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Работни заплати и надбавки за 

водачите на товарни камиони 

в Норвегия 

Водачите на товарни камиони в Норвегия имат право на минимална работна 

заплата и дневна надбавка. Работодателите отговарят за това да гарантират 

предоставянето на тези права. Купувачът на транспортна услуга също отговаря за 

това да проверява заплащането на водачите и техните надбавки. 

Настоящата информация е предназначена по-специално за купувачи на 

транспортни услуги и чуждестранни транспортни предприятия, които извършват 

каботажен или комбиниран транспорт в Норвегия. По-долу ще намерите 

информация относно минималните изисквания за заплащането и дневните 

надбавки за водачите и как тези разпоредби се прилагат от Контролния орган по 

инспекция на труда в Норвегия.  

Общо прилагане на заплащането и дневните надбавки  
Общото прилагане на колективните трудови договори – договореност, съгласно която властите са 

въвели колективни трудови договори като стандарт за целия отрасъл в някои сектори – има за цел 

да възпрепятства експлоатацията на чуждестранни работници и нарушаването на конкуренцията. 

 

Разпоредбите относно общото прилагане на колективните трудови договори (разпоредбите относно 

общото прилагане на нормативните документи) за пътния транспорт имат за цел да гарантират 

минимално заплащане за всички служители, които извършват товарен транспорт, използвайки 

превозни средства с товароподемност над 3,5 тона в Норвегия. Те също се прилагат по отношение на 

чуждестранни предприятия, извършващи транспортни услуги в Норвегия под формата на каботаж 

или комбиниран транспорт. Разпоредбите не обхващат международния транспорт.  
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Работодателите на водачи, пренасящи товари в Норвегия, имат задължението да гарантират, че 

техните служители: 

• получават общоприложима минимална работна заплата 

• получават пътни и дневни надбавки, които съставляват 1/3 от тарифата за дневните 

надбавки на всяка започната осемчасова трудова дейност в случай на планирано 

пренощуване за една нощ.  

За актуализирана информация относно минималния размер на работните заплати, моля, вижте:  

> www.arbeidstilsynet.no/minimumwage   

 

Планираното пренощуване за една нощ се отнася до случаи, в които водачите се налага да останат 

за една нощ далеч от дома си в резултат на получени инструкции или да спазят изискването за 

времето за почивка, посочено в Regulations concerning driving and rest time for road transport in the 

EEA („Разпоредби за времето за управление на превозното средство и времето за почивка в 

пътния транспорт в Европейското икономическо пространство“) (понастоящем налични само 

на норвежки език). Дневните надбавки се заплащат в съответствие с влезлите в сила правила, 

свързани с одобрените от норвежките власти пътувания и дневни надбавки, освободени от данъци. 

> www.altinn.no/en/start-and-run-business/working-conditions/pay/travel-expenses/ 

 

Как се изчисляват работните заплати 
Работните заплати се изплащат въз основа на работното време на водачите. В Норвегия се прилагат 

отделни правила относно работното време. Работното време е дефинирано във forskrift om arbeids-

tid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS). („Разпоредби относно работното време за 

водачи на превозни средства и други лица в пътния транспорт и т.н.“) По отношение на 

служители, извършващи товарен транспорт, които не са обхванати от FATS, възнаграждението се 

базира върху реалното работно време, както се посочва в раздел 10 от Закона за работната среда. 

 

Работната заплата се счита за възнаграждение за извършена работа. Компенсациите за разходи, 

като например пътни, дневни и нощувки, не се считат за част от минималната работна заплата и 

трябва да се изплащат в допълнение към стандартните работни заплати.  

 

Изключения от разпоредбите  
Разпоредбите не се прилагат в случаите, когато работодател може да приведе доказателства, че 

даден служител получава, най-общо казано, по-благоприятна работна заплата и условия на труд по 

силата на трудов договор или съгласно законодателството на държавата, която кандидатства за 

трудовото правоотношение. Клаузата за освобождаване има за цел да обслужва случаите, в които 

водачите получават други форми на възнаграждение за положения от тях труд, като например 

комисиона или заплата при съкращаване на щатната длъжност. За да се приложи изключението, 

въпросното възнаграждение трябва да включва стоки или услуги, които често са разглеждани като 

част от работната заплата и които са включени в базата за изчисление на заплащането за платен 

отпуск, за данъци и за осигурителни обезщетения. 

https://www.arbeidstilsynet.no/minimumwage
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/working-conditions/pay/travel-expenses/
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Условията на труд, най-общо казано, трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите. Заплащането и 

условията на труд може да се отклоняват от разпоредбите по една или повече точки, но най-общо 

казано, те трябва да бъдат еднакво благоприятни и да предоставят по-добри условия. Например 

почасовата ставка може да бъде малко по-ниска от минималната ставка в разпоредбите, но в такива 

случаи се предполага, че даден служител ще получи други форми на възнаграждение, свързани с 

извършената от него/нея работа. По-ниските почасови ставки не може да се компенсират 

посредством покриване на разходи.  

 

Изисквания към документацията за чуждестранни предприятия 
Ако вашето предприятие командирова водачи за извършване на транспортни услуги в Норвегия 

(каботаж или комбиниран транспорт), трябва да гарантирате наличието на следната 

документация в превозното средство: 

• Валиден трудов договор на водача 

• Фиш за работна заплата, показващ метода на изчисляване на заплатата за най-скорошния 

период, в който е извършен каботажен или комбиниран транспорт. Фишът за работна 

заплата за предходния период трябва да се представи дори ако водачът до този момент не 

е извършвал този вид транспорт. 

• Писмен документ с работното време на водача. В този писмен документ следва да е 

посочено работното време за същия период, посочен във фиша за работна заплата. Винаги 

трябва да се предоставя писмен документ за работното време за предходния месец. 

• Всички споразумения относно средното начисляване на работното време на водача. 

 

Изключително важно е тази документация да бъде на норвежки, шведски, датски или английски в 

хартиен или електронен формат.Ако тази документация липсва в превозното средство, Контролният 

орган по инспекцията на труда в Норвегия може да наложи глоба за неспазване на това изискване.   

 

 

Правоприлагане от страна на Контролния 

орган по инспекция на труда 
 

Инспекция на чуждестранни превозвачи  
Контролният орган по инспекция на труда в Норвегия ще извършва проверки по пътищата със 

съдействието на органи като Норвежкото управление за пътна инфраструктура. Водачите, които 

бъдат спрени, ще бъдат помолени да представят документация, удостоверяваща, че получават 

работни заплати при общоприложими ставки, както и дневни надбавки за онази част от 

транспортната услуга, която се извършва в Норвегия. 
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Предприемане на последващи действия от Контролния орган по инспекция на труда ще зависи от 

вида документация, която водачът може да представи по време на инспекцията, както и какво 

удостоверява тази документация. 

 

Ако водачът може да документира, че получава общоприложима работна заплата и дневни 

надбавки, инспекцията може да приключи с протокол от резултатите на нея, предназначен за 

работодателя на водача. 

 

В случай, че водачът не може да представи документацията, която позволява на Контролния орган 

по инспекция на труда да провери работните заплати и дневните надбавки на водачи, Контролният 

орган по инспекция на труда може да се обърне писмено към работодателя, като му поиска 

необходимата документация. 

 

Ако се потвърди наличие на нарушение на разпоредбите, Контролният орган по инспекция на труда 

може да издаде предписание към предприятието. В случаи, когато съществуват съмнения или 

потвърждения за сериозни нарушения на разпоредбите, Контролният орган по инспекция на труда 

може да наложи глоби за тези нарушения или да докладва предприятието на властите. 

Докладваните предприятия са изправени пред риска да получат глоби или лишаване от свобода в 

срок до една година, както и в срок до три години в случай на особено утежняващи вината 

обстоятелства. 

 

Контролният орган по инспекция на труда обменя информация с надзорните агенции в други 

държави по отношение на водачи, командировани в Норвегия. Контролният орган по инспекция на 

труда може да изисква информация чрез международни агенции относно предприятията, над които 

осъществява надзор, например информация относно самоличността на собствениците. 

 

При извършване на оценка на документацията за изплатените работни заплати Контролният орган 

по инспекция на труда ще основава своята оценка от гледна точка на съответния обменен курс към 

датата на извършване на проверката или инспекцията. 

 

Инспекции на купувача и основния доставчик  
Контролният орган по инспекция на труда ще извършва инспекции на купувачите и основните 

доставчици на транспортни услуги, за да провери дали спазват Разпоредбите относно задължението 

да оповестяват информация, задължението да гарантират спазването на нормативните документи, 

както и правото на инспекция.За купувачите от обществения сектор се прилагат също Forskrift om 

lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter („Разпоредби относно заплащането на труда и условията 

на труд в договорите, сключени с държавата“) (понастоящем налични само на норвежки език). 

 

Задължението да се оповестява информация задължава купувача на транспортна услуга да посочи в 

договора си с доставчика, че на даден служител трябва да бъде заплатено съгласно Разпоредбите 

относно общото прилагане на нормативните документи. Доставчиците имат същото задължение да 

оповестяват информация, когато сключват споразумения с подизпълнители.  
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Задължението да се спазват нормативните документи задължава основния доставчик да разполага 

със системи и процедури – на обектите на доставчиците – за осъществяване на мониторинг върху 

спазването на Разпоредбите относно общото прилагане на нормативните документи. Те трябва 

също така да разполагат с процедури за последващи действия при евентуални нарушения на 

разпоредбите.Купувачът е длъжен да гарантира спазване на нормативните документи, в случай че 

доставчикът не използва подизпълнители. 

 

Например задължението да гарантира съответствие с нормативните документи може да се изпълни 

посредством включването на договорни клаузи, указващи, че служителят на работодателя получава, 

като минимално изискване, заплащане и условия на труд в съответствие с Разпоредбите за общото 

прилагане на нормативните документи и че този факт трябва да се удостовери чрез получаване на 

документация за работните заплати и дневните надбавки на служителя. Следователно трябва да се 

създаде процедура или система, която да гарантира, че се спазва задължението да се спазва 

съответствие с нормативните документи. 

 

Важно е да се отбележи, че разпоредбите не предоставят на даден купувач или основен доставчик 

правото да извършва проверки на обекти на доставчика. Освен това те не предоставят правото да се 

налагат наказания за нарушения на разпоредбите за общото прилагане на нормативните документи. 

Поради това купувачите и основните доставчици трябва да установят такива права посредством 

специфични клаузи в договорите, които сключват. 

 

Доставчиците и подизпълнителите носят съвместна и солидарна отговорност в случай на 

незаплащане на работни заплати в съответствие с Разпоредбите за общото прилагане на 

нормативните документи, както и на добавките за положен извънреден труд и платените отпуски. 

Вижте Раздел 13 от Закона за общото прилагане на нормативните документи. 

В случай на нарушения на разпоредбите Контролният орган по инспекция на труда може да издаде 

предписание, да наложи глоби за извършените нарушения или да докладва предприятието на 

властите.Купувачът или основният доставчик може също така да бъдат подложени на наказателно 

преследване за съучастничество в нарушения на Закона за общото прилагане на нормативните 

документи.  
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Съответни разпоредби: 
• Разпоредби относно общото прилагане на колективните трудови договори, касаещи 

товарния пътен транспорт: 
> www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-delvis-allmenngjoring-av-
tariffavtaler-for-godstransport-pa-vei 

• Раздел 1 – 7 от Закона за работната среда  
> www.lovdata.no/NLE/lov/2005-06-17-62/§section1-7 

• Разпоредби относно командированите работници: 
> www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utsendte-arbeidstakere 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter („Разпоредби относно заплащането 
на труда и условията на труд в договорите, сключени с държавата“ понастоящем налични 
само на норвежки език): 
> www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-arbeidsvilkar-i-off.-kontrakter 

• Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett („Разпоредби относно задължението 
да оповестяват информация, задължението да гарантират спазването на нормативните 
документи, както и правото на инспекции“ понастоящем налични само на норвежки)  
> www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-informasjons--og-paseplikt-mv 

• Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS („Разпоредби за времето за управление 
на превозното средство и времето за почивка в пътния транспорт в Европейското 
икономическо пространство“ понастоящем налични само на норвежки) : 
> www.lovdata.no/forskrift/2007-07-02-877 

• Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport FATS.(„Разпоредби относно 
работното време за водачи на превозни средства и други лица в пътния транспорт и т.н.“ 
понастоящем налични само на норвежки): 
> www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-arbeidstid-innenfor-vegtransport 

• Раздел 10 от Закона за работната среда:  
> www.lovdata.no/NLE/lov/2005-06-17-62/§section10-1 
 

Съответни уебсайтове: 
• За трудова заетост в Норвегия: 

> www.arbeidstilsynet.no/en/safety-and-health/posted-workers/  

• Специална страница за минималните работни заплати: 
> www.arbeidstilsynet.no/minimumwage 

• > www.arbeidstilsynet.no/transport (понастоящем налични само на норвежки) 

• > www.arbeidstilsynet.no/paseplikt (понастоящем налични само на норвежки) 
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