонни номера, фишове за заплати, точки на заминаване
и връщане и др.

Във Федералната обществена служба по труда/Инспектората по труда:
Въпроси относно заплатата и работното време?
w По телефон от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. и от 2 ч. до 4.30 ч., на телефонен номер 02 235 55 55 (на нидерландски
език) и 02 235 55 60 (на френски и немски език)
w По електронна поща до Инспектората по труда: info.tsw@werk.belgie.be (на нидерландски език) или info.cls@emploi.
belgique.be (на френски език) или info.cls@beschaeftigung.belgien.be (на немски език) или на всеки друг език!
Въпроси относно безопасността на вашето работно място или в случай на трудова злополука?
w По телефона или по електронната поща на областната дирекция на инспекцията по труда: https://werk.belgie.be/nl/overde-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe?id=6550
В Националната служба по социална сигурност: Въпроси относно приложимата декларация за социална сигурност?
По телефон, електронна поща или лично със запазен час в областните служби на инспектората към НССО:
https://www.rsz.be/provinciale-kantoren
Във Федералната обществена служба „Мобилност“: Въпроси относно периодите за управление и почивка/правилата за
каботаж/правилата за връщане?
w https://mobilit.belgium.be/nl/contact/info_klachten
В Службата по социално разузнаване и разследване (SIIS): чрез горещата линия за честна конкуренция
w Ако не сте сигурни къде да отидете и искате да съобщите за злоупотреба при обезщетения и вноски за социална
сигурност, можете да се свържете с горещата линия за честна конкуренция: https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

