
 

  
 

 

 

 

 

 

Вие сте български работник във Франция 

 Каква трябва да бъде заплатата Ви? 

 Каква е продължителността на работното Ви време? 

 Как да постъпите в случай на трудова злополука? 

 На колко дни отпуск имате право? 

 Към кого да се обърнете при затруднение или въпрос? 

Информирайте се за правата си във Франция! 

 
Инспекциите по труда на Франция и България   

Ви канят на две информационни срещи   
 

На 24 септември 2019 г. 
от 18,00 часа 

 

В Espace Rabelais 
в Шинон  

Rue de la Digue Saint Jacques 37500 CHINON 

План за достъп на гърба 

На 25 септември 2019 г  от 
18,30 часа 

 

В балната зала (salle des fêtes)  
в SOINGS-EN-SOLOGNE  

Rue de la salle des fêtes 41230 Soings-en-Sologne 
План за достъп на гърба 

 

 

На място ще намерите документи на български език относно правилата на трудовото право 
и колективните трудови договори, които се прилагат към положението Ви във Франция. 
Ще ви бъде представен също опитът от сътрудничеството между два работнически 
профсъюза — от Р Франция и Р България. 
 

Още информация на centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Vous-etes-travailleur-bulgare-en-France 
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План за достъп до Espace Rabelais в CHINON 
Rue de la Digue Saint Jacques 37500 CHINON 

 

 
План за достъп до salle des fêtes de SOINGS-EN-SOLOGNE  
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GPS координати: 
47° 9' 45.004" N - 0° 13' 59.725" E 
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La présente réunion a reçu le soutien financier du programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale «EaSI» (2014-2020) 
Les informations contenues dans la présente publication ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission européenne.  
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