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Като чужденец в Испания имаш правата и задълженията, 
закрепени в Испанската конституция от 1978 г., в съответствие с 
международните договори и Закона за чужденците. 
 
Но тези права зависят от административното ти положение, т.е. 
дали имаш разрешение за пребиваване в Испания. Затова в този 
справочник ще разгледаме поотделно тези права. 
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 Право на документи 

 
Имаш едновременно правото и задължението да запазиш 
документите си за самоличност, издадени ти от органите на 
твоята родна страна, страната, от която идваш или страната, 
която удостоверява положението ти в Испания. 
 

 
 

 Право на свободно придвижване 
 
Ако административното ти положение е уредено, т.е. ако имаш 
разрешение за престой и/или пребиваване, имаш право на 
свободно придвижване из територията на страната и да избираш 
местопребиваване без други ограничения, освен постановените от 
договорите, законите или разпоредените от съдебната власт. 
 

 Обществено участие 
 
Ако имаш разрешение за пребиваване, можеш да гласуваш в 
общинските избори в Испания (на общинските избори се избират 
народните представители в испанските общини, т.е. кмета и 
общинските съветници). Но това право зависи от наличието на 
реципрочност, т.е. дали в твоята родна страна на испанците се 
признава това право на обществено участие (чл.6 от Закон 4/2000 
в редакцията от Закон 8/2000). 
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(Адресната регистрация в испанска община позволява 
упражняването на редица права от чужденците с неуредено 
административно положение. Но адресната регистрация не 
означава и не води до административно уреждане на 
положението, което се получава по указания в този справочник 
ред.) 
 

 Свобода на събрание и сдружаване 
 

 
 
Можеш да ползваш тези права само ако имаш разрешение за 
престой или пребиваване в Испания. 
 

 Право на образование 
 
Непълнолетният чужденец (ненавършил 18 години) има право на 
задължителното безплатно основно образование. Това право 
включва достъпа до посоченото образование, получаването на 
съответната диплома и на държавни стипендии и помощи. 
 



 8

Само при уредено административно положение ще имаш право на 
незадължителното образование, т.е. на средно и висше 
образование, при същите условия както испанците. 
 

 Право на труд и социално осигуряване 
 
За да работиш в Испания, трябва да си навършил 16 години и да 
получиш разрешение за пребиваване и работа. След получаване 
на разрешение за пребиваване и работа по посочения в този 
справочник ред, за което е необходим трудов договор, ще бъдеш 
зачислен към испанското Обществено осигуряване. 
 

 Свобода за синдикално членство и право на стачка 
 
Когато получиш разрешение за престой или пребиваване в 
Испания, можеш да членуваш в синдикат или професионална 
организация, и ако ти е позволено да работиш, т.е. ако имаш 
разрешение за пребиваване и работа, можеш да упражняваш 
правото си на стачка. 
 

 Здравно обслужване 
 
Съществуват две положения: 
 
• Уредено административно положение 
Чужденците с разрешение за пребиваване в Испания имат право 
на здравно обслужване при равни условия с испанците. 

• Неуредено административно положение в Испания 
Чужденците с неуредено административно положение или 
чужденците без средства, които нямат право на здравни услуги по 
линия на Общественото осигуряване, но са регистрирани в 
общината, имат право на здравно обслужване при същите 
условия като испанците. 
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Във всички случаи имат право на спешна помощ от общественото 
здравеопазване и на здравни грижи до престоя си в болница. 
Ако чужденецът е непълнолетен, той има право на здравно 
обслужване при същите условия като испанците. 
 
Намиращите се в Испания бременни жени имат право на здравно 
обслужване по време на бременността, раждането и 
следродилния период. 
 

 Право на жилищно подпомагане 
 
За достъп до обществената система от помощи за жилище при 
същите условия като испанците трябва да имаш разрешение за 
пребиваване в Испания. 
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 Право на обществено осигуряване и социални услуги 
 
Ако си пребиваващ чужденец (т.е. с уредено административно 
положение), имаш право на достъп до плащанията и услугите от 
Общественото осигуряване и право на социални помощи и услуги, 
както общите и основни, така и специалните, при същите условия 
като испанците. 
 
Каквото и да е административното ти положение, уредено или 
нередовно, имаш право на основните социални плащания и 
услуги. 
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Друго право в Испания е възможността да прехвърляш 
получените в Испания доходи и спестявания в твоята страна или 
някоя друга. 
 
В трудовата област имащите разрешение за пребиваване и 
работа ползват същите права като испанските трудещи се с някои 
изключения, в зависимост от вида разрешение. На тези трудови 
права ще се спрем в раздела за трудовите въпроси на 
справочника. 
 
Но освен права имаш и задължения. Например да плащаш в 
Испания по общия ред същите данъци като испанците. 
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ІІ. Миграция 
 
 
• Влизане в Испания 

• Положение на чужденците в Испания 

♦ Престой 

♦ Пребиваване 
Временно пребиваване  
Временно пребиваване за събиране на роднини 

♦ Временно пребиваване  и работа 
Общ режим 
Контингент 
Временно пребиваване  и работа по трудов договор за 
определен срок 

♦ Работа за своя сметка (самонаемане) 

♦ Постоянно пребиваване  

♦ Разрешение за изследователска работа и обучение 

• Карта за самоличност на чужденец 
 



 14

 Влизане в Испания 
 
За влизане в Испания е необходимо: 
 
• Влизането да се извърши през изградените за целта 

контролно-пропускателни пунктове, т.е. през установените 
граници. 

• Притежаването на паспорт. 
• Притежаването на виза, отпечатана в паспорта. 
• Притежаването на достатъчно финансови средства за времето 

на престой или пребиваване в Испания. 
• Представяне на медицинско удостоверение. 
• Да нямаш наложена възбрана за влизане, като например след 

експулсиране от територията на страната, докато още тече 
срокът, определен в заповедта за експулсиране. 

• Да не представляваш заплаха за общественото здраве, 
обществения ред или националната сигурност. 

 
 Положение на чужденците в Испания 

 
В Испания чужденец може да се намира в едно от следните 
положения: 
 
• Престой 
• Пребиваване 
 
Престой (Estancia) 
 
Пример за подобно положение е влизането в Испания с 
туристическа цел или с виза за търсене на работа. Това е 
престоят в Испания за срок до 90 дни в рамките на шест месеца. 
 
Следователно за идване в Испания с цел престой е нужна виза, 
която може да бъде: 
 
• Краткосрочна виза – за не повече от три месеца с едно, две 

или няколко влизания. 
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• Виза за многократен престой – дава право на няколко престоя, 
чието общо времетраене не може да надхвърля деветдесет 
дни за полугодие в рамките на една година. 

 
Къде се подава молба за виза? 
 
В испанската дипломатическа мисия или консулски отдел на 
територията по местоживеене или по изключение в коя да е 
испанска дипломатическа мисия или консулски отдел. По 
изключение могат да се издават визи за престой и на испанската 
граница. 
 
Документи към молбата за виза 
 
• Паспорт или документ за пътуване на молителя с валидност за 

целия период на желания престой. 
• Документ за удостоверяване целта на пътуването и условията 

на предвидения престой. 
• Наличие на достатъчно средства за издръжка през желания 

период. 
• Медицинска застраховка 
• Настаняване по време на престоя 
• Гаранция за завръщане в страната (билет за отиване и 

връщане в рамките на максимално разрешения срок). 
• При непълнолетен чужденец - разрешение от упражняващия 

родителски или попечителски права. 
 
При издаване на виза трябва да я получиш в едномесечен срок от 
испанската дипломатическа мисия или консулски отдел на 
територията по местоживеене, като носиш паспорта или 
документа за пътуване, чиито срок на валидност трябва да е по-
голям от срока на издадената виза. 
 
Може да се разреши удължаване на престоя, което не може да 
надхвърля три месеца за шестмесечен период. 
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Къде се подава молба за удължаване на престоя? 
 
В бюрото за чужденци (oficina de extranjeros), главна дирекция на 
полицията (jefatura superior) или полицейско управление (comisaría 
de policía). Молбата се подава лично от самия чужденец. 
 
Пребиваване (residencia) 
 
Може да бъде временно или постоянно. 
 

Важно: Разрешението за временно пребиваване не позволява да 
се работи в Испания. За полагане на труд е необходимо да се 
получи разрешение за пребиваване и работа. 

 
Временното пребиваване позволява на чужденеца да остане в 
Испания за период от над 90 дни, но не повече от 5 години. 
 
Постоянното пребиваване позволява да се живее в Испания за 
неограничен период и да се работи при равни условия като 
испанците. 
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Временно пребиваване (residencia temporal) 
 
За временно пребиваване без работа в Испания е необходимо да 
се подаде молба лично или по изключение чрез представител за 
виза, като се попълни формуляр в испанската дипломатическа 
мисия или консулски отдел на територията по местоживеене. 
 
Документи към молбата за виза 
 

• Редовен паспорт или документ за пътуване, признат за 
валиден в Испания, с минимум едногодишна валидност. 

• Свидетелство за съдимост, издадено от родната страна или 
от страните, в които молителят е пребивавал през 
последните пет години, в което да не са посочени присъди 
за престъпления, включени в испанската правна уредба. 

• Медицинско удостоверение. 
• Документи, удостоверяващи наличието на достатъчно 

средства за издръжка през целия период на пребиваване, 
без да се работи. 

 
Постъпки 
 
Дипломатическата мисия или консулският отдел, в които е 
подадена молбата за виза, я изпращат на Министерството на 
външните работи и сътрудничеството в Испания и на делегацията 
или подделегацията на правителството в областта, в която 
молителят желае да пребивава, които трябва да отговорят в 
едномесечен срок. Решението може да бъде: 
 

• Отрицателно или да не се даде отговор, в този случай 
дипломатическата мисия или консулският отдел също 
решава да откаже издаването на виза. 

• Положително, в този случай дипломатическата мисия или 
консулският отдел решава да удовлетвори молбата и да 
издаде виза (максималният срок за издаване на виза е три 
месеца), като известява молителя в едномесечен срок да си 
получи лично визата. Тогава ще може законно да влезе в 
Испания и в едномесечен срок да подаде молба в 
съответната служба на испанска територия да му се издаде 
карта за самоличност на чужденец. 
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Важно: Визата за пребиваване включва първоначалното 
разрешение за пребиваване, валидно от датата на влизане в 
Испания, посочена в печата върху паспорта или документа за 
пътуване. Първоначалното разрешение е за срок от една 
година. 
 
Подновяване на първоначалното разрешение за пребиваване 
 
За целта чужденецът подава лично молба чрез попълване на 
официалния формуляр. 
 
Къде се подава молбата? 
 
В Бюрото за чужденци (Oficina de Extranjeros) или Провинциалната 
бригада за чужденци и документация (Brigada Provincial de 
Extranjería y Documentación) 
 
Кога се подава молбата? 
 

• През 60-те календарни дни преди изтичане срока на 
валидност. 

• През трите месеца след изтичане на срока на предишното 
разрешение (в този случай може да се извърши нарушение 
и би могло да се наложи наказание). 

 
Документи към молбата 
 

• Валиден паспорт или документ за пътуване и валидна карта 
за самоличност на чужденец. 

• Документи за удостоверяване наличието на достатъчно 
финансови средства за издръжка без необходимост от 
извършване на някаква трудова дейност. 

• Медицинска застраховка. 
 
Подновеното разрешение се издава за срок от две години. 
 



 19

В случай че се подаде молба за подновяване на разрешението и 
испанската администрация не даде отговор в тримесечен срок, се 
счита, че решението е положително. Липсата на съобщение по 
подадена молба в установения срок се нарича административно 
мълчание (мълчаливо съгласие) в испанското право. В този 
случай заинтересуваното лице иска да му се издаде 
удостоверение за подновяване на разрешението на това 
основание. 
 
Временно пребиваване за събиране на роднини 
 

 
 
Постъпките за събиране на роднини се правят от члена на 
семейството, пребиваващ в Испания (който при тази процедура се 
нарича приемащ). Необходимото условие е да пребивава законно 
в Испания от поне една година и да има разрешение за 
пребиваване за още една година, т.е. да е подновил 
първоначалното разрешение за пребиваване. 
 
Роднини, които подлежат на събиране 
 

• Съпругът/ата, ако не са фактически или юридически 
разделени, стига бракът да не е сключен в нарушение на 
закона. 
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• Децата на приемащия или на съпруга/та му, включително 
осиновените, ненавършили 18 години или недееспособни, 
които не са сключили граждански брак. 

• Непълнолетни или недееспособни лица, когато 
пребиваващият в Испания е техен законен представител. 

• Роднините по възходяща линия или тези на съпруга/та, 
когато са на негова издръжка и съществуват основания да 
се разреши тяхното пребиваване. 

 
За да се докаже, че роднините са на издръжка или зависят от 
приемащия, той трябва да е изпращал средства през последната 
година или да е поемал разходите на роднината, когото иска да 
приеме, в размер, който да позволява да се заключи, че между 
двамата съществува действителна икономическа зависимост. 
 
Могат ли събраните роднини да приемат при себе си свои 
роднини? Да, стига да имат разрешение за пребиваване и работа, 
получено независимо от разрешението на приемащия, и отговарят 
на определените условия за събиране с членове на семейството. 
Ако става въпрос за роднина по възходяща линия, е необходимо 
да са получили самостоятелно постоянно разрешение и да 
докажат платежоспособност за посрещане на нуждите на члена от 
семейството, когото искат да приберат. 
 
Как получава прибраният роднина самостоятелно разрешение 
за пребиваване? 
 
Съпруг/а: 
 
Когато получи разрешение за работа. 
При всички случаи прибраният съпруг/съпруга, при положение, че 
не са разделени, може да поиска самостоятелно разрешение за 
пребиваване, след като е пребивавал пет години в Испания. 
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При разтрогване на брачния съюз поради юридическа раздяла 
или развод, ако се удостовери съжителството в Испания с 
приемащия съпруг в продължение на поне две години. 
Ако е жертва на домашно насилие, когато бъде издадена съдебна 
заповед за закрилата му. 
При смърт на приемащия. 
 
Децата и непълнолетните, чийто законен представител е 
приемащият: 
 

• При навършване на пълнолетие (18-годишна възраст в 
Испания) и получаване на разрешение за работа; 

• При пребиваване в Испания в продължение на пет години и 
навършено пълнолетие. 

 
Роднините по възходяща линия: 
 
При получаване на разрешение за работа. 
 
Къде трябва да подаде молба пребиваващият в Испания 
роднина? 
 
В Бюрото за чужденци (Oficina de Extranjeros), в Делегациите или 
Подделегациите на правителството (Delegaciones o 
Subdelegaciones del Gobierno). 
 
Документи към молбата 
 

• Копие от документите, удостоверяващи роднинската връзка, 
възрастта, законната и икономическа зависимост, а именно 
-  свидетелство за брак (съпруг/а), свидетелство за раждане 
(деца), документи за удостоверяване на роднинската връзка 
с лицето, което пребиваващият желае да прибере (роднини 
по възходяща линия), разписки за парични преводи. 

• Копие от редовен паспорт, документ за пътуване или карта 
за самоличност. 
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• Копие от подновеното разрешение за пребиваване или за 
пребиваване и работа, или копие от първоначалното 
разрешение за пребиваване и разписка за молбата за 
подновяване. 

• Удостоверение за работа и/или достатъчно финансови 
средства за посрещане нуждите на семейството, 
включително и здравното обслужване, в случай че не е 
покрито от Общественото осигуряване. 

• Удостоверяване с документи наличието на подходящо 
жилище за посрещане на собствените нужди и тези на 
семейството. 

• При събиране със съпруг/а, клетвена декларация, че не  
живее в Испания с друг/а съпруг/а. 

 
В двумесечен срок от известяването на приемащия за даване на 
разрешението роднината, който ще бъде приет, подава лично 
молба за виза, която може да бъде отказана, ако приемащият 
чужденец е с неуредено положение в Испания. 
 
Къде се подава молба за виза? 
 
В дипломатическата мисия или консулски отдел на територията по 
местоживеене. 
 
Документи към молбата 
 

• Обикновен паспорт или документ за пътуване, признат за 
валиден в Испания и с най-малко четиримесечна 
валидност. 

• Свидетелство за съдимост или равностоен документ, 
издаден от властите в родната страна или от страната, в 
която е пребивавал през последните пет години, в който не 
са посочени престъпления, включени в испанската правна 
уредба. 

• Копие от разрешението за пребиваване, известено на 
приемащия. 



 23

• Оригинални документи, удостоверяващи роднинските 
връзки и при необходимост - възрастта и юридическата или 
икономическа зависимост. 

• Медицинско удостоверение. 
 
Процедурата е следната – след получаване на известието за 
издаване на визата молителят трябва лично да я получи, освен 
при непълнолетни, когато тя може да се получи от техния 
представител. Влизането на територията на страната се 
извършва в тримесечен срок от издаването на визата, а в 
едномесечен срок от влизането в Испания се подава молба за 
издаване на карта за самоличност на чужденец. 
 
За какъв срок важи разрешителното за пребиваване на събрани 
роднини? 
 

• Ако приемащият има разрешение за временно пребиваване 
– до изтичане на срока на неговото разрешително. 

• Ако приемащият има разрешение за постоянно 
пребиваване – до датата на валидност на картата за 
самоличност на чужденец на приемащия. При подновяване 
на разрешението за пребиваване на приетия роднина, ще 
му се издаде постоянно разрешение. 

 
Временно пребиваване и работа (residencia temporal y 
trabajo) 
 
За да работят в Испания, чужденците трябва да имат разрешение 
за пребиваване и работа. 
 
Как се получава разрешение за работа? 
 

• Общ режим 
• Контингент 
• Временно пребиваване и работа с трудов договор за 

определен период 
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Общ режим 
 
Какви са изискванията за получаване на първоначално 
разрешение за временно пребиваване и работа с трудов 
договор? 
 
Наличие на предложение за работа, равнището на заетост в 
Испания да го позволява и работникът да не е с неуредено 
положение в Испания. 
 
Националното равнище на заетост не се взема предвид, ако си: 
 

• Съпруг/а или дете на пребиваващ в Испания с подновено 
разрешение. 

• Дете на натурализиран испанец или на гражданин на 
Европейския съюз и пребиваваш от една година в Испания, 
но към теб не се прилага режимът на ЕС. 

• Дете или внук на испанец по произход. 
• Чужденец, който издържа роднини по възходяща или 

низходяща линия с испанска националност. 
• Чужденец, роден и живеещ в Испания. 
• Получавал в продължение на четири календарни години 

разрешения за извършване на сезонна работа и си се 
връщал в страната си след изтичането на всеки договор. 

 

Важно: Кой подава молбата за първоначално разрешение за 
пребиваване и работа? Работодателят или предприемачът, 
който възнамерява да наеме чуждестранния работник. 

 
Къде се подава молбата? 
 
В бюрата за чужденци, в трудовите отдели на делегациите или 
подделегациите на правителството в областта. 
 
РАБОТНА ВИЗА 
 
Молбата се подава от работника в едномесечен срок след 
известяването на работодателя или предприемача. 
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Къде се подава молбата? 
 
В дипломатическата мисия или консулския отдел на територията 
по местоживеене или друго оторизирано представителство. 
 
Документи към молбата 
 

• Обикновен паспорт или документ за пътуване, признат за 
валиден в Испания и с най-малко четиримесечна 
валидност. 

• Свидетелство за съдимост, издадено от властите в родната 
страна или от страните, в които е пребивавал през 
последните пет години, в което не са посочени 
престъпления, включени в испанската правна уредба. 

• Медицинско удостоверение. 
• Копие от условното разрешение за пребиваване и работа. 

 
След получаване на известието за издаване на виза процедурата 
и постъпките са следните: 
 

• В едномесечен срок работникът се явява лично да получи 
визата. 

• В тримесечен срок от получаване на визата трябва да влезе 
в Испания. 

• След законното влизане в Испания може да започне 
трудовата си дейност и ще се извърши регистрацията му и 
последващото плащане на вноски в Общественото 
осигуряване. 

• В едномесечен срок от влизането в Испания 
чуждестранният работник подава молба за издаване на 
карта за самоличност на чужденец. Тази карта, както е 
описано подробно по-нататък, има същия срок на валидност 
като разрешението за временно пребиваване и се получава 
от чужденеца. 

 
Важно: при липса на данни, че работникът с първоначално 
разрешение за пребиваване и работа в Испания е регистриран в 
Общественото осигуряване при подаване на молбата за 
издаване на карта за самоличност на чужденец или един месец 
след влизането в Испания, разрешението за временно 
пребиваване може да му бъде отнето. 
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Визата за пребиваване и работа включва първоначалното 
разрешение за пребиваване и работа с трудов договор, чийто срок 
на валидност започва да тече от датата на влизане в Испания, 
видна от печата в паспорта или документа за пътуване. 
 
ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И 
РАБОТА 
 
Кога може да се поиска подновяване? 
 
60 календарни дни преди изтичането на срока на разрешението 
или в тримесечен срок от изтичането на предишното разрешение. 
И в двата случая подаването на молбата удължава валидността 
на предишното разрешение до приключване на процедурата по 
подновяването. 
 
Какво трябва да се удостовери за подновяване на 
разрешението? 
 

• Продължава трудовото отношение, послужило като 
основание за издаване на първото разрешение. 

• Трудовата дейност  е упражнявана не по-малко от шест 
месеца годишно и 

o Е подписан договор с нов работодател и е налице 
осигурителна регистрация или приравнена към нея в 
момента на подаване на молбата за подновяване на 
разрешението. 

o Има ново предложение за работа при необходимите 
условия за издаване на първоначално разрешение за 
пребиваване и работа. 

• Трудовата дейност е извършвана не по-малко от три 
месеца годишно, стига да се удостовери, че: 
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o Трудовото отношение, дало основание за издаване 
на разрешението, чието подновяване се иска, е било 
прекратено по независещи от работника причини. 

o Лицето е търсило активно работа, като е участвало в 
мероприятията, определени от държавната служба за 
заетост или в програми за социално-трудово 
включване на публични или частни организации, 
получаващи държавни субсидии. 

o Има действащ трудов договор при подаване на 
молбата за подновяване на разрешението. 

 
Освен това подновяване на разрешението следва: 
 

• Когато компетентният орган е постановил осигурително 
плащане за безработица, за времето, през което се отпуска 
това плащане. 

• Когато лицето получава публична социална помощ с оглед 
неговото социално или трудово включване, за времето, 
през което тази помощ се отпуска. 

 
Важно: Разрешението се подновява за двегодишен срок, ако се 
подава молба за първоначално разрешение за пребиваване и 
работа, но ако се подава молба за вече двукратно подновено 
разрешение за пребиваване и работа, се разрешава постоянно 
пребиваване. 
 
Да припомним, че съществуват следните положения: 
 

• Първоначално разрешение за пребиваване и работа (една 
година). 

• Подновено разрешение за пребиваване и работа. Първо и 
второ подновяване, всяко за двугодишен срок. В тези 
случаи се разрешава упражняването на всякаква дейност в 
коя да е част от територията на страната. 

• Постоянно пребиваване. Позволява да са работи при 
същите условия като испанците и се дава за срок от пет (5) 
години. 
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Както и при подновяване на разрешението за пребиваване, 
мълчаливото съгласие, т.е. липсата на отговор от 
администрацията в тримесечен срок, означава, че подновяването 
е разрешено. 
 
В едномесечен срок от известието за положителен отговор на 
молбата за подновяване се подава молба за карта за 
самоличност на чужденец. 
 

Важно: с оглед подновяване на разрешението от основно 
значение е регистрацията на работника в Общественото 
осигуряване и плащането на осигуровки още при започване на 
трудовата дейност. 

 
Контингент 
 
Тази процедура позволява програмираното наемане на 
работници, които не пребивават и не живеят в Испания. Те биват 
подбирани в родните си страни въз основа на общи предложения, 
представени от предприемачите, въпреки че се приемат и 
поименни предложения. 
 
Какво представлява общото предложение? 
 
В общи линии тези предложения зависят от работната ръка, която 
търси предприятието, с други думи, общото предложение включва 
толкова работни места, колкото работници иска да наеме 
предприятието. 
 
Какво представлява поименното предложение? 
 
Това е предложението, което се прави за определен работник. 
 
Договорите, които подписват подбраните работници, трябва да 
съдържат информация за самоличността на двете страни по 
договора, началната дата и продължителността на трудовата 
дейност, местонахождение на предприятието, професионалната 
категория, прогноза за нетната заплата и периодичността на 
плащането, работното време, предизвестието при прекратяване 
на договора и приложимия колективен трудов договор. 
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Издадената виза в рамките на тази процедура включва 
първоначалното разрешение за пребиваване и работа с трудов 
договор за срок от една година, считано от датата на влизане в 
Испания, видна от печата в паспорта или документа за пътуване. 
 
Това разрешение се издава за ограничен териториален обхват и 
за определен отрасъл и позволява незабавното постъпване на 
работниците в предприятието, както и зачисляването им в 
Общественото осигуряване. В едномесечен срок от влизането си в 
Испания работникът е длъжен да подаде лично молба за 
издаване на лична карта на чужденец, която ще има същия срок 
на валидност като разрешението и се получава лично от 
чужденеца, освен при някои изключения. 
 
ВИЗИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА 
 
Те позволяват придвижване из територията на страната за 
търсене на работа по време на тримесечен престой. Ако през този 
период не сключи трудов договор, чужденецът трябва да напусне 
територията на страната. 
 
Съществуват два вида визи за търсене на работа: 
 

• Предназначените за деца и внуци на испанец по рождение, 
за които не важи оценката на националното равнище на 
заетост. 

• За определени отрасли и трудови дейности. 
 
И двата вида се определят в спогодбата, в която се фиксира 
контингентът. 
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Временно пребиваване и работа с трудов договор за 
определен срок 
 
Позволените дейности с този вид разрешение: 
 

• Сезонна работа със същата продължителност като срока на 
трудовия договор или трудовите договори, но за не повече 
от девет месеца в рамките на 12 последователни месеца. 

• Строителни или монтажни дейности на промишлени 
предприятия или електростанции, изграждане на 
инфраструктура, сгради и електропреносни и газопреносни  
мрежи, железопътни линии, телефонни мрежи, монтаж и 
поддръжка на производствени съоръжения, пускови и 
ремонтни дейности. 

• Временна работа за висш управленски персонал, 
спортисти, специалисти и други групи лица, които се 
определят със заповед на министъра на труда и социалните 
въпроси в Испания. 

• За обучение и осъществяване на професионални стажове. 
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При разрешения за сезонни работи и за строителни или монтажни 
дейности на промишлени предприятия или електростанции, 
изграждане на инфраструктурни обекти и др. работодателят или 
предприемачът трябва да отговаря на общите условия, но освен 
това: 
 

• Да разполага с подходящо място за настаняване, което да 
отговаря на законните изисквания за достойни и хигиенични 
битови условия. 

• Да организира пътуването за идване в Испания и връщане в 
родната страна и да поеме най-малко разходите за първото 
пътуване, както и разходите за придвижване от граничния 
пункт за влизане в Испания до мястото за настаняване и 
обратно. 

 
Работникът е длъжен да се завърне в родната страна след 
прекратяване на трудовото отношение, което удостоверява с 
явяването си в дипломатическата мисия или консулския отдел, 
издали му визата, в едномесечен срок след изтичане на 
разрешението му за пребиваване в Испания. Важно е да се 
изпълни това задължение, тъй като в противен случай може да 
даде основание за отказ при последващи молби за разрешения за 
работа през следващите три години след изтичане на даденото 
разрешение. 
 
Освен това при спазване на тези изисквания няма да се отчита 
националното равнище на  заетост за даване на разрешение за 
пребиваване и работа на лицата, получавали разрешения за 
сезонна работа в течение на четири календарни години и 
завръщали се в страната си след изтичането на всяко 
разрешение. 
 
Работа за своя сметка (самонаемане) 
 
Изисквания за издаване на разрешение за временно пребиваване 
и работа за своя сметка 
 

• Спазване на същите изисквания, които се поставят на 
испанците, за започване и развиване на проектираната 
дейност. 



 32

• За упражняване на професия - притежаване на изискуемата 
професионална квалификация или доказан опит за 
извършване на дейността и специалната диплома, нейното 
приравняване и членство в професионален съюз, когато 
това се изисква. 

• Удостоверяване на предвижданите инвестиции и при нужда 
свързаното с дейността разкриване на работни места. 

• Разчет, че дейността ще осигури от първата година 
достатъчно финансови средства за издръжка и жилище на 
заинтересуваното лице след приспадане на необходимите 
средства за поддържане на дейността. 

• Лицето да не е осъждано в Испания и страните, в които е 
пребивавало преди, за престъпления, включени в 
испанската правна уредба. 

• Лицето да не се намира незаконно в Испания. 
 
Процедурата за подаване на молба е същата като при 
разрешение за пребиваване и работа с трудов договор, но към 
молбата за издаване на разрешение за пребиваване и работа за 
своя сметка трябва да се подадат и следните специфични 
документи: 
 

• Необходима парична инвестиция или достатъчен 
ангажимент от финансови или други институции. 

• Проект за разкриване на обект или развитие на дейност с 
посочване при необходимост на очакваното създаване на 
работни места. 

• Опис на изискваните разрешения или лицензи за 
разкриване на обекта, започване или развитие на 
проектираната дейност или за упражняване на професията. 

 
Срок на разрешението за пребиваване и работа за своя сметка: 
 
Една година. 
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Подновяване на разрешението за пребиваване и работа за своя 
сметка 
 
Трябва да се удостовери: 
 

• Продължаването на дейността, дала основание за издаване 
на разрешението, за което се иска подновяване. 

• Изпълнение на данъчните и осигурителните задължения. 
 
Постоянно пребиваване (residencia permanente)  
 
В този случай получилите разрешение за пребиваване и работа 
имат право да пребивават в Испания за неограничено време и да 
работят при същите условия като испанците. 
 
Как може да се получи разрешение за постоянно пребиваване? 
 

• Ако удостовериш, че си пребивавал законно и непрекъснато 
в Испания в продължение на пет години. 

• Ако получаваш пенсия за прослужено време или пенсия за 
пълна трайна нетрудоспособност или тежка инвалидност, 
включена в обхвата на защита на испанската социално-
осигурителна система. 

• Ако си роден в Испания и при навършване на пълнолетие 
можеш да удостовериш, че си пребивавал законно и 
непрекъснато в Испания най-малко през трите 
последователни години, предшестващи непосредствено 
подаването на молбата. 

• Ако си испанец по рождение и си загубил испанска 
националност. 

• Ако си бил под постоянно попечителство на испанска 
публична организация през петте години преди 
навършването на пълнолетие. 
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• Ако имаш значителен принос за икономическото, научно 
или културно развитие на Испания или за имиджа на 
Испания в чужбина. 

 
Как се подновява разрешение за постоянно пребиваване? 
 
На всеки пет години се подава молба шейсет дни преди 
изтичането на срока или три месеца след изтичането на срока (в 
този случай се допуска нарушение и се налага наказание). И в 
двата случая валидността на разрешението се удължава до 
приключване на процедурата за подновяване. 
 
Разрешение за изследователска дейност и обучение 
 
За провеждане на изследователска работа или обучение без 
трудово възнаграждение в Испания или за следване или 
специализация в официално признати публични или частни 
испански учебни или научни заведения е необходимо да се получи 
виза за обучение, която позволява престой със същото 
времетраене като продължителността на курса, за който лицето 
се е записало, или изследователската работа, която ще провежда. 
 
Изисквания за получаване на виза за обучение 
 

• Спазване на общите условия за влизане в Испания 
• Редовен прием в официално признати испански учебни или 

научни заведения, публични или частни, за следване или 
специализация или провеждане на изследователска работа 
или обучение без трудово възнаграждение. 

• Ако студентът е непълнолетен, се изисква разрешение от 
родителите или попечителите за заминаване в Испания. 

• Да бъдат осигурени финансови средства за посрещане на 
разходите за обучение, престой и завръщане в страната и 
при необходимост разходите на членовете на семейството. 
Независимо от това, лицето ще има право на достъп до 
държавната система за стипендии и помощи при същите 
условия като испанците. 
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Къде се подава молбата за виза? 
 
В испанската дипломатическа мисия или консулски отдел. 
 
Документи към молбата 
 

• Общите документи към всяка молба за виза без 
свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство, 
освен ако обучението, специализацията или 
изследователската работа не продължават повече от шест 
месеца. 

• Специфични документи: 
• Прием в учебното заведение. 
• Съдържание на плана за обучение, специализация или 

изследователска работа. 
• Медицинска застраховка и необходимите средства за 

репатриране (връщане в страната) при злополука или 
внезапно заболяване. 

 
И в този случай при получена виза трябва да се подаде молба 
за издаване на карта за чуждестранен студент в едномесечен 
срок след действителното влизане в Испания. 
 
Роднини на чуждестранни студенти и изследователи 
 
Подалите молба за виза за обучение или намиращите се в 
Испания по линия на обучението могат да подадат молба за 
издаване на визи за престой на членовете на семейството си 
за същия срок като продължителността на обучението или 
изследователската работа, като не се изисква предварителен 
период на престой на студента или изследователя. 
Следователно молбата за издаване на виза за престой на 
членовете на семейството може да се подаде едновременно с 
молбата за виза за обучение или впоследствие, когато 
титулярът на визата за обучение вече се намира в Испания. 
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Членовете на семейството, които могат да се възползват от 
тази възможност, са: 
 

• Съпруг/а 
• Непълнолетни деца или върху които лицето упражнява 

родителски или попечителски права. 
 
Важно: членовете на семейството, получили разрешение за 
пребиваване в Испания по тази линия, не могат да извършват 
платени трудови дейности. 
 
РАБОТА НА СТУДЕНТИ ИЛИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 
 
Могат да извършват платени трудови дейности в публични 
институции или частни организации, когато работодател им 
представи разрешение за работа и бъдат изпълнени изискванията 
като за всеки друг работник, освен оценката на националното 
равнище на заетостта и свидетелството за съдимост. 
 
Въпросните дейности трябва да бъдат съвместими с провеждане 
на обучението, а получените доходи не трябва да съставляват 
необходимо средство за издръжка или престой. 
 
Договорите трябва да се съставят писмено и да бъдат под 
формата на трудов договор за частично работно време. При 
договор на пълно работно време срокът не може да надвишава 
три месеца и да съвпада с учебния срок. 
 
Разрешението се издава без географски ограничения, освен ако 
платената дейност съвпада с учебния срок; в този случай 
разрешението се издава за територията на местоживеене на 
титуляра. 
 
Срокът на разрешението за работа е същият като срока на 
трудовия договор и не може да надвишава срока на визата или 
разрешението за обучение, чието изтичане води до прекратяване 
на разрешението за работа. 
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 Карта за самоличност на чужденец (tarjeta de 
identidad de extranjero) 

 
Това е документът за самоличност на чужденеца, аналогичен на 
националния документ за самоличност на испанците, който 
удостоверява, че чужденецът се намира в Испания в положение 
на законно пребиваване за повече от три месеца. 
 
За получаване на лична карта е необходимо чужденецът да има 
законно разрешение за пребиваване в Испания и да е платил 
държавните такси. 
 
Молбата за карта се подава: 
 

• В едномесечен срок след получаване на: 
o Разрешение за пребиваване 
o Разрешение за пребиваване и работа 
o Подновяване на тези разрешения 
o Разрешение за изследователска работа и обучение 

 
Къде се подава молбата? 
 
В Главна дирекция на полицията (Dirección General de Policía), 
откъдето се и получава. 
 
Срок на валидност 
 
Същият като срока на разрешението или признаването на правото 
за издаването й, следователно срокът на картата изтича с 
изтичането на срока на разрешението. 
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ІІІ. Трудови въпроси 
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ІІІ. Трудови въпроси 
 
 

• Трудов договор 
o Изпитателен срок 
o Видове трудов договор 
o Изтичане на трудовия договор 

• Заплата 

• Работно време 

• Колективно договаряне 

• Колективни трудови конфликти. Стачка 

• Социално осигуряване 

• Записване на чужденци в бюрата по труда на държавните 
служби за заетост 

• Работа като домашен помощник 

• Охрана на труда 
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 Трудов договор 

 
Това е договорът между работодателя и работника, с който 
работникът се задължава да извърши определена работа за 
работодателя под негово ръководство в замяна на заплата или 
възнаграждение. 
 
В общи линии могат да се наемат следните работници: 
 

• Пълнолетни лица. В Испания пълнолетие се навършва на 
18-годишна възраст. 

• Законно еманципирани непълнолетни лица. 
• Лица над 16 годишна възраст, но ненавършили 18 години, 

за което е нужно изричното съгласие на родителите или 
попечителите, ако живеят самостоятелно, или тяхното 
разрешение, ако живеят с тях. 

 
Освен това чужденците трябва предварително да са получили 
разрешение за работа. 
 
Форма на трудовия договор 
 
Може да се сключи писмено или устно. 
 
Изисква се писмено сключване на определени видове договор, 
трудовите договори трябва да се оформят писмено и когато това 
се изисква от законова разпоредба. Освен това договорът се 
сключва писмено, когато една от страните постави това изискване 
в кой да е момент, преди или след началото на трудовото 
отношение. Следователно като работник можеш да поискаш 
договорът ти да бъде оформен писмено дори и след започване на 
трудовата дейност. 
 
Какво трябва да бъде включено в трудовия договор? 
 
Най-общо трудовият договор трябва да има следното 
съдържание: 
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• Самоличността на двете страни, както на работника, така и 
на предприемача или работодателя. 

• Датата на започване на трудовото отношение, а при 
временно трудово отношение – неговата продължителност. 

• Адресът на седалището на предприятието и адресът на 
местоработата. 

• Професионалната категория или група на работното място. 
• Размерът на началната основна заплата и на надбавките, 

както и периодичността на плащане. 
• Продължителността и разпределението на нормалното 

работно време и на отпуските. 
• Сроковете за предизвестие в случай на прекратяване на 

трудовия договор. 
• Приложимият към трудовото отношение колективен трудов 

договор. 
 
В новия Правилник за пребиваване на чужденци, в разпоредбите 
за трудовия контингент, както е изтъкнато в съответния раздел на 
този справочник, се постановява, че трудовите договори, 
сключени по тази линия, трябва да се подписват от чужденци, 
които не се намират и не пребивават на територията на страната, 
и трябва да съдържат основните елементи на трудовия договор 
(посочени в предходния параграф), както и предвиждане за 
нетната заплата, която ще получава работникът. 
 
Изпитателен срок 
 
През изпитателния срок трудовото отношение може да се анулира 
по желание на една от страните без предизвестие и без 
привеждане на причина, освен ако не е уговорено друго. 
 
Не е задължително да се договаря изпитателният срок, но ако 
такава договореност съществува, тя трябва да фигурира писмено 
в трудовия договор. 
 
Продължителност 
 

• Определената в колективните трудови договори, а при 
липса на такова определение: 
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o Шест месеца за дипломирани специалисти 
o Два месеца за останалите работници, освен в 

предприятия с по-малко от 25 работника, в които 
изпитателният срок е с тримесечна продължителност 
за работници, които не са дипломирани специалисти. 
За домашните помощници се предполага 15-дневен 
изпитателен срок. 

 
Права и задължения през изпитателния срок 
 
Същите, които съответстват на длъжността и работното място, 
които работникът заема, все едно е щатен. 
 
През изпитателния срок трудовото отношение може да се анулира 
по желание на една от страните без предизвестие и без 
привеждане на причина, освен ако не е уговорено друго. 
 
Изпитателният срок се зачита за трудов стаж. 
 
Не може да се въвежда изпитателен срок, ако работникът вече е 
изпълнявал преди същата работа в предприятието, дори да е 
било с друг вид договор. 
 
Видове трудов договор 
 

• Безсрочен трудов договор (contrato indefinido). Той се 
сключва за неопределено време, без да се фиксира срокът 
за извършване на трудовата дейност и за времетраене на 
договора. 

• Безсрочен трудов договор за постоянна работа с 
прекъсване (contrato indefinido de fijos-discontinuos). 
Сключва се за извършване на работа, която има постоянен, 
но не непрекъснат характер, без определена повторяемост 
по едно и също време, в рамките на нормалния обем 
дейност на предприятието. 

• Трудов договор за обучение (contrato para la formación). Има 
за цел придобиването на необходимата теоретическа и 
практическа подготовка за надлежно извършване на дадена 
работа или трудова дейност, която изисква определена 
квалификация. Работниците трябва да са на възраст от 16 
до 21 години. 
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• Договор за практика (contrato en práticas). Има за цел 
придобиването на професионална практика в допълнение 
към придобитото образователно равнище за работниците с 
университетска диплома или завършено средно или висше 
професионално образование или официално признати като 
равностойни дипломи, които дават право за упражняване на 
професионалната дейност. Следователно за 
чуждестранните работници се изисква приравняването на 
дипломата. 

• Договор за определена работа или услуга (contrato de obra o 
servicio determinado). За извършването на самостоятелно 
обособена работа или услуга в рамките на дейността на 
предприятието, чието изпълнение, макар и ограничено във 
времето, по принцип е с неопределено времетраене. 
Продължителността на договора е за времето, необходимо 
за извършването на работата или услугата. 

• Временен договор поради производствени обстоятелства 
(contrato eventual por circunstancias de la producción). 
Сключва се за посрещане на конюнктурни изисквания на 
пазара, натрупване на задачи или извънредни поръчки, 
дори и в рамките на нормалната дейност на предприятието. 

• Договор за заместване (contrato de relevo). Сключва се с 
безработен или с работник на срочен трудов договор в 
предприятието за частично заместване на работник в 
предприятието, който излиза частично в пенсия за 
прослужено време, тъй като продължава да работи на 
частично работно време в предприятието и същевременно 
получава пенсията си. 

• Договор за работа на непълно работно време (contrato a 
tiempo parcial). Това е договорът, при който страните 
уговарят полагането на труд за по-малък брой часове 
дневно, седмично, месечно или годишно от нормалната 
продължителност на работното време на сравним работник. 
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Прекратяване на трудовия договор 
 
Какво означава прекратяване на трудовия договор? 
 
Това е преустановяване на трудовото правоотношение между 
предприятието и работника. 
 
Кои са причините за преустановяване на трудовото 
правоотношение? 
 

• Взаимно съгласие на страните. 
• Правомерно указаните основания в договора. 
• Изтичане на уговореното време или извършване на 

работата или услугата, която е предмет на договора. 
• Оставка на работника. 
• Смърт, тежка инвалидност или пълна трайна 

нетрудоспособност на работника. 
• Пенсиониране на работника. 
• От страна на работодателя – смърт, пенсиониране, 

нетрудоспособност на предприемача, ако е физическо 
лице, или прекратяване на юридическата личност, ако е 
предприятие. 

• Форсмажорни причини. 
• Колективно уволнение по икономически, технически, 

организационни или производствени причини. 
• Желание на работника с основателна причина. 
• Дисциплинарно уволнение. 
• Законоустановени обективни причини (такива са 

непригодност на работника, неприспособеност на работника 
към техническите промени на работното му място, 
амортизация на работни места и др.). 

 
 Работната заплата 

 
Може да се означава с други наименования като надница, трудово 
възнаграждение. 
 



 45

Какво представлява? 
 
Общата сума от всички възнаграждения на работниците, в пари 
или в натура, за положения труд, независимо дали възмездяват 
действително свършената работа под формата на парично 
възнаграждение или възнаграждение в натура, или периодите на 
почивка, които се отчитат като отработено време. Заплащането в 
натура не може при никакви обстоятелства да надхвърля 30% от 
работната заплата на работника. 
 
Работната заплата може да бъде брутна и нетна. 
 
Нетната (чиста) работна заплата се получава след приспадане на 
редица удръжки от брутната заплата и е сумата, която работникът 
действително получава след направените съответни удръжки. 
 
Удръжките са сумите, приспаднати от брутната заплата, за 
осигурителни вноски и данъци. На всеки работник се удържа 
данък общ доход по закона за облагане на доходите на 
физическите лица в Испания. 
 
Следователно вноската на работника за поддържане на 
системата за обществено осигуряване (подробно описана по-
нататък) се извършва чрез удръжката от работодателя на част от 
брутната заплата на работника, която се превежда на 
Общественото осигуряване. Дължимите осигуровки обхващат 
различни случаи или рискове: 
 

• Общи рискове (тук се включват общи заболявания и 
нетрудови злополуки). 

• Безработица и професионална квалификация. 
 
Важно: при наемане на чужденци с разрешение за работа за 
извършване на срочни трудови дейности, т.е. сезонна или 
полска работа, и за студенти не се внасят осигуровки за 
безработица. 
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Кой прави удръжките? 
 
Работодателят, който е упълномощеното за целта лице, прави 
удръжки от възнаграждението на работника за дължимите данъци 
и осигурителни вноски. Освен в случаите на домашен помощник, 
нает от няколко работодателя, когато самият работник внася 
осигуровките си в Общественото осигуряване. 
 
Структура на работната заплата 
 
Как се определя? 
 
Чрез колективното договаряне или, при липса на такова, в 
индивидуалния трудов договор. 
 
Какво се включва в работната заплата? 
 

• Основната заплата, определена за единица време или на 
парче. 

• Добавки към заплатата – зависят от различни 
обстоятелства, като лични характеристики на работника, 
извършената работа, състоянието и резултатите на 
предприятието. Такива са надбавките за трудов стаж, 
извънредни плащания, надбавки за жилище, за издръжка и 
др. 

 
Права на работника във връзка с изплащането на работната 
заплата 

• Плащане на заплатата на определената дата и място. 
• Получаване на разписка за заплатата (известна като 

отрязък от ведомост или фиш за заплата). 
• Срокът на плащане да не надвишава един месец. 
• Получаване на аванс срещу положения труд. 
• При закъснение на плащането, получаване на 10% годишна 

лихва върху размера на заплатата за периода на 
просрочване. 
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В Испания се извършват две извънредни плащания годишно, 
едното по Коледа, другото през месеца, определен в колективния 
трудов договор или в споразумението между работодателя и 
работническия представител. Тези допълнителни плащания могат 
да се разхвърлят по месеци, т.е. размерът на двете извънредни 
плащания се разделя на 12 месеца и получената сума се изплаща 
всеки месец. 
 
Важно: В Испания е въведена минимална работна заплата за 
страната, определяна ежегодно от правителството, както за 
постоянно наетите работници, така и за временните или 
сезонни работници и домашни помощници. Това е минимална 
работна заплата, което означава, че посочената в трудовия 
договор заплата, определена или от колективния трудов 
договор, или от индивидуалния трудов договор с 
предприятието, може да бъде по-висока, но никога по-ниска от 
Минималната работна заплата за страната (МРЗ). 
 

 Работно време 
 

Продължителността на работното време се определя с 
колективните трудови договори или с индивидуалния трудов 
договор. 
 
Максималната продължителност на работното време не може да 
надхвърля 40 часа седмично при годишно отчитане. Работното  
 

 



 48

време не може да продължава повече от 9 часа дневно, освен ако 
с колективен трудов договор или, при липса на такъв, чрез 
споразумение между предприятието и работническите 
представители се определя друго разпределение на дневното 
работно време, като при всички случаи се осигуряват 
междудневни почивки с не по-малко от 12 часа продължителност 
от края на единия работен ден до началото на следващия. 
 
ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД 
 
Какво представлява извънредният труд? 
 
Всеки труд, положен след максималната продължителност на 
нормалното работно време. Извънредният труд се полага 
доброволно освен при индивидуално или колективно 
споразумение. 
 
Как се заплаща? 
 
С парично възнаграждение или чрез компенсация с почивка 
според индивидуалното или колективно споразумение. 
 
Колко часа извънреден труд може да положи работникът 
годишно? 
 
80 часа. 
 

 Колективно договаряне 
 
Какво представлява колективният трудов договор? 
 
Това е договорът, сключен от представителите на работниците и 
предприемачите за определяне на условията на труд и 
производителността. 
 
Какви въпроси може да урежда? 
 

• Икономически – например заплатите. 
• Трудови – например дневното, седмичното и годишното 

работно време. 
• Синдикални – работнически съвети, работнически 

представители. 
• Условия на труд. 
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• Безопасност на труда. 
• Отношения на работниците и техните представители с 

работодателя или работодателските организации. 
 

 Колективни трудови конфликти. Стачка 
 
Какво представлява стачката? 
 
Прекратяване на работата, което се извършва колективно и 
съгласувано от работниците. 
 
Важно: трудовото отношение не се прекратява, следователно 
трудовият ти договор остава в сила. Но нямаш право на 
трудово възнаграждение за времето на стачката и се прилага 
специален осигурителен режим в Общественото осигуряване. 
 
Право на стачка на чуждестранните работници 
 
Чужденците имат право да стачкуват само ако имат разрешение 
за работа. По отношение на свободата за синдикално сдружаване, 
по същия начин само чужденците, които законно пребивават в 
Испания, имат право свободно да членуват в синдикат или в 
професионална организация при същите условия, както 
испанските трудещи се. 
 

 Обществено осигуряване 
 
В Испания, с оглед осигурителните плащания, в обхвата на 
Системата за социално осигуряване са включени, независимо от 
пол, гражданско състояние и професия, живеещите в Испания 
испанци и чужденците, които пребивават или се намират законно 
в Испания, при условие, че упражняват дейността си на 
територията на страната и са: 

• Наемни работници 
• Самонаети 
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• Работници кооператори, членове на трудово-
производителни кооперации 

• Студенти 
• Държавни служители, цивилни и военни. 

 
С оглед неосигурителните плащания, в обхвата на системата за 
обществено осигуряване са включени всички испанци, живеещи 
на територията на страната, и по силата на Закона за чужденците 
- всички чужденци с уредено административно положение, при 
условие, че отговарят на изискванията за всяко едно от тези 
плащания. 
 
Състав на системата за Обществено осигуряване 
 

• Общ режим 
• Специални режими: 

o Селскостопански работници 
o Моряци 
o Самонаети 
o Домашни помощници 
o Миньори във въгледобива 
o Студенти (студентска осигуровка) 
o Държавни служители 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
За чуждестранни работници регистрацията в Общественото 
осигуряване трябва да се извърши след получаване на 
разрешението за пребиваване и работа. 
 
Ако при подаване на молбата за издаване на лична карта за 
чужденец или след изтичането на един месец от влизането му в 
Испания не е налице осигурителната регистрация на работника, 
получил разрешение за пребиваване и работа, компетентният 
орган може да наложи прекратяване на издаденото разрешение. 
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Ако работодателят не изпълни задължението си, работниците 
могат да поискат непосредствено регистрацията си и 
първоначалното си зачисляване към Общественото осигуряване. 
Този орган може да извърши и служебна регистрация. 
 
ПЛАЩАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
 
Кога възниква това задължение? 
 
От започването на трудовата дейност и остава в сила, докато 
продължава тази дейност. 
 
Кои плащат осигурителни вноски? 
 
Работниците и работодателите, които са ги наели. 
 
Запомни: осигуровката е парична сума, която работодателят 
удържа от заплатите и внася в Общественото осигуряване. 
Работникът плаща осигурителни вноски за общи рискове (общи 
заболявания и нетрудови злополуки), безработица (освен 
сезонните работници и студентите) и професионална 
квалификация. Плащането на осигурителни вноски е необходимо 
за подновяване на разрешенията за пребиваване и работа. 
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 Регистрация на чужденци в бюрата по труда на 
държавните служби за заетост 

 

 
 
Можеш да се регистрираш в държавните служби за заетост като 
кандидат за работа, ако отговаряш на следните изисквания: 
 

• Имаш разрешение за пребиваване и работа с над 
тримесечна валидност. 

• Спадаш към някое от изключенията за получаване на 
разрешение за работа. 

• Имаш разрешение за работа по извънредни причини. 
• Имаш статут на бежанец или си прибран член на 

семейството. 
• Подал си молба за подновяване на разрешение за работа. 
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(Какво представляват държавните служби за заетост? Това са 
държавните органи, натоварени с посредничеството при 
търсенето и предлагането на работа. В Испания в 
общодържавен мащаб те се наричат Национален институт за 
заетост – Instituto Nacional de Empleo (INEM). 
 

 Работа като домашен помощник 
 
Това са трудовите отношения, които се установяват между 
титуляра на дадено домакинство, явяващ се в случая 
работодател, и наетите от него лица за извършване на платени 
услуги в рамките на домакинството, които имат характер на 
домашна работа. 
 
Важно: не се включва работата, извършена на приятелски, 
роднински, съседски начала срещу храна, подслон или 
компенсиране на разходите. 
 
Този вид договор има следните характеристики: 
 

• Предполага 15-дневен изпитателен срок. 
• Минималното възнаграждение се равнява на минималната 

работна заплата и се получава в пълен или 
пропорционален размер в зависимост от това дали се 
работи на пълно или намалено работно време. Могат да се 
приспадат не повече от 45% от заплатата за издръжка, 
подслон или други компенсации. 

• Право на две извънредни възнаграждения годишно с 
минимален размер 15 календарни дни от месечната 
заплата в парично изражение. 

• Работно време до 40 часа седмично. 
• Не е необходимо да се сключва чрез държавните служби за 

заетост. 
• Не се изисква писмена форма, достатъчно е да се сключи 

устно, при което се предполага едногодишен срок. 
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СПЕЦИАЛЕН СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА 
ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ 
 
Кои са включени в този режим? 
 
Работници, навършили 16 години, които извършват изключително 
домакинска работа за един или няколко глави на семейство и 
получават за това надница или някакво възнаграждение. Тук се 
включват охранителна дейност, градинарство, шофиране на коли 
и други подобни дейности, при положение, че се извършват като 
част от общата домакинска работа. 
 
Задължението за осигуряване възниква от започването на 
трудовата дейност, служеща като основание за включване в 
обхвата на този режим, дори да не е изпълнено задължението за 
осигурителна регистрация. Плащането на вноската се извършва 
през следващия месец след изплащането на възнаграждението. 
 
Кой трябва да плаща осигурителните вноски? 
 
Ако домашният помощник работи само за един работодател и 
работното му време надхвърля половината от нормалното 
работно време – осигуровката се внася от главата на 
семейството, който приспада частта на работника от неговата 
заплата. 
 
Ако домашният помощник работи на частично работно време или 
непостоянно за един или повече глави на семейство, той поема 
изцяло плащането на осигурителните вноски и на работодателя, и 
на работника. 
 

 Безопасни и здравословни условия на труд 
 
Тази дейност има за цел подобряване на условията за труд с 
оглед повишаване на безопасността и защитата на здравето на 
работниците. 
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Охраната на труда и предотвратяването на рискове поражда 
права и задължения за работодателите и работниците. 
 
Задължение на работодателя 
 
Осигуряване на здравето и безопасността на наетите от него 
работници по всички направления, свързани с тяхната работа. 
 
Право на работника 
 
Ефективна защита на работното му място. За целта е нужно: 

• Да бъде информиран лично за съществуващите рискове за 
здравето и безопасността му и за приетите предпазни 
мерки, включително и предвидените при извънредни 
случаи. 

• Да получи достатъчни и надлежни теоретически и 
практически познания при назначаването си на работа и при 
промяна в съдържанието на възложената му работа. 

• Да напусне работното си място при необходимост, ако 
смята, че трудовата му дейност представлява сериозна 
непосредствена заплаха за живота или здравето му. 
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• Периодичен преглед на здравословното му състояние в 
зависимост от съществуващите рискове на работното му 
място. 

• Да бъде консултиран и да участва в обсъждането на всички 
въпроси, които засягат безопасността и здравето при 
работа. Освен това, да прави предложения на 
работодателя и на органите за работническо участие и 
представителство (работнически представители по охрана 
на труда, комитет за безопасни и здравословни условия на 
труд). 

 
Задължения на работника 
 
Да се грижи за собствената си безопасност и здраве, както и за 
безопасността и здравето на колегите си. За целта е необходимо: 

• Да използва правилно машините, инструментите, опасните 
вещества, съоръженията и всякакви други средства на 
труда или оборудване, предоставени от работодателя. 

• Да използва правилно защитните средства по работното 
оборудване и на работното си място. 

• Да информира незабавно прекия си ръководител и 
отговорниците по охраната на труда в предприятието за 
всяка ситуация, която по негова преценка представлява 
заплаха за безопасността и здравето на работниците. 

• Да допринася за изпълнение на задълженията, предписани 
от компетентния орган. 

• Да съдейства на работодателя за осигуряване на безопасни 
условия на труд и за предотвратяване на рисковете за 
безопасността и здравето на работниците. 
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Центрове на Общия съюз на трудещите се (UGT), към 
които можеш да се обърнеш 
 
Проект “Синдикално участие в миграционните процеси” 
 
В Испания 
 
Програма на “Центровете за информация и социално-трудова 
консултация за имигранти” на Конфедералния изпълнителен 
комитет на Общия съюз на трудещите се 
Programa de “Centros de Información y Asesoramiento Sociolaboral 
para inmigrantes”de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT 
 
Andalucía: 
Almería: Javier Sanz, 14 – 4o 
Teléfono: 00 34 950 251 211 
 
Asturias: 
Oviedo: Pza. General Ordóñez, 1, planta baja 
Teléfono: 00 34 985 276 729 
 
Canarias: 
Las Palmas: Avda. del 1º de Mayo, 21, 1ª planta 
Teléfono: 00 34 928 36 43 72 
 
Castilla-La Mancha: 
Albacete: Mayor, 58, planta baja 
Teléfono: 00 34 967 215 514 
 
Castilla y León: 
Aranda de Duero: Plaza del Trigo, 8 
Teléfono: 00 34 947 507 850 
 
Ceuta: 
Alcalde Frutuoso Miaja, 1 – 3ª planta 
Teléfono: 00 34 956 510 341 
 
Extremadura: 
Navalmoral de la Mata: Pablo Luengo, s/n 
Teléfono: 00 34 927 531 948 
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Euskadi: 
Bilbao: Colón de Larreategui, 46 bis 
Teléfono: 00 34 944 255 252 
 
Galicia: 
Vigo: Enrique Heraclio Botana, 2 
Teléfono: 00 34 986 223 088 
 
La Rioja: 
Logroño: Milicias, 1 bis 
Teléfono: 00 34 941 240 022 
 
Melilla: 
Pza. 1º de Mayo, s/n 
Teléfono: 00 34 952 672 602 
 
Navarra: 
Pamplona: Avda. de Zaragoza, 12, bajo 
Teléfono: 00 34 948 291 281 
 
Програма на “Центровете за информация и социална подкрепа 
на имигранти” на Конфедералния изпълнителен комитет на 
Общия съюз на трудещите се 
Programa de “Centros de Información y Atención Social a 
inmigrantes”de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT 
 
Andalucía: 
Málaga: Alemania, 19-21 
Teléfono: 00 34 952 221 030 
 
Cantabria: 
Santander: Rosario Acuña, 5 
Teléfono: 00 34 942 36 46 22 
 
Cataluña: 
Barcelona: Rambla de Santa Mónica, 10 
Teléfono: 00 34 933 046 842 
 
Madrid: 
Maldonado, 53 
Teléfono: 00 34 915 900 580 
 
Murcia: 
Santa Teresa, 16 
Teléfono: 00 34 968 274 690 
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Comunidad Valenciana: 
Valencia: Naturalista Arévalo Baca, 7, bajo 
Teléfono: 00 34 963 936 371 
 
Други центрове на UGT, подпомагащи имигранти 
 
Andalucía 
 
Almería: 
Huércal – Overa: Avda. Guillermo Reina, s/n 
Teléfono: 950 13 40 05 
 
Roquetas de Mar: Pza. Doctor Marín, s/n 
Teléfono: 950 32 39 74 
 
Vera: San Cleofás, s/n 
Teléfono: 950 39 21 45 
 
Cádiz: 
Avda. Andalucía, 6, 3º 
Teléfono: 956 28 99 66 
 
Campo de Gibraltar: Avda. Gesto por la Paz, Estación 1ª planta 
Teléfono: 956 58 70 13 
 
Jerez de la Frontera: Pza. del Arenal, 20 – 40 
Teléfono: 956 34 65 35 
 
Córdoba: 
Marbella, s/n 
Teléfono: 957 29 76 77 
 
Baena: Pasaje Recoletos, 8 
Teléfono: 957 69 07 87 
 
Lucena: San Pedro, 40 
Teléfono: 957 50 15 50 
 
Granada 
Avda. de la Constitución, 21, 2º 
Teléfono: 958 27 21 91 
 
Huelva: 
Puerto, 28 
Teléfono: 959 24 40 90 
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Jaén: 
Paseo de la Estación, 30, 1º 
Teléfono: 953 25 22 21 
 
Málaga: 
Marbella: Avda. Ricardo Soriano, 11 
Teléfono: 952 77 95 44 
 
Sevilla: 
Antonio Salado, 10-12 
Teléfono: 954 50 63 00 
 
Blas Infante, 42, 2º 
Teléfono: 954 27 30 03 
 
Asturias 
 
Gijón: 
Pintor Mariano Moré, 22 entlo. 
Teléfono: 985 35 56 56 
 
Aragón 
 
Zaragoza: 
Costa 1 
Teléfono: 976 70 01 00 
 
Baleares 
 
Palma de Mallorca: 
Avda. Arquitecto Gaspar Bennasar, 69, 5o 
Teléfono: 971 76 44 88 
 
Canarias 
 
Fuerteventura 
Puerto del Rosario: Avda. 1º de Mayo, 33, 2º 
Teléfono: 928 53 09 33 
 
Lanzarote 
Arrecife: Avda. Vargas, 4, 2º 
Teléfono: 928 81 03 40 
 
Tenerife 
Santa Cruz de Tenerife: Méndez Núñez, 84, 3o 
Teléfono: 922 27 14 67 
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Castilla y León 
 
Ávila: 
Isaac Peral, 18 bajo 
Teléfono: 920 22 56 50 
 
Burgos: 
San Pablo, 8 
Teléfono: 947 25 20 80 
 
León: 
Gran Vía de San Marcos, 31 
Teléfono: 987 27 06 79 
 
Ponferrada: Avda. Valdés, 36, 1º 
Teléfono: 987 41 76 64 
 
Palencia: 
Mayor Antigua, 69 
Teléfono: 979 70 64 47 
 
Salamanca: 
Avda. de Mirat, 35-39 entreplanta, oficina A 
Teléfono: 983 27 22 31 
 
Segovia: 
Avda. Fernández Ladreda, 33 
Teléfono: 921 42 48 50 
 
Soria: 
Vicente Tutor, 6 
Teléfono: 975 22 53 23 
 
Valladolid: 
Gamazo, 31, bajo 
Teléfono: 983 21 41 85 
Gamazo, 13 
Teléfono: 983 32 90 84 
 
Zamora: 
Lope de Vega, 6 
Teléfono: 980 51 42 91 
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Castilla- La Mancha 
 
Albacete 
Hellín: Juan XXIII, 5 – 2º 
Teléfono: 967 30 40 30 
 
Villarobledo: Cruz Verde, 4 dcha. 
Teléfono: 967 14 20 14 
 
Ciudad Real: 
La Paz, 4 
Teléfono: 926 21 14 72 
 
Alcázar de San Juan: Hermanos Galera, 13 
Teléfono: 926 54 11 74 
 
Manzanares: Molinos de Viento, 1 
Teléfono: 926 61 17 62 
 
Tomelloso: Socuellamos, 10 bajo izda. 
Teléfono: 926 50 32 12 
 
Valdepeñas: Unión, 33, 1º 
Teléfono: 926 32 06 68 
 
Cuenca: 
Hermanos Valdés, 5 
Teléfono: 969 21 40 59 
 
Motilla del Palancar / Iniesta: Alarcón, 2 
Teléfono: 967 54 50 11 
 
Tarancón: Miguel Cervantes, 49 
Teléfono: 969 32 20 63 
 
Guadalajara: 
Pza. de Pablo Iglesias, 2 
Teléfono: 949 22 39 80 
 
Toledo: 
Carlos V, 1, 1º 
Teléfono: 925 22 82 00 
 
Concepción, 4, bajo 
Teléfono: 925 25 25 18 
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Illescas: Pza. Mayor, 1 
Teléfono: 925 22 82 00 
 
Euskadi 
 
San Sebastián: 
Catalina de Erauso, 7 
Teléfono: 943 44 58 74 
 
Vitoria: 
San Antonio, 45 
Teléfono: 945 15 07 70 
 
Galicia 
 
A Coruña: 
Fdez. Latorre, 27 
Teléfono: 981 24 11 22 
 
Ferrol: Carmen, 43 
Teléfono: 981 35 00 23 
 
Santiago de Compostela: Miguel Ferro Caaveiro, 12 baixo 
Teléfono: 981 59 09 41 
 
Lugo: 
Ronda da Muralla, 58, 1º 
Teléfono: 982 23 13 25 
 
Ourense: 
Parque San Lázaro, 12 baixo 
Teléfono: 988 22 61 35 
 
Pontevedra: 
Pasantería, 1 
Teléfono: 986 85 84 51 
 
La Rioja 
 
Calahorra: Julio César, 3 
Teléfono: 941 13 02 94 
 
Murcia 
 
Cartagena: Pza. España, 12 
Teléfono: 968 08 30 45 
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 Lorca: Jerónimo Santa Fe, 38, 1º A 
Teléfono: 968 46 98 70 
 
Navarra 
 
Pamplona: IFES, Avda. Marcelo Celayeta, 75 
(Edif.. IWER) entrada 4 C, 1a planta, nave C 2 
Teléfono: 948 15 31 93 
 
Alsasua: Erkuden, 4 
Teléfono: 948 46 71 20 
 
Azagra: Filemón Losantos, 15 
Teléfono: 948 67 75 85 
 
Caderita: Pza. del Ayuntamiento, s/n 
Teléfono: 948 84 48 02 
 
Caparroso: Pza. España, 12 
Teléfono: 616 907 523 
 
Estella: Huarte de San Juan, s/n 
Teléfono: 948 55 06 40 
 
Funes: Pza. del Ayuntamiento, s/n 
Teléfono: 660 678 936 
 
Olite: Pza. del Ayuntamiento, s/n 
Teléfono: 616 907 523 
 
Peralta: Espoz y Mina, 2 
Teléfono: 948 71 32 04 
 
San Adrián: Santa Gema, 28 
Teléfono: 948 69 66 00 
 
Sangu/esa: Las Torres, 18 
Teléfono: 948 43 05 32 
 
Tafalla: Cuatro Esquinas, 1, 1º 
Teléfono: 948 70 08 90 
 
Tudela: Cuesta de la Estación, 3 
Teléfono: 948 40 24 25 
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País Valenciano 
 
Alicante: 
Pablo Iglesias, 23 
Teléfono: 965 14 87 15 - 13 
 
Benidorm: Av. L’Aigu/era (Edif.. Central Park entlo.) 
Teléfono: 965 86 20 11 
 
Elche: Pza. Constitución, 3 
Teléfono: 965 45 38 12 
 
Elda: Ortega y Gasset, 23 
Teléfono: 965 39 76 22 
 
Orihuela: Ruiz Capdepón, 9 – 3o 
Teléfono: 965 30 21 65 – 56 63 
 
Torrevieja: La Pau, 115 
Teléfono: 965 71 38 12 
 
Castellón: 
Pza. de les Aules, 5 
Teléfono: 964 22 65 08 
 
Villareal: Pedro III, 4 
Teléfono: 964 50 65 80 
 
Valencia: 
Alzira: Curtidors, 25 
Teléfono: 962 41 27 51 
 
Gandía: Abad Sola, 69-71 
Teléfono: 962 86 29 98 
 
Sagunto: Pza. Cronista Chabret, 13 
Teléfono: 962 66 10 63 
 
Запомни, че освен към тези центрове можеш да се обърнеш към 
всяко седалище на UGT в Испания, за да получиш информация и 
съвет. 
 
 
 
 


