ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА КРАТКИ КОМАНДИРОВКИ ЗА
РАБОТНИЦИ

1) Представяне
Регламентът за обезщетенията за кратки командировки в сферата на гражданското и
инженерно строителство включва три обезщетения:


обезщетение за храна;



обезщетение за транспорт;



обезщетение за изминато разстояние.

Тези обезщетения се изплащат на работници извън офис, наети от фирми в сферата на
гражданското и инженерно строителство. Работници извън офис са работещите на
строителни обекти, а не тези, които работят в постоянен офис на компанията.
2) Условия на плащане
ХРАНА
Начин на
управление

ТРАНСПОРТ

ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ

Договорно и ежедневно обезщетение

Стойност

Фиксирана
•

Работникът реално
се храни на своя
постоянен адрес

•

Храната
се
предоставя
безплатно или с
финансов принос от
компанията, равен
на
размера
на
обезщетението за
храна

Случай на
отпускане
•

На
строителния
обект има фирмен
стол и храната се
предоставя
безплатно или с
финансов принос от
компанията, равен
на
размера
на

Варира според концентричните кръгови зони регионална схема

Работникът
няма
пътни
разходи,
в
случаите,
в
които
фирмата
предоставя
безплатен транспорт за
работниците
или
покрива разходите за
билети

Работникът
се
настанява безплатно
от фирмата на обекта
или в непосредствена
близост до него
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обезщетението
храна

за

3) Определяне на сумата
Сумата за обезщетенията за транспорт и изминато разстояние варират и се фиксират по
отношение на система от концентрични кръгови зони, с разстояние от 10 км една от
друга, измерено в права линия.




Зони за кратки
командировки

Седалище
Регионална агенция или офис, когато е там повече от
година преди откриването на строителния обект

10 км

Броят на концентричните зони е пет, но могат да се направят изменения чрез съвместно
регионално споразумение, за да се вземат предвид определени географски особености,
предимно в планински или крайбрежни райони или с висока степен на урбанизация.
Всяка концентрична зона съответства на стойност на обезщетение за пътуване и
стойност на обезщетение за изминато разстояние, като размерът на обезщетението
за храна е еднакво, независимо от зоната.
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4) Строителен обект, разположен извън последната зона
Отправната точка за кратките командировки, т.е. концентричните райони, не е мястото на
пребиваване на служителя, а седалището на фирмата, или нейната регионална агенция
или местен офис, ако агенцията или офисът са там от повече от една година пред
откриването на обекта.
Ако обектът не е разположен в зоните и служителят не пътува дълго, началната точка се
определя като географска точка, кметство или главен град на кантона, на чиято
територия се намира строителният обект.

Седалище

Кметство на
главен град

Постоянен
адрес

Строителе
н обект

Приложими зони за
кратки командировки
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