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ФРАНЦИЯ — Информация за административните изисквания в контекста на командироването на водачи 

 

Точка (свързана 
разпоредба в 

Директива 96/71/ЕО, 
изменена с Директива 

(ЕС) 2018/957) 

 
Предоставена 
информация 

 
Приложими разпоредби 

 

 
 
 
 
 

Приложими 
разпоредби 

− национални законови, 
подзаконови или 
административни 
разпоредби 
И/ИЛИ 
− колективни трудови 
договори или 
арбитражни решения, 
обявени за 
общоприложими 
И/ИЛИ 
− колективни трудови 
договори, които иначе са 
приложими в 
съответствие с член 3, 
параграф 1 и 8 от 
Директива 96/71/ЕО, 
изменена с Директива 
(ЕС) 2018/957 
 

- Член L. 1262-4 от Кодекса на труда 
 

- Указ № 2021-1741 от 22 декември 2021 г. за повишаване на минималната 

работна заплата 
 

- Национален колективен трудов договор за автомобилния транспорт и 

спомагателните транспортни дейности от 21 декември 1950 г. 
 

- Превоз на товари: 
Споразумение от 23 октомври 2020 г. относно актуализацията на 
договорните възнаграждения 
 

- Превоз на пътници: 
Изменение № 114 от 19 март 2021 г. относно договорните възнаграждения 
 

 

Приложно поле 
 

− обхванати видове 
транспортни дейности 
− обхванати видове 
превозни средства 

- Член L1331-1 и L1332-1 от Транспортния кодекс 

Тази глава е приложима за дружества за автомобилен транспорт, установени 
извън Франция, когато временно командироват служители на национална 
територия, при условията, предвидени в пар. 1° от член L. 1262-1 от Кодекса 
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− обхванат размер на 
предприятието/вид 
заетост, (ако е 
приложимо) 
− Препратка към 
командировани водачи и 
определение за 
командироване (ако е 
приложимо) 
 

на труда, за да осигурят задачи за превоз на товари или пътници с превозни 
средства 

 
 
 
 

 
 
 
 

Възнаграждение 
(член 3, параграф 1, 

буква в)) 

 
− Минимална брутна 
заплата (вкл. метод на 
изчисление: на час/на 
операция) 

− Минимална брутна 
заплата по категории 
(професионални групи) 
 

ВОДАЧИ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ 

Споразумение от 23 октомври 2020 г. (разширено) и Указ № 2021-1741 от 22 декември 2021 г. за 

повишаване на минималната заплата 

Група Квалификации Коефицие
нт 

Основна 
часова ставка 

3а Водач на превозно средство с разрешено общо тегло 
до 3,5 тона 

118M 10,57 EUR 

4 Водач на тежкотоварни автомобили с разрешено 
общо тегло от 3,5 до 11 тона  

120M 10,57 EUR 

5 Водач на тежкотоварни автомобили с разрешено 
общо тегло от 11 до 19 тона 

128M 10,57 EUR 

6 Водач на тежкотоварни автомобили с разрешено 
общо тегло над 19 тона  

138M 10,57 EUR 

7 Висококвалифициран водач на тежкотоварен 
автомобил 

150M 10,57 EUR 

Съгласно националния колективен трудов договор горната таблица се увеличава, когато 

е приложимо, с 
- 10,50 EUR : работа на официален празник и работа в неделя (по-малко от 3 часа); 

- 24,43 EUR : работа на официален празник и работа в неделя (повече от 3 часа). 
 

ВОДАЧИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

Допълнение № 114 от 19 март 2021 г. - Разширено 

Група Квалификации 
Коефицие

нт 

Основна 
часова 
ставка 

8 Водач на автобус – Работник, който отговаря за 
управлението на автобуса; подпомага кондуктора при 
обработката на транспортирани колети и пощенски 

138V 10,7439 
EUR 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000043251237/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000044029842/?idConteneur=KALICONT000005635624
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пратки 

9 Водач/кондуктор в автобус – Работник, който отговаря 
за управлението на автобуса и събирането на таксите 
от пътниците, за багаж и за куриерски услуги 

140V 10,8224 
EUR 

9а Водач на автобус за туристически превози – Работник, 
който е управлявал автобус най-малко две години и 
отговаря на всички условия, определени в условия за 
работа № 8 или 9 

145V 11,0462 
EUR 

10 Водач на автобус за туристически превози на дълги 
разстояния – Работник, който обикновено отговаря за 
управлението на луксозен автобус с най-малко 32 
места; извършва пътувания на дълги разстояния, т.е. с 
продължителност най-малко 5 дни 

150V 11,3147 
EUR 

Съгласно националния колективен трудов договор горната таблица се увеличава, когато 

е приложимо, с 
- 40 EUR : работа на официален празник и работа в неделя, независимо от броя на 

часовете. 
 

Националният колективен трудов договор предвижда увеличение на гарантираното по 

договор възнаграждение при следните условия за работниците от сектора на наземния 

транспорт при превоза на товари и пътници: + 2 %, + 4 %, + 6 % и + 8 % след съответно 2, 5, 10 

и 15 години присъствие в компанията. 

Подробната класификация на работните места по групи, която дава възможност да 

се знае към кой коефициент трябва да бъде прикрепен даден служител по време на 

командировката му във Франция, е налична на сайта légifrance чрез следните 

линкове: 

- Автомобилен превоз на товари : Споразумение от 16 юни 1961 г. относно 

работниците; номенклатура и дефиниция на длъжностите - приложение I 

- Автомобилен превоз на пътници : Споразумение от 16 юни 1961 г. относно 

работниците; номенклатура и дефиниция на длъжностите — приложение I 

 
 
 
 

Допълнителни 
елементи на 

възнаграждението 
Член 3, параграф 1, 
буква в) и член 3, 

параграф 1, 
алинея 3) 

− Извънреден труд 
− Възнаграждение за 
дежурство 

− Работа в 
събота/неделя/национал
ни празници 
− Работа на смени [ако е 
приложимо] 
− Опасен труд/премии за 
специфични условия на 
труд 

Член L3221-3 от Кодекса на труда 

Представлява възнаграждение по смисъла на тази глава, обичайната 

основна или минимална заплата или надница, както и всякакво друго 

възнаграждение в пари или в натура, изплатено пряко или непряко от 

работодателя на работника за неговия труд. 

Член L. 1262-4 от Кодекса на труда предвижда, че елементите на 
минималната референтна заплата, приложима във Франция, включват: 

 минимална работна заплата (почасова или месечна); 
 премии за извънреден труд, 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000031833792/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000035010896/?idConteneur=KALICONT000005635624
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 − Дневни надбавки, 
специфични за 
командировката 
(доколкото не 
представляват 
възстановяване на 
разходи, свързани с 
транспорт до и от 
работното място/ 
разходи за храна и 
настаняване) 
− Надбавка за годишен 
отпуск 
− Премии за 13-ия и 14-
ия месец, вкл. премии за 
края на годината 
− Други (допълнителни 
компоненти на 
заплатата, напр. 
надбавка за стаж, 
ваучери за храна, 
обезщетение за дневно 
време за пътуване и др.) 
 

 както и законово или договорно определени допълнителни 
плащания към заплатите. 

 
 

 Възнаграждение за еквивалентни часове и извънреден труд в 
автомобилния превоз на товари (споразумение от 23 април 2002 г. 
относно заплатите на водачите — извършващи превози на дълги 
разстояния или трансгранични превози) : 

 
Водачи на камиони, извършващи превози на „дълги разстояния“, (поне 
6 дневни почивки на месец извън местопребиваването): 

- От 36-ия час до 43-ия час (D. 3312-46): 25% увеличение; 
- От 44-ия час до 56-ия час (извънреден труд) (D. 3312-47): 50% 

увеличение. 
Друг водачи на камиони, с изключение на куриери и охранителен 
персонал за транспортиране на пари в брой: 

- От 36-ия час до 39-ия час (D. 3312-46): 25% увеличение; 
- От 40-ия час до 52-ия час (извънреден труд) (D. 3312-47): 50% 

увеличение. 
Куриери, след 35-ия час : извънреден труд : 

- От 36-ия час до 43-ия час: 25 % увеличение 
- От 44-ия до 48-ия час: 50% увеличение 

 
Водачи, извършващи автомобилен превоз на пътници, след 35-ия час: 
извънреден труд (L. 3121-36 от кодекса на труда): 

- От 36-ия час до 43-ия час: 25 % увеличение 
- След 43-ия час: 50 % увеличение 

 
 Възнаграждение за почивки при автомобилен превоз на 

пътници : почивките са периоди, в които не се извършва 
действителна работа (време на управление, други дейности, период 
на разположение) : 

- Прекъсвания, направени на мястото на обслужване или в държавата 
на произход: без компенсация; 

- Прекъсвания, направени в специално помещение за водачи: 
компенсация до 25 % от периода; 

- Прекъсвания, направени на всяко друго място: компенсация до 50% 
от периода. 

(Споразумение от 18 април 2002 г. относно организация и съкращаване на 
работното време (Национален колективен трудов договор за автомобилния 
транспорт)) 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
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 Неделя и официални празници, вижте по-горе 

 
 Нощен труд 

 
При автомобилния превоз на товари всеки работен час между 21:00 ч. и 
6:00 ч. сутринта дава право на бонус, равен на 20% от референтната 
почасова ставка (свързана с коефициента 150M) (споразумение от 14 
ноември 2001 г. относно нощния труд (Национален колективен трудов 
договор за автомобилния транспорт)). 
При автомобилния превоз на пътници повече от един час отработен от 
21:00 ч. до 6:00 ч. сутринта дава право на компенсационна почивка до 10 % 
от продължителността на положения нощен труд (споразумение от 18 април 
2002 г. относно организация и съкращаване на работното време 
(Национален колективен трудов договор за автомобилния транспорт)). 
 

 Платени отпуски 
 
Компенсацията за платен отпуск е в размер на една десета от общото 
възнаграждение, получено за една година. Тя не може да бъде по-малко от 
възнаграждението, което служителят би получил, ако е работил през 
периода на отпуската си (L3141-24 от кодекса на труда). 
 

 
Минимален платен 

годишен отпуск 
(член 3, параграф 1, 

буква б)) 
 

 
− Размер на минималния 
платен годишен отпуск 

Член L3141-3 от Кодекса на труда 

Работникът или служителят има право на отпуск от два работни дни и 
половина за всеки месец реална работа при същия работодател.  

 
Обезщетения или 

възстановяване на 
разходи за 

покриване на пътни 
разходи, разходи за 
храна и настаняване 
(член 3, параграф 1, 

буква и)) 
 

 
− Надбавка за пътуване 
(вкл. храна и 
настаняване) 
− Надбавка за храна 
− Допълнителна 
информация (вкл. всички 
удръжки, възстановяване 
на разходи) 
 

Пътни разходи 
 

Условията за възстановяване са определени от протокола от 30 април 
1974 г. относно пътните разходи на работниците. 
 

 Автомобилен превоз на товари: 
 
Допълнение № 72 от 29 октомври 2020 г. относно пътните разходи на работниците 
(приложение I) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000043251268/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000043251268/?idConteneur=KALICONT000005635624
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Естество на надбавките Процент 
Позоваване на 

разпоредбите на 
протокола 

Пари за храна 13,92 EUR 
Член 3, първа 

алинея 
Надбавка за еднократно хранене 8,56 EUR Член 4 
Надбавка за еднократно 
„нощно“ хранене 

8,34 EUR Член 12 

Специална надбавка 3,77 EUR Член 7 
Надбавка за лека закуска 7,54 EUR Член 5 
Надбавка за пътуване на дълго 
разстояние: 
1 хранене + 1 нощувка 

44,50 EUR 
Член 6 

2 хранения + 1 нощувка 58,42 EUR 
 (в евро) 

 

 Автомобилен превоз на пътници : 
 
Допълнение № 71 от 10 юли 2020 г. относно пътните разходи на работниците 
(приложение I) 
 

Естество на надбавките Процент 
Позоваване на 

разпоредбите на 
протокола 

Пари за храна 13,55 EUR 

Член 8.1 – втора и трета 
алинеи; член 9.10 – първа 

алинея; 
Член 11 

Надбавка за еднократно хранене 8,37 EUR Член 8.1 – първа алинея 

Специална надбавка 3,79 EUR 
Член 8.2 – втора алинея; 

член 11а  
Надбавка за лека закуска 6,70 EUR Член 12  
Специална надбавка за сутрешна 
закуска 

3,79 EUR Член 10 – втора алинея  

Надбавка за стая и специална 
надбавка за сутрешна закуска 

28,76 EUR Член 10 – първа алинея  

Дневна надбавка за почивка (стая и 
лека закуска) 

31,67 EUR Член 11  

 

- Увеличение на надбавките за пътуване в чужбина (член 
13) + 18 % 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042463803/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000042463803/?idConteneur=KALICONT000005635624
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Равно третиране 
(член 3, параграф 1, 

буква ж)) 
 
 

 
− Равно третиране на 
мъжете и жените и други 
разпоредби за 
недискриминация 

 
Член L3221-5 от Кодекса на труда 
Разликите във възнагражденията между предприятията на едно и също 
дружество не могат, за една и съща работа или за труд с еднаква 
стойност да се основават на факта, че служителите в тези предприятия 
принадлежат към единия или другия пол. 
 

 
 

Връзка 
 

 

− Връзка към 
оригиналния текст на 
колективния трудов 
договор и/или 
националното 
законодателство 
[налични езици] 
 

 

 
-  Национален колективен трудов договор за автомобилния транспорт и 
спомагателните транспортни дейности от 21 декември 1950 г. (само на 
френски) 

 
Допълнителна информация 

 

 
 
 

Звена за контакт 
 

 

− Връзка към звената за 
контакт на 
синдикатите/асоциациите 
на работодателите 

− Информация за 
звената за контакт на 
службите за 
връзка/компетентните 
национални органи (като 
Инспекторат по труда, 
Орган за автомобилен 
транспорт) 
 

 
 

transportposting@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
 
 
 

 

− Връзка към единния 
официален национален 

− Интернет страница на Министерството на транспорта на 

Франция относно командироването в сухопътния транспорт 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
mailto:transportposting@developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier


  
 

8 
 

 

Допълнителни 
връзки с 

допълнителна 
информация 

 
 

уебсайт за 
командироване 
− Връзка към 
електронния инструмент 
за подаване на 
декларации IMI за 
командированите 
работници и (ако е 
приложимо) 
изискванията за 
декларациите 
− Връзка към 
уебстраницата за 
санкциите и наказанията 
(ако има такава) 
− Връзка към 
уебстраницата за 
условията на труд и 
заетост в националния 
сектор на автомобилния 
транспорт (ако има 
такава) 
− Връзка към други 
съответни национални 
източници на 
информация 
 

− https://www.postingdeclaration.eu/landing 

− Санкции : членове R1333-1 до R1333-4 от Кодекса на 

транспорта 

− Интернет страница на Министерството на труда на 

Франция: 

o Права на командированите работници 

o Изчисляване на възнаграждение на командирования 

работник 

 
Брошури 

 

 

− Полезни 
материали/ръководства 
за работниците и 
операторите от сектора 
 

- Обобщение на правилата за работното време и периодите на 
почивка на водачите, наети от предприятия за превоз на товари 
(PDF — 32,28 KB)  
 

- Обобщение на правилата за работното време и периодите на 
почивка на водачите, наети от предприятия за превоз на пътници 
(PDF — 31,34 KB)  
 

- Почасово заплащане на работниците в сектора на автомобилния 
транспорт (PDF — 47,76 KB)  
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