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ВЪВЕДЕНИЕ

Вие сезонен работник ли сте? 
Уверете се, че знаете всичко за 
вашите права!

Познаването на вашите права може 
да бъде предизвикателство, особено 
ако работите като сезонен работник в 
чужбина. За щастие ЕС защитава всички 
работници, като определя минимални 
стандарти на труд във всички 27 държави 
— членки на ЕС. В тази брошура ще 
научите повече за правата си като 
сезонен работник: от условия на заетост 
до условия на труд и др. 

ТРУДОВИ ПРАВА

Всеки легален сезонен работник в 
ЕС има право на еднакво отношение 
във връзка със заетостта. Уверете се, 
че сте информирани, за да защитите 
интересите си!

Вашият работодател трябва да ви 
предложи валиден трудов договор, 
който включва:

 мястото и вида на работата;

 продължителността на заетостта;

 заплащането;

  работните часове на седмица 
или месец;

  размера на платения отпуск, ако 
има такъв.

Имайте предвид, че имате право на 
същото третиране като гражданите на 
приемащата държава — членка на ЕС, 
по отношение на:

  условията на заетост, включително 
минимални заплати, трудоспособна 
възраст и условия на труд;

  правото на защита срещу 
неоснователно уволнение;

  работното време;

 отпуската и почивните дни;

  здравословните и безопасни условия 
на труд на работното място.
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СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Уверете се, че вашият трудов договор 
предвижда социално осигуряване. 
Това включва, но не се ограничава до, 
правото на:

  равно третиране като гражданите 
на приемащата държава — членка 
на ЕС, по отношение на различните 
видове социално осигуряване (болест, 
инвалидност и старост).

  достъп до образование и 
професионално обучение, както 
и съвети относно сезонната работа, 
предлагани от службите по заетостта 
и други публични служби.

НАСТАНЯВАНЕ 

Имате право на достойни условия на 
живот, когато те са организирани от 
работодателя или чрез него.

  Наемът не трябва да бъде прекомерно 
висок в сравнение с нетното 
възнаграждение за вашата работа или 
подобни възможности за настаняване.

  Наемът не следва да се приспада 
автоматично от заплатата.

  Жилището следва да гарантира 
подходящ жизнен стандарт.

  Жилището трябва да отговаря 
на общите стандарти за здраве и 
безопасност в тази страна.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Ако правата ви бъдат нарушени, 
имате право да подадете жалба.

  Можете да подадете жалба срещу 
работодателите пряко или чрез трета 
страна, като използва приложимите 
национални механизми по отношение 
на, но не само:
—  дискриминация и неблагоприятно 

третиране на работното място 
поради националност, религия или 
етническа принадлежност;

—  неполучаване на доход;
—  тормоз на работното място.

  Имате право на същите средства за 
правна защита като гражданите на 
приемащата държава — членка на ЕС.

ПРАВО НА
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Свободни сте да членувате в 
профсъюз или всякаква организация, 
представляваща работници във 
вашия сектор.

  Имате право на свобода на 
сдружаване и присъединяване към 
профсъюз за колективна защита на 
правата си.

  Имате право да стачкувате и да 
предприемате колективни действия.
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ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ

Имате ли допълнителни въпроси? Нуждаете ли се 
от помощ? Свържете се със следните институции, 
за да получите цялата необходима информация 
относно декларираната сезонна работа:

  Национални звена за контакт или уебсайтове.

  Свържете се с националните звена за контакт във 
вашата страна, например посолства или консулства.

  Повече информация за вашите права чрез 
кампанията на ЕОТ.

 https://twitter.com/EU_ELA	
	 https://www.facebook.com/europeanlabourauthority 
	https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority

Научете повече за вашите права и за 
кампанията #Rights4AllSeasons. 
Сканирайте QR кода, за да посетите нашия уебсайт.

https://www.ela.europa.eu/en/information-seasonal-workers-and-employers

