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Командировани
шофьори — научете
какви права и
задължения имате
Новите правила за
командироване на
шофьори се прилагат от
2 февруари 2022 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО ТРУДА

Вие сте
командирован шофьор
Ако извършвате транспортна
дейност за ограничен срок в държава — членка на ЕС,
различна от тази, в която е седалището на вашия работодател, и осъществявате изброените операции, вие сте командирован шофьор.
● Каботаж. Седалището на работодателя, за когото
работите, не е в държавата членка, в която извършвате
вътрешен превоз.
● Транспорт между трети страни. Транспортна дейност
между две държави членки или държава членка и
държава, която не е членка на ЕС, и седалището на
работодателя ви не е в нито една от тези държави.
● Курс без товар. Курс, който се извършва във връзка с
каботаж или транспорт между трети страни в обхвата на
правилата за командироване.
● Дейности по комбиниран превоз. Ако първата или
последната част на операция по комбиниран превоз
представлява каботаж или транспорт между трети страни,
вие сте командирован шофьор само докато извършвате
тази първа или последна част от превоза.
В случай на пътна проверка трябва да можете да покажете
на инспектора:
● копие на заявлението за командироване (в електронен
формат или на хартиен носител);
● доказателство за транспортната(ите) операция(и),
извършвана(и) в приемащата държава членка (напр.
товарителница); и
● записи от тахографа.
Вашият работодател трябва да гарантира, че ще имате
тези актуални документи на разположение.

На какво възнаграждение и
други условия на труд
имате право?
Ако общото възнаграждение и условията на
труд в държавата, в която сте командирова-

ни, са по-добри отколкото в страната, в
която е седалището на работодателя ви,
имате право на по-високото възнаграждение
и по-добрите условия на труд. Ако не е по-високо, се прилагат правилата на държавата, в
която е седалището на работодателя ви.

Не сте командирован
шофьор
Ако осъществявате някоя от изброените транспортни
дейности, не сте командирован шофьор.
● Двустранна операция. Превоз от държавата членка, в
която е седалището на работодателя ви, до друга държава
(в рамките на ЕС или извън него), или връщане от друга
държава (в рамките на ЕС или извън него) в държавата
членка, в която е седалището на работодателя ви.
● Ограничени допълнителни дейности по товарене и/
или разтоварване. В държавите членки или в държави
извън ЕС, които прекосявате по време на двустранната
операция.
● Транзитно преминаване. Прекосяване на държава
членка без товарене или разтоварване.
● Курс без товар. Ако курсът се извършва във връзка с
двустранна операция
● Дейности по комбиниран превоз. Ако първата или
последната част на операция по комбиниран превоз
представлява двустранна операция, вие не сте
командирован шофьор само докато извършвате тази
първа или последна част от превоза.

На какво възнаграждение и условия
на труд имате право?
Когато не сте командирован шофьор, се прилагат размерите
на възнаграждението и условията на труд в държавата
членка, в която е седалището на работодателя ви.
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