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Інформаційний	лист	щодо	умов	виробничого	стажування	

у	Болгарії	на	2020	рік	
	

Пропонується	 програма	 практики	 в	 Болгарії	 на	 фермерських	 господарствах,	 що	 займаються	
вирощуванням	саджанців	в	теплицях	та	на	відкритому	ґрунті.		
	

Термін	стажування	3	місяці.	Розміщення	наявні	протягом	року,	виїзди	щомісяця.	
В	сезон	робочий	день	триває	приблизно	12	годин,	у	осінні	та	зимові	місяці	мінімальна	кількість	
годин	‐	40	годин	на	тиждень	(за	бажанням	можна	працювати	більше).	
	

Оплата:	на	фермі	 є	різні	 обов’язки	та	проходить	ротація	практикантів	 таким	чином,	щоб	усі	
мали	змогу	навчитися	різній	роботі.	Детальний	перелік	обов’язків	дивіться	нижче.		Є	робота	з	
погодинною	 оплатою,	 є	 відрядна	 (див.	 приклад	 цілей/норм	 в	 кінці	 опису	 програми).	
Погодинна	оплата	складає	не	менше	ніж	8	лев	(станом	на		1	вересня	2019	року)	
	

Обов’язки	на	фермі	варіюються	таким	чином,	що	зарплатня,	яку	отримує	робітник	–	складає	
не	 менш,	 ніж	 1200	 левів	 брутто	 (вираховується	 податок	 23%),	 витрати	 на	 харчування	
складають	приблизно	160	левів	на	місяць.	
	

Відрядна	 робота	 дає	 можливість	 заробити	 більше	 (близько	 80	 ‐90	 лв.	 на	 день).	 Існує	
гнучка	 система	бонусів	 та	 заохочень	для	найшвидших	працівників.	Таким	чином	працівники	
можуть	заробити	близько	1500	левів	(екв.	770€)	на	місяць.	
	

Проживання	–	безкоштовно	на	території	ферми	у	будинках.	Наявний	інтернет.	Існує	місце	для	
проживання	сімейних	пар	(загальна	кімната	з	окремим	санвузлом	та	приватною	частиною,	що	
відокремлена	одна	від	одної	шафами)	
Паління	суворо	заборонено	під	час	роботи,	користування	мобільним	телефоном	також.	
	

Вартість	програми	‐	200	євро.	
Проїзд	 до	 місця	 призначення	 та	 у	 зворотньому	 напрямку	 забезпечується	 роботодавцем	
(стажування	 має	 бути	 завершено.	 Практикант,	 який	 розриває	 контракт	 з	 власних	 причин	
раніше,	купує	зворотній	квиток	самостійно)	
	

Вимоги	 до	 учасників	 програми:	 вік	 18	 ‐	 36	 років,	 бажання	 працювати	 та	 усвідомлення	
специфіки	роботи.	
	

Власникам	звичайних	(не	біометричних)	паспортів	потрібно	буде	отримати	візу	(протягом	
одного	дня	у	посольстві	Болгарії	після	видачі	дозволу	на	роботу)	

	
	

Необхідні	документи:	
	

1) Ксерокопія	першої	сторінки	закордонного	паспорта	
2) Заповнена	анкета	(надається	разом	з	описом	програми)	
3) Заповнені	договори	(інструкції	надаються	разом	з	описом	програми)	
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ОБОВ’ЯЗКИ	
	

вказано	роботи	в	теплиці,	в	пакувальному	цеху,	на	полі/відкритому	ґрунті	
	

 Утримання	бойлера,	заправка	паливом	–	погодинна	оплата		

 Обов'язки	з	прибирання	–	місця	проживання,	офіс,	площі	ферми	–	погодинна	оплата		

 Очищення	рослин	(видалення	листя	та	квіток)	–	відрядна	робота,	попередній		тренінг			

 Обрізка	вус	полуниці	та	висаджування	у	лотки	–	відрядна	робота,	попередній		тренінг			

 Водіння	(загальне)	–	погодинна	оплата		

 Наповнення	лотків	та	горщиків	компостом	–відрядна	робота	/погодинна	робота	з	цілями	

 Розпушування	м’яких	мішків	для	вирощування	–	погодинна/відрядна	робота	

 Керування	автонавантажувачем	–	погодинна	оплата		

 Загальні	будівельні	обов’язки		‐погодинна	оплата	

 Загальні	обов’язки	з	керування/водіння	(газонокосарки,	косарки	високої	трави)	–	погодинна	оплата		

 Утримання	скляних	теплиць		‐	погодинна	оплата		

 Чистка	та	миття	скляних	теплиць	–	погодинна	оплата		

 Утримання	зрошувальних	систем	–	погодинна	оплата		

 Контроль	якості	та	маркування	–	погодинна	оплата	

 Розкладання	лотків	та	піддонів	для	розміщення	рослин	–	відрядна	робота	

 Розміщення	м’яких	мішків	для	вирощування	у	жолоби	–	погодинна/відрядна	робота		

 Проколювання	дір	у	м’яких	мішках	для	вирощування			

 Переміщення	рослин	–	по	території	та	для	відправки	–	відрядна/погодинна	робота	

 Переміщення	рослин	на	конвеєрах	або	візках	–	погодинна	робота	з	цілями		

 	Пакування	рослин	у	лотки	для	прохолодного	зберігання	або	відправки	–	відрядна	робота		

 Висаджування	різних	сортів	рослин	полуниці	та	малини	–	відрядна	робота,		попередній	тренінг	

 Висаджування	рослин	полуниці	та	малини	у		горщики	–	відрядна	робота,	попередній																				3‐

денний	тренінг	

 Робота	з	малиною:	підготовка	полів,	наповнення	горщиків	компостом,	висаджування,	підтримка	–	

відрядна	робота		

 Видалення	квіток	з	рослин	полуниці	(на	платформі)	–	відрядна	та	погодинна	робота		

 Сортування	рослин	–	відрядна	робота,	попередній	3‐денний	тренінг		

 Розміщення	рослин	полуниці	в	лотках	на	полях	–	відрядна	робота	

 Прибирання/підмітання	теплиць	–	відрядна/погодинна	робота			

 Викидання	м’яких	мішків	для	вирощування	після	закінчення	сезону		‐	відрядна	робота	

 Водіння	тракторів	–	погодинна	оплата		

 Наповнення	лотків	–	погодинна	робота	

 Утримання/оновлення	тунелів	(покриття	плівкою	або	сіткою)		‐	погодинна	оплата	

 Шланговий	полив	рослин	–	погодинна	робота		
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ВАЖЛИВО!	ТЕХНІКА	БЕЗПЕКИ	І	ОХОРОНИ	ПРАЦІ,	ГІГІЄНА	

	
Ви	 маєте	 бути	 присутнім	 на	 фермі/полі	 на	 початку	 робочого	 дня	 у	 вказаний	 час.	 Якщо	 ви	
спізнюєтеся	 на	 роботу	 два	 або	 більше	 разів	 без	 поважної	 причини,	 фермер	 має	 право	 Вас	
звільнити	за	недотримання	вимог	програми.	
СУВОРО	 забороняється	 користуватися	 мобільним	 телефоном	 під	 час	 роботи!	 Ви	 не	 можете:	
перевіряти	 час,	 надсилати	 повідомлення,	 слухати	 музику	 у	 навушниках,	 телефонувати	 або	
відповідати	 на	 дзвінки	 протягом	 робочого	 часу.	 Також	 СУВОРО	 забороняється	 паління	 під	 час	
робочого	часу,	навіть	якщо	у	вас	перерва.	
	
Завжди	 будьте	 обачні,	 якщо	 на	 фермі	 використовується	 трактори	 та	 інша	 техніка!	 Водій	 не	
завжди	може	вас	помітити,	переконайтеся,	що	ви	на	безпечні	відстані.	
	
Дотримуйтесь	наступних	правил,	у	разі		їх	порушення	накладаються	штрафи:	
	
! Не	чіпайте	будь‐які	газові	апарати	та	в	разі	пошкодження	їх	повідомте	фермера	негайно.	
	
! Ніколи	 не	 витягуйте	 батарейки	 з	 приладів	 пожежної	 тривоги,	 оскільки	 це	 може	 стати	
загрозою	Вашому	життю	і	життю	людей,	які	вас	оточують.	
	
! Ніколи	 не	 виносьте	 пожежні	 покривала	 з	 житла	 або	 кухонних	 територій,	 оскільки	 вони	
можуть	 терміново	 комусь	 знадобитися	 під	 час	 можливої	 пожежі.	 Також	 не	 дозволяється	
приносити	додаткові	обігрівачі	в	кімнати	без	дозволу	фермера.	

! Не	блокуйте	аварійні	виходи	з	приміщення.	
! Ви	 не	 маєте	 права	 водити	 трактор	 або	 машину	 на	 фермі	 без	 дозволу	 (якщо	 ви	 самостійно	
вирішили	сісти	кермо	та	проїхалися,	бо	так	забажалося,	вас	мають	право	негайно	відправити	
додому)	

! Не	 можна	 вживати	 у	 їжу	 фрукти	 та	 овочі	 з	 полів,	 тому	 що	 вони	 можуть	 бути	 обродлені	
хімікатами.	

! Всі	 студенти,	 які	 працюють	 на	фермі,	 повинні	 мити	 руки	 перед	 виходом	 на	 поле,	 після	 їжі,	
після	паління,	після	відвідування	туалету.		

! Потрібно	обов'язково	підбирати	волосся	і	НЕ	ВДЯГАТИ	на	вуха	золоті	прикраси	і	ланцюжки,	
тому	 що,	 якщо	 волосся	 або	 прикраси	 виявлять	 в	 зібраних	 фруктах	 або	 овочах,	 фермеру	
повернуть	 все	 замовлення	 або	 накладуть	 великий	 штраф,	 і	 він	 може	 навіть	 втратити	 свій	
контракт	з	супермаркетами!	

! Якщо	 у	 вас	 інфекційна	 хвороба	 (дифтерія,	 дизентерія,	 гепатит	 і	 т.п.),	 ви	 не	 маєте	 права	
працювати	на	полі	і	повинні	негайно	про	це	повідомити	менеджера	ферми	або	супервайзера.	

! До	або	під	час	роботи,	ви	повинні	доповідати	вашому	супервайзеру	про	будь‐які	порізи	або	
поранення,	тому	що	краплі	крові	можуть	потрапити	на	продукцію	 і	все	 замовлення	можуть	
повернути.	

! Не	можна	залишати	сміття,	не	можна	палити	і	кидати	недопалки	на	полях.		
	
	
	
Я____________________________________________(ПІБ),	ознайомлений	з	умовами	та	вимогами	програми	

виробничого	стажування	в	Болгарії	на	2020	рік,	прочитав	(ла)	та	зрозумів	(ла)	зміст	програми	
повністю.	

	
Дата	___________________	 Підпис	__________________	
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