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Практическо ръководство за работници от ЕС в Германия

Предговор
Свободното движение на работниците е една от четирите основни
свободи на ЕС и централна опора на европейската идея. Както за икономиката, така също и за самите хора вътрешната миграция е свързана
с много възможности. Особено Германия се облагодетелства в голяма
степен от миграцията в ЕС. Поради това е много важно трудовата имиграция към Германия да се осъществява при на труд законите.
Практиката обаче показа, че при имигрантите често се стига до трудова
експлоатация и до други трудовоправни проблеми. Какво могат да
направят сами гражданите на съюза в такава ситуация?
Законодателните мерки за трудова заетост (напр. трудово право,
социално осигуряване, данъчно право) са различни в страните членки
на ЕС. По тази причина е трудно, особено за нови имигранти, навлизащи на немския трудов пазар, да познават всички разпоредби и
упражняват правата си в Германия. Същевременно предоставянето на
възможности за консултации и подкрепа е по-голямо, благодарение
на което работниците се информират за своите задължения и права
и могат да потърсят подкрепа при прилагането на правата си. Също
така работниците могат да действат и сами, когато правата им са
нарушени. Тази брошура има за цел да ги подготви за това. От практиката, свързана с труда и живота, на Берлинския консултационен
център „Миграция и достоен труд“ (БЕМА) бяха обобщените типични
случаи на правни нарушения със съответните възможности за
действие. Представени са както правата, напр. правото на получаване
на минимална работна заплата, така и отделните стъпки, които гражданите на съюза трябва да предприемат, за да могат да защитят правата си в случай на спор. Какво трябва да се предприеме конкретно
при посочения тук пример, за да се приложи правото на минимална
работна заплата?
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Освен правната информация тук ще намерите също подходящи
връзки, документи и адреси на институции, към които да отнесете
Вашите проблеми. Ако имате въпроси извън примерните случаи в тази
брошура, можете да се обърнете към нас. Защото ние искаме заедно
да наложим справедливи работни условия за всички работници!
Бюро за равно третиране на
работниците от ЕС в областта
на труда и заетостта (EU-GS)

Берлински консултационен
център „Миграция и достоен
труд“ (БЕМА)

Съгласно разпоредба (ЕС) 492/2011 гражданите на
съюза имат право на свободно движение на работниците в рамките на Европейския съюз. Въз основа
на Директива 2014/54 на ЕС през м. май 2016 г. федералното правителство е учредило за тяхна подкрепа
Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в
областта на труда и заетостта (EU-GS) при представителя на федералното правителство за миграция, бежанци
и интеграция. Неговата цел е да противодейства на
ограниченията и спънките за свободното движение на
работниците, на свързаната с това дискриминация на
работниците от ЕС и техните семейства в Германия и да
се погрижи за това, те да бъдат равнопоставени спрямо
немските граждани.

Берлинският консултационен център „Миграция и
достоен труд“ (БЕМА) съдейства на мигранти и мобилни
работници да се възползват от своите трудови и социални права. Целта на БЕМА е равното третиране на всички
граждани на Берлин – независимо от произхода и статута на пребиваване, особено по отношение на техните
права на пазара на труда и в областта на социалното
осигуряване.
БЕМА предлага трудово и социално-трудово консултиране на дванадесет езика и освен това подкрепя
жертвите на трудова експлоатация, принудителен труд
и трафик на хора. Образователната работа на БЕМА е
насочена към еманципирането на имигрантите и мобилните работници. За целта консултационният център
организира обучения в езикови училища, общежития
или социални центрове. За посредници при миграционните консултации, трудови посредници или доброволни
активисти БЕМА провежда допълнителни квалификационни обучения за трудови права, често срещани
форми на експлоатация и възможности за действие.
Освен това БЕМА предава своя практически опит на
профсъюзи, медии, научни организации, държавни
органи и политически организации с цел да допринесе за
борбата с експлоатацията и дискриминацията.

Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в
областта на труда и заетостта работи в три ключови
области: информация и консултация, прилагане на
структурни и институционални промени, както и изготвяне на независими анализи и проучвания по специфични теми, свързани със свободното движение на
работниците в ЕС. Важен инструмент за целенасочена
обществена работа представлява многоезичният уеб
сайт www.eu-gleichbehandlungsstelle.de, чрез който
гражданите на съюза могат да се информират по
въпроси, свързани с темите живот и работа.

БЕМА се финансира от Сенатската служба за интеграция,
труд и социални въпроси на Берлин. Финансираща
институция е Организация с нестопанска цел към DGB/VHS
“Работа и живот Берлин-Бранденбург“, с подкрепата на
DGB в окръг Берлин-Бранденбург.

Със своето предложение Бюрото за равно третиране
на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта се
обръща също към посредници, социални партньори и
неправителствени организации, с които то осъществява
общи проекти за прилагането на правата на работниците
от ЕС и членовете на техните семейства. Освен това
Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в
областта на труда и заетостта стимулира сътрудничеството и информационния обмен в рамките на наличните
консултационни структури в Германия и е партньор за
контакт с институциите на ниво страни членки на ЕС,
както и Европейската комисия.
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Работа без адресна
регистрация

Типичен пример
Иван от България е новодошъл в Берлин и си търси работа. Той живее
временно при свой приятел, който му помага, докато си намери
собствено жилище. Търсенето на жилище е с малки изгледи за успех,
защото Иван все още няма работа и по тази причина не може да
представи доказателства за доходи. Той не може да се регистрира
при своя приятел, защото наемодателят не позволява допълнителни
наематели. Иван се е опитал да се регистрира като търсещо работа
лице при Федералната агенция по заетостта. Той обаче е бил отпратен,
защото не може да представи адресна регистрация. Иван е искал
и да си открие банкова сметка. Той е проверил в няколко банки, но
навсякъде е получил отказ, защото не е регистриран. Чрез познати
му е предложена работа в магазин за закуски. Собственикът на магазина
обаче е казал на Иван, че не може да го назначи на работа без адресна
регистрация. Той изисква също данъчен идентификационен номер и
социален осигурителен номер, които Иван няма. Иван е отчаян. В интернет той открива българско консултантско бюро, от което човек може
да си купи адресна регистрация за 100 евро на месец, и обмисля, дали
да не използва предложението.
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1

3

Работодател

Банка

Платената адресна регистрация не е решение, защото
това всъщност е фалшива регистрация, която е незаконна. От една страна Иван нарушава закона, ако представи този адрес на властите, от друга страна той няма
контрол над получаването на важни писма от институции,
защото никога няма да получава пощата си лично.

Както и всеки друг пребиваващ законно в Германия,
Иван има право на откриване на платежна сметка за
основни операции (т. нар. базисна сметка). Той не
трябва да трябва да бъде поставян в неравностойно
положение въз основа на своята националност или
местоживеене. За откриването на базисна сметка не е
необходима адресна регистрация.

Наличието на адресна регистрация не е предпоставка
за започване на работа. Ето защо работодателят няма
право да изисква от Иван адресна регистрация. Достатъчно е Иван да посочи на работодателя актуален
адрес, на който той може да бъде намерен, напр. при
неговия приятел.

Базисната сметка позволява извършването на вноски в
брой, изплащания, директни дебити и банкови преводи.
Иван трябва да представи пред банката само своята
лична карта или паспорт и да посочи пощенски адрес.
Достатъчно е да може да получава кореспонденция при
своя приятел. Иван може да използва формуляра за
откриване на базисна сметка, който ще получи от банката,
или следния формуляр:

Ако Иван се затруднява да убеди собственика на магазина за закуски, той може да му представи кратката
информация, която е публикувал Берлинският консултационен център „Миграция и достоен труд“ заедно
със Сенатската служба за интеграция, труд и социални
въпроси на Берлин. Информационната брошура може
да бъде намерена тук:

Иван може да намери формуляра за заявление
за откриване на базисна сметка в Приложение I
на страница 87.

https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_
arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_
stand_28_2_2019_senias.pdf

Той трябва да попълни формуляра сам или с помощта
на консултативен център и да го подаде в банката.
След това всичко става бързо: Банката трябва да
открие сметката до максимум десет работни дни.
Ако банката откаже неговото искане, тя трябва да му
съобщи за това в рамките на тези десет работни дни.
След това Иван може сам или с помощта на консултативен център да се обърне към Федералната служба
за надзор над финансовите услуги. Там той може да
заяви проверка на решението на банката.

2

Здравна каса
Работодателят може да изиска от Иван да представи
удостоверение за регистрация в здравна каса и социален осигурителен номер.

Иван може да намери в формуляра за заявяване
на проверка Приложение II на страница 90.
Или онлайн на адрес:

Тъй като Иван никога не е бил осигуряван в Германия,
първо трябва да си избере здравна каса. След това
работодателят трябва да го регистрира при избраната
здравна каса. Адресна регистрация не е необходима,
но Иван трябва да посочи пощенски адрес, напр. този
на неговия приятел (Иван Фамилия, живущ при „Име
Фамилия“).

https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/
files/migration_files/media241560A.pdf

След като работодателят е регистрирал Иван при здравната каса, той вече е социално осигурен от работодателя
(това включва пенсионна осигуровка, застраховка срещу
трудова злополука, за осигуряване на грижи и за безработица). След това на Иван автоматично се издава номер
на социална осигуровка, който му се изпраща по пощата.
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Ако решението за отказ е било неоснователно, се
разпорежда откриване на сметка, т.е. банката трябва
да открие сметката. Иван трябва да получи писмено
потвърждение за това.

работодателя. След това Иван повече не се нуждае от
заместващото удостоверение.
Ако Иван не представи на работодателя удостоверение,
собственикът на магазина за закуски трябва въпреки
това да отчислява данъци от работната заплата като
работодател на Иван. В този случай приходите на Иван
се облагат с данъчен клас VI (§ 39 c пар.1 на Закона за
данък върху приходите (EStG)). Ако в такъв случай данъкът върху възнаграждението е бил по-висок, Иван може
да получи обратно разликата през следващата година
чрез данъчна декларация.

Другият вариант е Иван да се обърне към Службата
против дискриминация:
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/
kontaktformular/Seite_1/_node.html
Службата против дискриминация може да се свърже с
банката и да изясни случая на Иван.

5

Федерална а генция
по заетостта
(Bundesagentur für
Arbeit)

4

Данъчна служба
(Finanzamt)
Работодателят се нуждае от данъчен идентификационен номер на Иван, за да може да има достъп до
данните за ELStAM (критерии за удържане на данък
върху възнаграждението) за изготвяне на ведомостта за
заплатите.

Иван може да се регистрира и без адресна регистрация
в Агенцията по заетостта (или трудова агенция) като
търсещо работа лице. Иван има това право, защото има
обичайно място на пребиваване в Берлин. Иван все още
не знае колко дълго ще остане в Берлин, но планира да
работи и да живее тук.

Тъй като Иван няма адресна регистрация, от данъчната
служба не му се издава автоматично данъчен идентификационен номер.

Иван трябва да се обърне към Агенцията по заетостта
там, където пребивава, т.е. в общината, в която се
намира жилището на неговия приятел.

Като данъчно задължено лице, което не е регистрирано
в Германия, но има доходи тук, Иван трябва да сам
да изиска от компетентната данъчна служба данъчен
идентификационен номер. Данъчната служба го заявява при Федералната данъчна служа, което може да
отнеме известно време.

Адресът на Агенцията Иван може да намери лесно тук:
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/
ansprechpartner

Междувременно Иван може да заяви при данъчната
служба в своя окръг по местоживеене удостоверение
за удържане на данък върху възнаграждението. Тази
възможност е предвидена в § 39e пар. 8 на Закона
за данък върху приходите (EStG). Удостоверението се
издава за една календарна година и на първо време
замества изисквания от работодателя данъчен идентификационен номер.

Важно е Иван да може да получава кореспонденция по
пощата, напр. чрез уточнения към адреса (напр. „c/o“,
„при г-н/г-жа“, и т.н.).
Като гражданин на ЕС Иван може да използва услугите
на Агенцията по заетостта и без да има немски езикови
познания. Ако Иван заяви, че не може да доведе
някого, който да му превежда, то тогава Федералната
агенция трябва да се погрижи за превода, напр. чрез
собствени служители или гореща линия за преводачи.
Иван не трябва да плаща за това.

Иван може да намери заявлението за удостоверение в Приложение III на страница 92.
Заявлението за това удостоверение Иван може да
попълни сам или с помощта на консултативен център.
Работодателят на Иван също може да заяви удостоверението за него, ако Иван го упълномощи за целта.

Иван може да се регистрира като търсещо работа лице
и онлайн:
https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

След като Иван си направи собствена адресна
регистрация, данъчният идентификационен номер
му се изпраща по пощата. Той трябва да го съобщи на

Агенцията по заетостта може да подпомогне Иван при
търсенето на работа. Тя може да го посъветва как да
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се ориентира на трудовия пазар и да му помогне да си
изготви профил за кандидатстване. В Професионалния
информационен център (BiZ) на Федералната агенция
Иван може да използва например работно място с компютър, за да отпечата или сканира своите документи за
кандидатстване.

6

Служба за адресна
регистрация
(Einwohnermeldeamt)
След като Иван наеме собствено жилище, той трябва
задължително да се регистрира. Съгласно § 27 пар. 2 т. 3
на Федералния закон за регистрация (BMG)задължение
за регистрация съществува и за лица , които иначе имат
адресна регистрация в чужбина. След три месеца в
Германия Иван трябва да регистрира своето жилище
в рамките на 14 дни в Гражданската служба/Службата
за адресна регистрация. Жилище е „всяко затворено
помещение, което се използва за живеене или спане“
(§ 20 BMG).
Много права, които Иван има в Германия като гражданин
на ЕС, имащ право на свободно движение, могат да
бъдат използвани от него само тогава, когато докаже
местоживеене и обичайно пребиваване в Германия
чрез представянето на удостоверение за адресна
регистрация.
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Неизплащане на
заплатата

Типичен пример
Димитрос се зарадвал много, когато намерил работа при подизпълнител на голяма логистична компания чрез обява в интернет. Той
трябва да работи като куриер и доставчик на пратки в Берлин. Работи
вече два месеца, но радостта му е изчезнала. Всъщност Димитрос
все още не е получил трудово възнаграждение и вече няма средства
за препитание. Питал е няколко пъти своя началник. Първо му било
казано, че имало грешка в счетоводството и неговите пари по грешка
са били преведени на друг колега. След това началникът му казал, че
самият той чака своите пари от възложителя. Той можел да плати на
Димитрос едва тогава, когато бъде платено на него самия. В крайна
сметка началникът вече не си вдига телефона, когато Димитрос му се
обажда. Димитрос не знае какво да прави в тази ситуация и към коя
институция може да се обърне.
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1

2

Бюро по труда/
Федерална а генция
по заетостта
(Bundesagentur für
Arbeit)

Здравна каса
Димитрос трябва да се информира при неговата здравна
каса, дали работодателят го е регистрирал за социално
осигуряване и е заплащал вноски там.
Ако работодатели не изплащат заплати, те често също
така не заплащат вноските за социално осигуряване.
В резултат на това възникват пропуски в здравното
осигуряване. За да установи това, Димитрос трябва да
се свърже със своята здравна каса.

Димитрос няма пари и прилагането на неговите права
може да отнеме известно време. Поради това той
трябва да заяви незабавно Обезщетение за безработица
I при местната Агенция по заетостта или Обезщетение
за безработица II при местното Бюро по труда.

Ако работодателят не е регистрирал Димитрос за социално осигуряване, Димитрос би трябвало да представи
своя трудов договор и други трудови документи пред
здравната каса, за да докаже своето трудово правоотношение. Здравната каса е орган, отговарящ за събирането, т.е. тя трябва да затвори пропуска в социалното
осигуряване и да изиска вноските за социално осигуряване от работодателя.

Обезщетение за безработица I
• Димитрос може да заяви Обезщетение за безработица I и когато трудовото отношение все още
не е прекратено,, но работодателят не изплаща
дължимото трудово възнаграждение. Обезщетението за безработица в този случай е предварителна помощ спрямо задължението за плащане
на работодателя. Това е уредено в § 157 пар. 3 SGB
III и се казва „независимо отпускане на средства“.

3

Работодател

• Ако Димитрос не изпълнява условията за Обезщетение за безработица I, той може да заяви Обезщетение за безработица II при Бюрото по труда.

Дори ако Димитрос вече устно е заявил претенциите си
към своя работодател, той трябва да ги заяви и писмено
към работодателя и да поиска своето възнаграждение
(искане за заплащане). Понякога в трудовия договор
дори е посочено, че неплатена заплата трябва да бъде
поискана писмено. Димитрос трябва да постави на своя
работодател срок за плащане. Той може да напише писмото сам или с помощта на консултативен център.

Обезщетение за безработица II
Димитрос може да направи заявлението писмено или
устно. Бюрото по труда трябва да му предостави необходимите формуляри за заявление. Димитрос има законно
право на това, неговото заявление да бъде прието и
проверено. Институцията трябва да му връчи писмено
решение с обосновка след проверката. Димитрос трябва
да поиска това изрично.

В писмото Димитрос може да декларира т. нар.
„Отказ да извършва работа“ Leistungsvorbehalt.
Това означава, че той отказва да извършва работа,
докато не получи работната си заплата. Той има
право на това след два месеца без заплата.

Ако Димитрос изпълнява условията за Обезщетение
за безработица II, той може също така да подаде молба
за аванс поради неговото тежко финансово положение.
Това е препоръчително, защото често обработката на
заявлението отнема няколко седмици.
Димитрос може да намери адресите на съответните
институции на място онлайн:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen
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Във всеки съд по трудовоправни въпроси в Германия
има правна служба за заявления, където човек може
да представи всички документи (трудов договор,
график с часове, документ за самоличност) и да заяви
устно своите искания. Там ще помогнат на Димитрос
за изготвянето на писмена искова молба. Това е безплатно. Правната служба за заявления обаче не може
да направи юридическа консултация на Димитрос.

4

Консултативен център
В консултативния център Димитрос получава информация за своите права. Съветниците могат да му помогнат
да напише писмено искане за заплащане или могат да
осъществят директен контакт с неговия работодател, за
да изяснят случая.

Димитрос може да попълни също така формуляр за
искова молба и да го изпрати по пощата или по факс на
съда по трудовоправни въпроси. Формулярите могат
да бъдат намерени на уеб страниците на много от съдилищата по трудовоправни въпроси.

Специфични трудовоправни консултативни центрове:
https://www.bema.berlin/bg/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

Димитрос може да намери пример за такъв
формуляр за искова молба в Приложение IV на
страница 96.

https://www.faire-mobilitaet.de/bg
След като е предявил иска, Димитрос получава писмена
покана за помирително изслушване. Целта на това
изслушване е да установи дали Димитрос и неговият
работодател могат да се споразумеят. За целта Димитрос
може да изиска присъствието на преводач, за когото
обаче трябва да заплати сам. Най-често процедурата
пред съда за трудовоправни въпроси свършва със споразумение още при това първо изслушване. В такъв случай
за Димитрос не биха възникнали разходи (освен разходите за преводач).

Димитрос може да намери преглед на всички консултативни центрове в цяла Германия според насочеността,
както и според езика, на адрес:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
Ако работодателят въпреки това не изплати работната
заплата, Димитрос трябва да внесе искова молба пред
съда по трудовоправни въпроси, за да получи своите
пари. В Германия няма институция, която може да внесе
искова молба за заплата вместо него. По тази причина
Димитрос трябва да внесе исковата молба сам.

Ако трябва да стане бързо, Димитрос може да предяви
иск пред съда за своята заплата по бърза процедура.
Тогава обаче той трябва да докаже, че се намира в
изключително трудна финансова ситуация.
Когато случаят не е сложен – както при Димитрос – той
може да изпрати писмена призовка за плащане чрез
„Mahnverfahren“.

5

Внимание! Формулярът за трудовоправно производство за призовка за плащане не трябва да се
бърка с формуляра за гражданско производство
за призовка за плащане. Формулярът „Призовка
за плащане“ (Mahnbescheid) може да се поръча
онлайн или да бъде закупен в магазините за
офис консумативи. Той струва ок. 3 – 5 евро и се
попълва много лесно.

Съд по трудовоправни
въпроси (Arbeitsgericht)
Без адвокат
Не е задължително Димитрос да има адвокат пред съда
по трудовоправни въпроси; той може да се представлява
и сам. Процесът се води пред съда по трудовоправни
въпроси в населеното място, където е работил Димитрос
или където е седалището на фирмата работодател.
Димитрос може да избере сам, в кой съд да подаде
исковата молба.

Димитрос може да намери формуляра „Призовка
за плащане“ за съда по трудовоправни въпроси в
Приложение V на страница 98.
Димитрос трябва да подаде попълнения формуляр при
съответния съд по трудовоправни въпроси.

Официалният език пред съда е немски, поради това
служителите не могат да говорят с Димитрос напр. на
английски. Ако Димитрос не говори добре немски,
той трябва да си намери придружител, който да му
помогне („езиков придружител“). Това не трябва да е
заклет преводач. Приятел, който говори добре немски,
може да помогне на Димитрос.

Ако работодателят не оспорва призовката за плащане,
съдът изпраща на Димитрос решението за изпълнение,
чрез което разпорежда изплащането на неговите заплати.
С адвокат
Ако Димитрос не иска да се изправи сам пред съда
по трудовоправни въпроси, той може да бъде
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представляван от адвокат. Димитрос може да намери
адвокат напр. чрез посолството или чрез препоръка от
познати. Също така на уеб страниците на адвокатската
камара има възможности за търсене, чрез които човек
може да намери адвокати с различни езикови познания
и специализации.

6

Служба за адресна
регистрация/Търговски
регистър

Пример е търсачката на Германското сдружение на
адвокатите:

Ако съдът по трудовоправни въпроси напише, че
работодателят се е преместил на неизвестно място,
Димитрос трябва да посочи на съда новия адрес на
работодателя. Той може да се обърне към службата за
адресна регистрация или към търговския регистър, за
да намери новия адрес.

https://anwaltauskunft.de/magazin
Консултативен център също може да помогне при търсенето на адвокат.
При всички случаи той трябва сам да заплати разходите за адвокат. Разходите ще бъдат възстановени на
Димитрос, ако той спечели процеса.

В службата за адресна регистрация се получава информация от адресния регистър, ако бъде посочено, че е
повдигнато обвинение срещу работодателя (във формуляра: „Предназначение: Съдебно предявяване на иск за
възнаграждение“).

Тъй като Димитрос няма пари за адвокат, той може да
поиска разходите да бъдат поети от държавата („Помощ
за покриване на разноските по делото“). За целта
трябва да са изпълнени определени изисквания: Обвинението трябва да има изгледи за успех и Димитрос
трябва да докаже, че той сам не може да покрие разходите за процеса. Освен това за период от четири години
след края на съдебния процес Димитрос е длъжен да
съобщи на съда, без да е допълнително изискано, ако
неговите финансови възможности се подобрят. Ако в
този период неговото финансово състояние се подобри
значително, съдът ще разпореди, че Димитрос трябва
да възстанови разходите. Заявлението за помощ за
покриване на разноски по дело се подава с помощта
на формуляр, който може да бъде получен от съда или
може да бъде намерен и онлайн:

Димитрос може да намери формуляра за заявление за предоставяне на информация от адресния
регистър в Приложение VII на страница 103.
Ако фирмата е записана в търговския регистър, Димитрос може да намери адреса чрез търговския регистър. Търговският регистър се води от районния съд, като
заявлението за информация може да се подаде онлайн:
https://www.online-handelsregister.
de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS
s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E
3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

Димитрос може да намери формуляра за помощ
за покриване на разноски по дело в Приложение
VI на страница 99.

Димитрос може да намери формуляра за заявление за предоставяне на еднократна информация
от адресния регистър при търговския регистър в
Приложение VIII на страница 104.

Заявлението за помощ за покриване на разноски по
дело трябва да бъде попълнено и подадено на немски
език. Преводът на заявлението и указания за попълването на няколко езика могат да бъдат намерени на уеб
страницата на Федералната правосъдна служба.

Ако Димитрос не получи информация по този начин,
той може да подаде заявление в съда по трудовоправни
въпроси обвинението да се счита за връчено, като
бъде обществено изложено в съда.

https://justiz.de/service/formular/f_allgemeines/
index.php

Димитрос може да намери формуляра за заявление за обществено оповестяване при неизвестно
местоположение на адресата в Приложение IX на
страница 105.

Заявлението за помощ за покриване на разноски по
дело Димитрос подава при съда по трудовоправни
въпроси. Ако заявлението бъде одобрено, разходите за
адвоката и съдебните разходи ще бъдат поети.
Ако Димитрос е член на профсъюз, профсъюзен адвокат
може да го представлява безплатно пред съда.
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7

9

Районен съд

Финансов контрол
работа на черно
(Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

Ако след присъда или споразумение на съда работодателят не заплати доброволно, Димитрос трябва да
се обърне към съдебен изпълнител, за да задейства
принудително изпълнение. Съдебният изпълнител се
определя от районния съд по местоживеене/адрес на
представителството на работодателя.

Ако работодателят не изплаща работната заплата,
той нарушава закона за минималното възнаграждение и в резултат на това може да бъде наказан. За
тази цел Димитрос може да направи оплакване при
обществения Финансов контрол работа на черно (FKS).
Финансовият контрол работа на черно е институция,
която контролира работодателите и наред с другото
проверява дали те заплащат минималната работна
заплата и отчисляват правилно социалните вноски за
служителите. За проверката на случая на Димитрос
отговаря FKS в региона, където е регистриран неговият
работодател.

Димитрос може да намери адреса на съответния
районен съд онлайн:
https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8

Федерална а генция
по заетостта
(Bundesagentur für
Arbeit)

Димитрос може да намери адреса на съответното FKS
на следната интернет страница:
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/
FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_
Anliegen_FKS_Formular.html

Понякога работодателят закрива предприятието и се
премества. Понякога съдебният изпълнител установява,
че работодателят вече е направил клетвена декларация
и отдавна е прекратил дейността си. Или се установява,
че фирмата е обявила несъстоятелност. При това положение и изпълняващият принудителното производство
не може да събере парите.

Димитрос може да се регистрира лично при FKS, да
подаде оплакване и да направи заявление. Ако това не
е възможно, той може да подаде съобщение и онлайн.
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/
kontakt_node.html
Оплакването на Димитрос може да доведе до това,
FKS да направи проверка и да установи положението.
Това наистина не помага на Димитрос да получи работната си заплата, но тогава неговият работодател може
да бъде наказан. Работодателят може да бъде наказан
с парична глоба или дори лишаване от свобода за
измама с данъци и социални осигуровки. За ефективна
проверка и обработка на случая FKS се нуждае от възможно най-много информация. За тази цел Димитрос
трябва да посочи данни за продължителността на трудовото отношение, за работното време, за получените
суми, свидетели и др.

Във всички тези случаи работната заплата на Димитрос
за най-много три месеца е осигурена чрез така нареченото Обезщетение при несъстоятелност. За целта той
трябва в рамките на два месеца, след като фирмата
е обявила несъстоятелност, да подаде заявление
във Федералната агенция по заетостта там, където се
намира седалището на работодателя.
Заявлението за обезщетение при несъстоятелност може
да бъде намерено онлайн:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/
AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

По принцип за Димитрос не трябва да възникнат
негативни последици поради това, че неговият работодател не е плащал социалноосигурителните вноски.
Пропуските при всички клонове на социалното осигуряване (пенсионна и здравна осигуровка, за осигуряване
на грижи, осигуровка за безработица и застраховка
трудова злополука) трябва да бъдат попълнени от
съответната застрахователна служба, след като събитията
станат известни. Застрахователното покритие остава в
пълен размер.

Димитрос може да намери формуляра за заявление за обезщетение при несъстоятелност в
Приложение X на страница 106.
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Минимална работна
заплата
1
2
3
4
5

Консултативен център
Работно време
Съд по трудовоправни въпроси
Финансов контрол работа на черно
Служба по безопасност на труда

23

Практическо ръководство за работници от ЕС в Германия

Минимална работна
заплата

Типичен пример
Лилия работи за немско семейство, при което се грижи за по-възрастна
семейна двойка с деменция. Лилия е сключила трудов договор с
немска фирма за домакински услуги посредством литовска частна
фирма за трудово посредничество за 20 часа седмично и изкарва
9,50 евро на час. Тя се грижи денонощно за нуждаещите се от грижи
хора. Освен нея няма никой друг в къщата, който да ѝ помага с това.
Тя е заета от рано сутрин: Приготвя храна, пазарува, чисти жилището,
работи в градината, помага на нуждаещите се от помощ хора при
обличане и събличане, при миене на тялото, при ходене до тоалетната
и им дава лекарства. Тя им прави компания при гледане на телевизия
или на следобедното кафе със сладкиш в градината. Понякога тя
трябва да става също нощем, за да им дава лекарства или да им
измерва кръвното налягане. Семейството е монтирало бейбифон в
спалнята на бабата и дядото, за да може Лилия да ходи и през нощта,
ако те имат нужда от нея. Свободно време Лилия има само веднъж
седмично в неделя. Тогава дъщерята на имащите нужда от грижи
хора идва на гости и Лилия може да напусне къщата.
Лилия е говорила по телефона с нейния посредник от Литва и е попитала дали цялото седмично време, прекарвано в къщата, не се счита
за извънредни часове, които трябва да бъдат заплатени. Отговорили
са ѝ, че гледането на телевизия, почивката на верандата или спането
спадат към така нареченото неактивно работно време, за което не се
полага заплащане.
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Минимална работна заплата

1

2

Консултативен център

Работно време

Информация за своите права Лилия може да получи
безплатно при трудовоправен консултативен център.
В цяла Германия има много такива консултативни
центрове.

Разделение на „активно“ и „неактивно“ работно време
не съществува съгласно трудовоправните разпоредби.
И самата готовност за работа – която се определя
погрешно от посредника като неактивна – спада към
работното време.

Специфични трудовоправни консултативни центрове
Съгласно тези разпоредби редовно работно време е
както когато Лилия изпълнява дейности, така също
и времето, когато тя присъства на място, в готовност
да извършва дейности. Лилия трябва да присъства в
къщата и няма възможност да разполага свободно с
това време или да се посвети на друга дейност. Ето
защо това за нея е работно време. Всеки час от това
работно време – било то активно или неактивно –
трябва да ѝ бъде заплатен. За да документира своето
работно време, Лилия трябва по възможност да записва
ежедневно трудовите процедури и тяхната продължителност: напр. вторник 20.03.

https://www.bema.berlin/bg/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Лилия може да намери преглед на всички консултативни
центрове според насочеността, както и според езика, на
адрес:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център

7:30–8:00 часа Помощ на нуждаещите се от грижи
		
лица при ходене до тоалетната
8:00–8:20 часа Помощ при обличане
8:20–9:00 часа Приготвяне на закуската
9:00–9:40 часа Помощ при закуската
9:40–10:15 часа Разчистване след закуската
10:15–11:15 часа Придружаване в градината
11:15–12:00 часа	Печене на сладкиш за нуждаещите се
от грижи лица

Консултантите говорят различни езици и могат да консултират Лилия на майчиния ѝ език, както и анонимно.
Личното посещение на консултативния център в този
случай не е необходимо. Лилия може да се обади или
да напише имейл, а при някои центрове може да осъществи контакт дори чрез WhatsApp.
Консултантите ще проверят договора на Лилия. Тя
работи в Германия, поради което договорът трябва да
отговаря на предвидените в немското трудово право
минимални условия дори ако работата е била получена
чрез литовска частна посредническа агенция.

Това записване ще улесни за Лилия предявяването на
иск за правата ѝ и ще обоснове оплакване към компетентната контролна институция (вж. точка 5), ако Лилия
се реши на тази стъпка.
В Германия работното време е регулирано в закона
за работното време. Съгласно него Лилия по принцип
не трябва да работи повече от осем часа (в изключителни случаи десет часа) на ден. Това изискване е
насочено към нейния работодател. Той е задължен да
формира нейното работно време така, че да се спазва
тази законова рамка. След повече от шест работни часа
Лилия трябва да получава почивка от минимум 30
минути, а след повече от девет работни часа от минимум
45 минути. След приключване на дневното работно
време Лилия трябва да има непрекъснато време за
почивка от минимум единадесет часа. Тези правила
важат също при грижите за хора вкъщи. След консултацията от консултативния център Лилия е решила да
се бори за своите права. Тя иска минималната работна
заплата, която ѝ се полага за цялото ѝ работно време.
Тя иска също работодателят да бъде наказан и другите
работници, грижещи се за хора там, също да получават
справедливо възнаграждение. В Германия има вече
съдебно решение, в което е било потвърдено правото
на заплащане за всеки работен час (в конкретния случай
21 часа на ден) (Окръжен съд Берлин-Бранденбург, присъда от 17 август 2020, номер на дело: 21 Sa 1900/19).

Лилия има правото да получава минималната законова
работна заплата, за всеки час, който работи. От 1 юли
2021 г. тя възлиза на 9,60 евро бруто. Ако работодателят
на Лилия беше фирма за гледане на стари хора, Лилия
би имала право на по-висока заплата съгласно колективния договор, а именно на минималната заплата за
гледане на хора от 11,80 евро (от 01.09.2021 г. 12,00 евро).
В източните немски провинции минималната заплата а
гледане на хора е 11,50 евро (от 01.09.2021 г. 12,00 евро).
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4

Съд по трудовоправни
въпроси (Arbeitsgericht)

Финансов
контрол работа на
черно (Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

За да изиска минималната работна заплата, Лилия
трябва да се обърне към съда по трудовоправни
въпроси. Няма институция в Германия, която да може
да направи това вместо нея. Компетентният съд по трудовоправни въпроси се намира там, където е седалището на работодателя. Лилия може да се обърне също
към съда по трудовоправни въпроси, който се намира
в населеното място, където тя е работила. Лилия може
да намери адреса на съда по трудовоправни въпроси с
помощта на тази търсачка:

Ако минималната работна заплата не бъде платена, това
е нарушение на реда, което се наказва. При тези обстоятелства Лилия може да се оплаче при Финансов контрол
работа на черно (FKS). Най-добре е при оплакването си
тя да посочи точна информация за работното си време,
както и за дейностите си, и да приложи копие на трудовия
договор с ведомостта за заплатата. Лилия може да намери
компетентния орган на финансовия контрол на недекларирания труд чрез тази търсачка:

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
За да заведе делото, Лилия се нуждае от изчисляването
на законоустановената минимална работна заплата:

https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

С помощта на описанието по време на дейностите, което
е водила, тя трябва да събере своето работно време и
да го умножи със стойността от 9,35 евро (размер на
минималната работна заплата по време на заетостта ѝ
през 2020 г.). След приспадане на заплатата, която тя
вече е получила, на нея се полага сумата на разликата.

Лилия може да се регистрира лично при финансовия
контрол на недекларирания труд, да подаде оплакване
и да направи заявление. Ако това не е възможно, тя
може да подаде сигнал също онлайн.
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/
kontakt_node.html

Лилия може да се обърне към адвокат, който да я
представлява. Лилия може да намери адвокат напр.
чрез посолството или чрез препоръка от познати.

Работодателят може да бъде глобен с до 500 000 евро,
ако разследванията потвърдят обвиненията на Лилия.

Също така на уеб страниците на адвокатската камара
има възможности за търсене, чрез които човек може да
намери адвокати с различни езикови познания и специализации. Пример е търсачката на Германското сдружение
на адвокатите:

5

Служба по
безопасност на труда
(Arbeitsschutzbehörde)

https://anwaltauskunft.de/magazin
Консултативен център също може да помогне при търсенето на адвокат.
Ако Лилия е член на профсъюз, профсъюзен адвокат на
може да я представлява безплатно пред съда.

Работата през цялото денонощие нарушава закона за
работното време. При тези обстоятелства Лилия може
да се обърне и към службата по безопасност на труда
на място, която е надзорна институция наред с другото
и за работното време:

Стъпките на трудовосъдебната процедура са описани в
глава 2: „Неизплащане на заплатата“.

https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/
arbeitsschutzbehoerden-der-laender
Работодателят може да бъде проверен и наказан за
нарушението с парична глоба до 15 000 евро. Тези служби
не могат да помогнат за предявяването на право за възнаграждението. Но те могат да проверят посредническата
фирма и да се погрижат за това, на други работници да
не се случи същото както с Лилия.
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Възнаграждение
съгласно колективен
договор
1
2
3
4
5

Консултативен център
Профсъюзи
SOKA-BAU
Съд по трудовоправни въпроси
Финансов контрол работа на черно
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Възнаграждение
съгласно колективен
договор
Типичен пример
Ярослав работи от години на строителни обекти в различни държави.
Той е специалист с образование. Последно той е намерил работа в
Хановер във фирма XYZ GmbH. На словашки интернет портал фирмата
е предлагала работа в строителството. Ярослав е подписал още в
първия си работен ден трудов договор. Той е бил съставен на немски
език, който Ярослав разбира само донякъде, но не е имал време
за размисъл или въпроси. Ярослав е разбрал, че фирма XYZ GmbH ще
му плаща месечно 1 650 евро бруто. На строителния обект Ярослав е
започнал да се справя добре от самото начало, защото работата му е
позната: работа с гипсокартон, шпакловка, монтаж на тавани и стени,
полагане на подови настилки. Понякога се налага да работи извънредни
часове, но това е обичайно в строителството. Ярослав би желал да
получи повече информация за съдържанието на неговия договор,
по-точно относно правото на отпуск или надбавките за извънредни
часове. Затова е помолил колега, който говори добре немски, да
погледне трудовия договор. Той бил много изненадан, когато колегата
му обяснил, че договорът съдържал следното описание на длъжността:
„Домоуправител: поддръжка, малки ремонти на домашна техника,
изпълнение на поръчки“. Такива задачи обаче Ярослав никога не е
изпълнявал. Ярослав не разбира защо в неговия договор не е посочено
просто строителен работник. Неговият началник му казва, че това е в
реда на нещата.
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размер понастоящем на 15,40 евро бруто (специализиран
работник в Западна Германия, актуално към м. октомври
2020 г.). Това е много повече от това, което получава сега.

1

Консултативен център

Освен това колективният договор предвижда, че той
трябва да получава надбавка за извънредните си часове в
размер на 25%. Той има право на 30 дни отпуск годишно,
вместо на законовия минимален отпуск от 24 дни. Но това
важи само ако XYZ GmbH трябва да приложи колективния
договор. Случаят е такъв, когато това е строителна фирма.
Съгласно наблюденията на Ярослав и разговори с колегите
XYZ GmbH работи единствено на строителни обекти.

За да получи повече информация за правата си на своя
език, Яролав може да потърси трудовоправен консултативен център. Той може да намери адреса на консултативен център в близост до него онлайн на:
Специфични трудовоправни консултативни центрове
https://www.bema.berlin/bg/

На интернет страницата на работодателя предприятието
се нарича строителна фирма. Консултативният център
подпомага Ярослав за това да прецени дали става въпрос
за строителна фирма. Случаят е такъв, когато тя строи
сгради или изпълнява строителни услуги. Когато една
фирма изпълнява както строителни, така и други услуги,
трябва да се провери, кои услуги имат превес. Ако служителите през повече от 50 % от общото си работно време
през календарната година извършват строителни услуги,
фирмата е строителна фирма и подлежи на колективните
договори в бранша. Ярослав няма тази информация, но
иска да е сигурен, че XYZ GmbH попада в действието на
колективния договор, преди да заяви своите права.

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Ярослав може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост, както
и според езика, на адрес:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
Там Ярослав научава, че за строителните работници в
Германия важат специални работни условия, ако работят
в строителна фирма. Те се регулират в така наречените
колективни договори, които се договарят между профсъюзите и сдруженията на работодателите. Двата най-важни колективни договора за Ярослав са „Федералният
рамков строителен договор за строителния бранш“
(BRTV) и „Колективният договор за регулиране на минималните заплати в строителния бранш“ (КД за минимална работна заплата). Те са задължителни за всички,
т.е. те важат за всички строителни фирми и всички строителни работници в Германия дори ако те, както Ярослав,
не са членове на профсъюз. Работниците в строителния
бранш имат право наред с другото на по-висока минимална работна заплата, надбавка за извънредни часове
и повече отпуска от другите работници. Дори и Ярослав
да е подписал договор като домоуправител: За прилагането на колективния договор в строителния бранш не
е решаващо означението в документа, а действително
извършваната работа. Фирма XYZ GmbH вероятно е
дала на Ярослав договор като домоуправител, за да
не трябва да го назначи съгласно по-добрите работни
условия на горепосочените колективни договори.

2

Профсъюзи
Ярослав може да се обърне към местните профсъюзи.
Профсъюзите в Германия са организирани по браншове. За строителния бранш отговаря Индустриалният
профсъюз „Строителство - аграрен сектор - околна среда“
(IG BAU). Звената за контакт на IG BAU на място могат
да бъдат намерени на следната уеб страница:
https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html
Ярослав не е член на профсъюз и поради това не може
нито да получи правна консултация от профсъюза,
нито да бъде защитаван от него при евентуален правен
спор. Той може обаче да информира профсъюза за своя
случай и да получи информация за своята фирма. Фирмите работодатели често са известни на профсъюзите
и последните могат да помогнат за идентификацията на
фирмата като строително предприятие.

При тези обстоятелства Ярослав трябва ежедневно да
си записва своите задачи, за да може да докаже, че
извършва строителни работи. В колективния договор
за минималната заплата за строителния бранш са
предвидени две групи заплати: Минимална работна
заплата 1 за т. нар. неквалифицирани работи и минимална работна заплата 2 за специализирани работи.
Консултативният център може да каже на Ярослав коя
заплата трябва да получава за своята дейност: Ярослав
е изпълнявал специализирани работи, поради това има
право на минималната работна заплата за специалист от група на заплатите 2 на колективния договор в

Ако Ярослав реши да се присъедини към профсъюза,
той може след три месеца членство да се възползва
от правната защита на профсъюза: Тогава в случаи на
спорове с работодателя той може да бъде представляван
от секретар за правна защита без допълнителни разходи.
Неговият работодател не би бил информиран за неговото
присъединяване към профсъюза.
https://igbau.de/BU.html
Месечната членска вноска при IG BAU е 1,15 % от брутната
заплата.
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https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

3

SOKA-BAU

При съда по трудовоправни въпроси той може да се
позове на приложението на колективните договори в
строителството и да използва информацията, която е
получил от IG BAU или SOKA-BAU.

Ярослав може да съобщи своя случай на SOKA-BAU.
SOKA-BAU е социалната каса на строителния бранш.
Социалната каса провежда за заетите в строителния
бранш наред с другото т.нар. процедура за фонд за
отпуск, за да осигури заплащането за отпуските на
работниците. Всички строителни фирми са задължени
да регистрират своите работници при SOKA-BAU и да
плащат вноски за отпуските за тях. SOKA-BAU проверява
дали работодателите спазват минималните работни
заплати, определени от колективния договор. SOKA-BAU
може също да провери профила на XYZ GmbH и да каже
дали става въпрос за подлежаща на вноски строителна
фирма. Ако това е така, тя трябва да плаща за Ярослав
вноски за отпуска. Ярослав получава информация за
фишовете от проверката.

Точната процедура за изискване на незаплатени заплати
е описана в глава 2: „Неизплащане на заплатата“.

5

Финансов контрол
работа на черно
(Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

Ярослав може да подготви заявление за проверка до
SOKA-BAU и с помощта на консултативните центрове
на място. Важно е да опише точно своите дейности и
данните за строителни обекти и да приложи своя трудов
договор и фишовете за заплатата.

Вероятно е работодателят на Ярослав умишлено да не
е заплатил минимална работна заплата, определена
от колективния договор, и надбавките за извънредни
часове. Това означава, че работодателят също не е отчислил напълно вноските за социално осигуряване. Това
е наказуемо действие, което Ярослав може да съобщи
при Финансовия контрол работа на черно, отдел на
немската митница:

Контакт със SOKA-BAU:
Телефон: 0800 1000881
Пон-Пет 8:00 часа до 17:00 часа
arbeitnehmer@soka-bau.de
SOKA-BAU
65179 Висбаден

https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.
html&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Случаят може да бъде съобщен също чрез формуляр на
уеб страницата на SOKA-BAU:

Ако обвиненията на Ярослав се потвърдят, Финансовият
контрол работа на черно ще започне предварително
разследване срещу XYZ GmbH. Работодателят може да
бъде наказан за такива нарушения.

https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/
leistungen/mindestlohn/meldeformular/
SOKA-BAU обаче няма да изиска минимална работна
заплата, определена от колективния договор, и надбавките за извънредни часове за Ярослав от работодателя.
За целта Ярослав трябва сам да подаде искова молба
пред съда по трудовоправни въпроси, ако работодателят не изплати доброволно все още дължимата заплата.

Това обаче не означава, че Финансовият контрол
работа на черно ще изиска за Ярослав минимална
работна заплата, определена от колективния договор,
и надбавките за извънредни часове от работодателя.
Следователно Ярослав няма да има лична полза от
това разследване, но допринася за това, строителната
фирма в бъдеще да не мами други служители за
полагащата им се.

4

Съд по трудовоправни
въпроси (Arbeitsgericht)
Компетентният съд по трудовоправни въпроси се намира
там, където е седалището на работодателя. Ярослав
може да се обърне също към съда по трудовоправни
въпроси, който се намира в населеното място, където
той е работил. Адресът на компетентния съд по трудовоправни въпроси може да бъде намерен с помощта
на търсачката:
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Работно време/
Безопасност на труда
1
2
3
4
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Федерална служба за транспорт на стоки
Полиция
Служба за безопасност на труда
Профсъюзи
Консултативен център/Съд по трудовоправни въпроси
Финансов контрол работа на черно

31

Практическо ръководство за работници от ЕС в Германия

Работно време/
Безопасност на труда
Типичен пример
Миклос разчита много на работата си в Германия. Тъй като е изкарвал
малко в Унгария, той е напуснал работата си и е дошъл в Германия, за
да работи тук като шофьор на товарен автомобил за спедиторска
фирма. При спедиторската фирма той наистина получава по-добро
заплащане, но трябва да работи много. Миклос пътува със своя товарен автомобил от 7 часа сутрин до 1 или 2 часа през нощта. На следващата сутрин той трябва да продължи да кара в 7 часа. Неговият
работодател го е инструктирал да настройва тахографа на „прекъсване
на работното време“, когато е зает с разтоварване, товарене или
почистване на товарния автомобил. За работата в допълнителните
часове и през нощта Миклос не получава допълнително пари.
Невинаги Миклос успява да почива след четири часа и половина шофиране. Често той успява да почине едва след шест часа. Неговият началник упражнява голям натиск: Той се обажда на Миклос и му казва, че
ако не успее, той просто трябва да направи трика с тахографа, който му
е показал. Той го е заплашил също с незабавно уволнение, ако Миклос
откаже да следва тези инструкции. Миклос се страхува да следва
инструкциите, но също и да не загуби работата си. Своите уикенди той
прекарва в своя товарен автомобил на паркинги за тирове на магистралата. Той няма пари за хотели. Освен това не може да остави товара
на товарния автомобил без наблюдение. Седмичното време за почивка
между работните ангажименти при него трае общо едва 24 часа. Миклос
се чувства изтощен. Той не познава немските разпоредби за работното време и не знае дали всичко е наред с извънредните му часове.
Той иска да знае коя институция може да му помогне в тази ситуация.
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1

2

Федерална служба за
транспорт на стоки (BAG)

Полиция
Полицията често извършва съвместни пътни проверки
заедно с Федералната служба за товарен транспорт. Тя
също е отговорна за проверки и санкциониране на нарушения на времето за шофиране и почивка. По този начин
полицията защитава пътната безопасност. Миклос може да
подаде оплакване в полицията, защото неговият работодател се е опитал да го принуди да извърши манипулация с
тахометъра. Поведението на работодателя е наказуемо.

Графиците за работа, шофиране и почивка за водачите
на товарни автомобили в Германия трябва да се спазват
много строго. Те трябва да гарантират, че водачите
получават достатъчно почивка и не се движат преуморени по автомагистралите. След най-много четири
часа и половина време на шофиране Миклос трябва да
направи почивка от най-малко 45 минути. След шест часа
работа Миклос трябва да направи още една почивка
от най-малко 30 минути. Миклос не може да стои зад
волана редовно по-дълго от девет часа на ден. По
принцип неговото дневно време за почивка не трябва да
е по-кратко от единадесет часа. Тези правила в неговия
случай не се спазват.

3

Служба по
безопасност на труда
(Arbeitsschutzbehörde)

Седмичното време за почивка по принцип трябва да е
45 часа. То може да бъде съкратено на 24 часа, но липсващите часове за почивка трябва да бъдат добавени
към период на почивка от минимум девет часа. Изравняването трябва да се състои в рамките на следващите
три седмици.

Службите по безопасност на труда са организирани
по федерални провинции. Те следят за спазването на
правилата за безопасност и здраве при работа, включително времето за работа, за шофиране и почивка. Те
извършват своите проверки също и в предприятията.
Миклос може да намери компетентната институция за
безопасност на труда в този документ:

За спазването на тези предписания в Германия отговарят полицията, службите по безопасност на труда и
Федералната служба за товарен транспорт (BAG).
Миклос може да се натъкне на служителите на BAG
главно при пътни проверки. Ако BAG установи нарушения,
тогава както Миклос, така и неговият работодател могат
да бъдат глобени с парични глоби, а при тежки нарушения
дори да бъдат наказани със затвор. BAG проверява
също дали водачите на товарни автомобили спазват седмичното време за почивка от минимум 45 часа и дали
те го прекарват, както е предвидено, извън кабината на
водача. И в тези случаи Миклос и неговият работодател
са застрашени от наказания. Миклос може да се обърне
към BAG и да се оплаче от работодателя си.

https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
Миклос може да се свържи с компетентната ислужба по
безопасност на труда на място и да я информира относно
работното време, както и заплахите на работодателя. Тази
информация трябва да е добре обоснована и доказана.
Миклос може да представи напр. собствен запис на работното време. Въз основа на неговата информация фирмата
може да бъде проверена. Името на Миклос няма да бъде
съобщено на работодателя, ако Миклос не иска това. Той
трябва да каже това на институцията, когато я информира.
След това неговият работодател ще бъде проучен и ако
нарушенията се потвърдят, може да бъде наказан.

Миклос може да намери информация за работните условия в Германия и на унгарски на страницата на Бюрото
за равно третиране на работниците от ЕС в областта на
труда и заетостта:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
живот-и-работа-в-германия/работни-условия

4

Профсъюзи
Профсъюзите в Германия са организирани по браншове.
Водачите на превозни средства се представляват от
профсъюза ver.di. Миклос може да стане член на профсъюз. Неговият работодател няма да разбере за това.
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Миклос получава също профсъюзна правна защита като
член на профсъюза. Той може да получи трудовоправна
консултация. След три месеца членуване в профсъюза
той може също да бъде представляван съдебно от профсъюза. Адресът на ver.di може да бъде намерен онлайн
с помощта на тази търсачка:

Всеки извънреден час трябва да се заплаща на Миклос.
Часовете между 23 часа и 6 часа се броят за нощно време.
Ако Миклос е работил повече от два часа през нощното
време, той трябва да получи нощна надбавка. По принцип
тя е 25%. Никоя от горепосочените контролни институции
не е отговорна да гарантира за това, Миклос да получава
законната работна заплата за извънредните часове и
нощните надбавки. Тях той може да изиска от работодателя сам. Консултативният център подпомага Миклос да
подготви доказателства за иск за възнаграждение. В този
случай ще е полезно извлечение от картата на водача. Въз
основа на него Миклос може да записва своето дневно
работно време. Картата на водача може да бъде прочетена във всеки филиал на DEKRA:

https://www.verdi.de/ueber-uns/verdiinternational/++co++fc752df2-963d-11e8-9aaa525400b665de
Миклос може да намери декларацията за членство на
няколко езика (също и на унгарски) на уеб страницата
на ver.di:
https://www.verdi.de/++file++5b3a04f5f1b4cd7691
32b328/download/Beitrittserklaerung-bulgarischeSprache.pdf

https://www.dekra.de/de/standorte/
Миклос може да повери прочитането на картата безплатно и при службата по безопасност на труда:

Препоръчително е Миклос да говори със своите колеги
на работа и те да станат членове на профсъюза заедно
с него. Колкото повече работници в предприятието
се представляват от профсъюза, толкова по-добра е
тяхната позиция за преговори. Срещу някои проблеми
като заплахи или недопустими извънредни часове те
могат да се защитят заедно с помощта на профсъюза.
Естествено ver.di може също да изиска полагащото се на
Миклос заплащане от работодателя.

https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
Въз основа на документираното работно време консултативният център може да помогне на Миклос да
изчисли полагащите му се пари и да поиска плащането от
работодателя. Ако работодателят не заплати доброволно
исковете, Миклос трябва да подаде искова молба срещу
работодателя в съда по трудовоправни въпроси. Повече
информация за тази процедура е посочена в глава 2.

5

Консултативен център/
Съд по трудовоправни
въпроси

6

Финансов
контрол работа на
черно (Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

Ако Миклос реши да не става член на профсъюз, защото
напр. езиковата бариера е твърде голяма или се нуждае от помощ незабавно, той може да се обърне към
трудовоправен консултативен център, свързан с профсъюзите. В много немски градове има такива консултативни центрове на организацията с нестопанска цел
към “Работа и живот“ или на „Справедлива мобилност“,
които консултират на много езици и безплатно:

Ако не се заплащат извънредните часове, работодателят обикновено не заплаща напълно и вноските за
социално осигуряване и така нарушава закона за минималната работна заплата. Поради това Миклос може да
повдигне случая при Финансовия контрол работа на
черно (FKS), отдел на немската митница. Той може да
намери адреса на институцията на място на:

Специфични трудовоправни консултативни центрове:
https://www.bema.berlin/bg/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Миклос може да намери преглед на всички консултативни
центрове според тематичната насоченост и езика тук:

FKS може да извърши разследване и да накаже работодателя. Това може да спре работодателя в бъдеще от
подобни правни нарушения и да защити други водачи
на товарни автомобили.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
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Трудова злополука

Типичен пример
Стипо няма късмет! Той работи като камериер. Малко след като е
намерил нова работа в хотел, той е претърпял злополука там, поради
която сега е неработоспособен. Освен почистването на стаите, неговите задачи включват и подготовка на работните му прибори и оборудване на работните колички. Всеки ден той е пълнил бутилки със
силно дразнещ почистващ препарат от бидон. Още преди няколко
дни забелязал, че маркучът на бидона има дупка. По тази причина
вчера част от дразнещата субстанция е попаднала в очите на Стипо.
Въпреки че веднага е изплакнал очите си с вода, той е пострадал и
почти не може да вижда. След като домакинката на хотела е разбрала
за случая, той е получил писмо за уволнение. Стипо счита това за
неправилно. Как да процедира Стипо в тази ситуация?
36
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за здравето и техните последствия. Той не трябва да
заплаща на Стипо нито възстановяване на вредите, нито
обезщетените за телесна повреда. Би било различно,
ако работодателят умишлено е причинил трудова злополука на Стипо, което не е така в случая. В резултат на
трудовата злополука Стипо има право на иск по отношение на задължителната застраховка срещу злополука.

1

Лекар по трудова
медицина
Стипо трябва преди всичко незабавно да получи медицинска помощ. Той трябва да потърси лекар или да
сигнализира спасителната служба. Злополуките на и по
време на работа са трудова медицина (Durchgangsarzt).
За трудовите злополуки в Германия отговаря специален
лекар: Така нареченият лекар по трудови злополуки.
Стипо трябва да потърси този лекар. Стипо може да
намери най-близкия лекар по трудова медицина тук:

3

Адвокат/Съд по
трудовоправни въпроси

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.taskflow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEBINF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.
tfId=partner-task-flow

Фактът, че Стипо е бил уволнен веднага след трудовата
злополука, е особено тежък удар за него. За съжаление
Стипо работи от съвсем скоро в хотела. Служителите
могат да бъдат уволнени лесно през първите шест месеца
на ново трудово правоотношение. Поради тази причина
няма специална защита срещу уволнение дори след
трудова злополука.

Или може да попита своя работодател къде може да
намери най-близкия лекар по трудова медицина. Той
може също да отиде в болница и да каже че е претърпял
трудова злополука. Всяка болници по принцип има
лекар по трудова медицина.

Уволнението обаче не може да бъде нито нелоялно, нито
неморално. За да може да се прецени дали в случая
на Стипо това е било така, Стипо трябва да потърси
съвета на адвокат по трудово право. Тогава той може да
реши дали иска да протестира срещу уволнението пред
съда по трудовоправни въпроси. За целта той има три
седмици.

Ако Стипо не отиде при лекар по трудова медицина, а
при друг лекар, той трябва задължително да спомене,
че е имал трудова злополука. При лекаря Стипо трябва
да представи своята здравноосигурителна карта.

Стипо може да заяви помощ за разходите за консултация
при адвокат. Стипо може да подаде в районния съд по
местоживеене следното заявление:

2

Работодател

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_
Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

Важно е Стипо да запише всички подробности за злополуката: Дата, час, последователност и свидетели. Тази
информация може да е важна по-късно, напр. за запитвания от застрахователната компания. Стипо трябва
незабавно да информира своя работодател за трудовата злополука. Работодателят е задължен да записва
всички трудови злополуки в предприятието. Ако в следствие на трудовата злополука Стипо не може да работи
за по-дълго от три дни, работодателят е задължен да
съобщи за злополуката при компетентната професионална организация в рамките на три дни. Стипо трябва
да получи от работодателя копие от съобщението за
злополуката, той има право на това.

Стипо може да намери формуляра за помощ
за разходи за консултация в Приложение XI на
страница 111.
Ако помощта за разходи за консултация бъде одобрена,
Стипо не трябва да плаща разходите на адвоката за
консултацията.
Компетентността на съдилищата по трудовоправни
въпроси се основава на съответното фирмено седалище
или работно място. За Стипо това означава: Той трябва
да провери кой съд по трудовоправни въпроси е компетентен за населеното място, където се намира хотелът,
и да подаде исковата молба там. Ако собственикът на
хотела има различен адрес от този на работното място,
Стипо може да подаде искова молба също при тамошния
съд по трудовоправни въпроси.

Ако Стипо не получи от работодателя копие от съобщението за злополуката, както и информация за това, при
коя професионална организация е регистрирана трудовата злополука, той трябва да провери дали работодателят действително е съобщил за трудовата злополука.
Тази информация той може да получи от професионалната организация по телефона, лично или с подкрепата
на консултативен център за мигранти. Работодателят
на Стипо не носи отговорност за възникналите вреди
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лекуван в Хърватия на тази основа, Стипо се нуждае
от удостоверение DA 1, което му се изготвя от професионалната каса и се изпраща на Стипо лично или на
служба за връзка в Хърватия. Стипо може да продължи
да получава и обезщетението за нараняване от Германия
в Хърватия. Преди да замине Стипо трябва да извести
професионалната каса и здравната каса, че се отказва от
своето местоживеене в Германия, както и да им съобщи
своя нов адрес в Хърватия.

4

Професионална каса
Като работник Стипо е осигурен със задължителната
застраховка срещу злополука. Задължителните доставчици на застраховка срещу злополука са професионалните каси (Berufsgenossenschaft). Професионалните каси
са разделени по браншове:
Стипо може да намери списък на професионалните
каси в Приложение XII на страница 114.

5

Освен професионалните каси съществуват също касите
за злополука, в които са застраховани срещу инциденти работниците в обществените услуги:

Работнически съвет

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp

Работническите съвети също са важни партньори при
проблеми свързани със здравето и безопасността при
работа. Стипо трябва да се осведоми дали хотелът има
работнически съвет. Работническият съвет се грижи
наред с другото за здравето и безопасността при работа
и поради това трябва да научи обстоятелствата на
злополуката. Това може да доведе до взимане на предпазни мерки във фирмата, за да бъдат предотвратени
такива трудови злополуки в бъдеще.

Стипо може да намери списък на касите за злополука в Приложение XIII на страница 116.
Стипо работи в хотел. За него отговаря професионалната
каса „неговата молба бъде подадена“. Ако неговото
обвинение бъде подадено там професионалната каса
проверява дали неговата злополука е бил трудова злополука. Резултатът Стипо получава под формата на писмено решение. Ако злополуката е призната за трудова
злополука, той получава обезщетение от застраховката
за трудова злополука. Ако се установи, че работодателят
не е съобщил за злополуката, то Стипо трябва сам с
помощта на този формуляр да съобщи за злополуката
на професионалната каса. При попълването на формуляра може да му помогне консултативен център за
мигранти:

6

Служба по
безопасност на труда
(Arbeitsschutzbehörde)

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
При трудова злополука Стипо има право на следните
обезщетения:

Службите по безопасност на труда в Германия заедно с
професионалните организации са отговорни за контрола на правилата за безопасност и здраве при работа
и за предотвратяване на трудови злополуки.

медицинско лечение и рехабилитация; обезщетение
за нараняване: То се изплаща в размер на 80% от редовното възнаграждение и за максимум 78 седмици от
здравната каса; обезщетение за осигуряване на грижи:
То се изплаща, ако след злополуката Стипо се нуждае от
чужда помощ в значителна степен; намалена трудоспособност: Ако в следствие на злополуката Стипо вече не
може да работи както преди, той може да кандидатства
за пенсия или за еднократна обезщетение; връщане
към трудовия живот: Професионалната каса може да
помогне на Стипо чрез професионална адаптация,
квалификация и посредничество за работа.

Службата по безопасност на труда бива автоматично
информирана при трудова злополука, ако работодателят
докладва за злополуката. Ако работодателят не направи
това, Стипо може и сам да информира службата по
безопасност на труда относно обстоятелствата на злополуката, за да може тя да провери фирмата, състоянието
на оборудването и безопасността на работното място
и да поиска отстраняване на евентуални пропуски в
безопасността. Стипо може да намери адресите на
службите по безопасност на труда тук:
www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltungim-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/
Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

Лечението и рехабилитацията на Стипо могат да продължат по-продължително време. Той може да ги проведе
в Германия, но също има правото да се върне в своята
родина Хърватия и там да продължи лечението. Разходите
за по-нататъшното лечение в този случай се поемат
от германската застраховка за злополука. За да бъде

Стипо може да намери формуляра за съобщаване
за злополука в Приложение XIV на страница 120.
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Парично обезщетение
за временна
неработоспособност
(болничен)
1
2
3
4

Работодател
Здравна каса/лечение в Германия
Бюро по труда
Здравна каса/лечение в чужбина
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Парично о
 безщетение
за временна
неработоспособност
(болничен)

Типичен пример
Ева е започнала работа като складова помощничка в супермаркет на
01.05. С нея е договорен изпитателен срок от три месеца. На 16.05.
Ева е имала силни болки в гърба и по тази причина не е отишла на
работа, а е отишла в спешния кабинет в болницата. Там Ева е била
хоспитализирана. По време на престоя в болницата е станало ясно,
че са необходими операция на гръбначния стълб и рехабилитация в
продължение на месеци. Това означава, че Ева ще е нетрудоспособна
за продължително време. Тя би желала да се върне в Полша и да
продължи лечението там, за да има подкрепата на своето семейство.
След четири седмици болнични тя получава от работодателя си
известие за уволнение, което влиза в сила на 30 юни.
Ева се притеснява за средствата необходими ѝ за издръжка за живот,
здравното ѝ осигуряване и финансирането на лечението ѝ. Тя е
отскоро в Германия, работата в супермаркета е нейната първа работа
тук и тя е чела, че човек има социални права в Германия едва след пет
години. Тя не знае дали има право на нещо в случай на заболяване.
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Парично о
 безщетение за временна н
 еработоспособност (болничен)

1

2

Работодател

Здравна каса/лечение в
Германия

Ева трябва да информира още на 16.05 работодателя си
за това, че е болна и не може да дойде на работа. Веднага
щом разбере колко дълго е вероятно да e нетрудоспособна, тя също трябва да уведоми работодателя за това.
Фирмите имат различни правила за това как трябва да
стане уведомяването (напр. телефон, факс). Често това
е посочено изрично в трудовия договор и Ева трябва
да провери там. Ако в нейния договор не е посочено
нищо за това, е най-добре Ева да изпрати съобщението
по начин, по който може да докаже получаването му,
напр. на официалния факс номер или на имейл адреса
на работодателя.

От началото на лечението в болница – т.е. от 16.05 – Ева
има право на обезщетение за временна неработоспособност от здравната каса. Обезщетението за временна
неработоспособност възлиза на 70% от брутното
възнаграждение на Ева. Обезщетението за временна
неработоспособност не се изчислява и заплаща автоматично на Ева. Ева трябва да подаде заявление за
обезщетение за временна неработоспособност при
своята здравна каса. По принцип заявлението не е
необходимо да е в специална форма, достатъчно е Ева
да изпрати имейл на здравната каса. Обезщетението за
временна неработоспособност тя ще получава до 31.05.
От 01.06 тя получава продължаване на изплащането на
заплатата от работодателя, като през това време правото
на обезщетение за временна неработоспособност е
прекъснато. От 01.07 тя няма да получава продължаване
на изплащане на заплатата от работодателя и тогава
продължава да има право на обезщетение за временна
неработоспособност от здравната каса.

Ева трябва да докаже нетрудоспособността. За целта в
болницата тя получава или удостоверение за нетрудоспособност, или удостоверение за хоспитализация, което
тя трябва да предаде в оригинал на работодателя. Ева
трябва да направи копие на удостоверението и да го
запази в своите документи.
По принцип работодателят е задължен през първите
6 седмици на заболяването да продължи да изплаща
цялата работна заплата (продължаване на изплащане
на заплатата), която би спечелила Ева, ако беше здрава.
Това задължение обаче възниква едва след първия
месец на трудовото правоотношение и съществува
само дотогава, докато трае трудовият договор. Това
означава, че нейният работодател трябва да заплати
продължаването на изплащането на заплатата едва
от втория месец на нейната работа, следователно от
01.06. Договорът на Ева продължава до 30.06 и по тази
причина работодателят трябва да продължи да изплаща
нейната заплата само до 30.06. От 16.05 до 31.05 Ева
има право на обезщетение за временна неработоспособност (болничен) от своята здравна каса. Докато Ева
не е представила оригиналното удостоверение за неработоспособност на работодателя си, той не е задължен
да изплаща заплатите ѝ. Ако Ева подаде удостоверението
за нетрудоспособност със закъснение, това не е причина за отказ на продължаването на изплащането на
заплатата. Работодателят е уволнил Ева по време на
изпитателния срок с предизвестие от две седмици. Уволнението по време на болест в Германия по принцип е
допустимо освен ако не е противоречащо на моралните
норми, което го прави недопустимо. В този случай обаче
няма доказателства за това.

Ева може да получава обезщетението за временна
неработоспособност, докато е нетрудоспособна. Обезщетението за болнични се изплаща за максимум година
и половина. Изискване за получаването му е Ева да
удължи болничния лист своевременно при лекаря и да
подаде го при здравната каса. Своевременно означава,
че Ева трябва да удължи своя болничен лист при лекаря
най-късно в работния ден, който следва след последния
ден на първото удостоверение за нетрудоспособност:
Ако първият болничен лист свършва в петък, следващото
удостоверение трябва да бъде издадено в понеделник. В
този случай събота не се брои за работен ден. Удостоверенията трябва да са с изцяло попълнена информация.
Ако след края на трудовото правоотношение на 30.06,
Ева пропусне срока, тя има още един месец, за да отиде
на лекар и да вземе удостоверението за нетрудоспособност. Това е разпоредба за защита на Ева, за да не
загуби тя своето основание за здравно осигуряване.
Болничният лист трябва да бъде получен в рамките
на седем дни при здравната каса. За да се спази този
срок е достатъчно, удостоверението да се изпрати по
имейл или факс до здравната каса. Оригиналът може да
бъде предоставен по-късно. В случай на необходимост
Ева трябва да може да докаже, че удостоверението за
нетрудоспособност е било получено съгласно сроковете. Следователно трябва да се погрижи да има доказателство за това, напр. отчета за изпращане от факса.
Докато Ева получава обезщетение за временна неработоспособност, тя остава осигурена в здравната каса без
да прави вноски.
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3

4

Бюро по труда

Здравна каса/лечение в
чужбина

Поради заболяването си Ева няма осигуряващ съществуването доход. Вероятно парите няма да ѝ стигат за
нормален живот. Следователно е възможно Ева да има
право на допълнително обезщетение за безработица II
(ALG II).

Ева може също да се върне в Полша и да получава там
обезщетението за временна неработоспособност от
Германия. По време на получаването на обезщетение
за временна неработоспособност тя остава осигурена в
здравната каса, въпреки че е напуснала своето местоживеене в Германия. Ева може да продължи медицинското
лечение и рехабилитация в Полша. Лекарските удостоверения от Полша са еквивалентни на изготвените в
Германия удостоверения и могат да бъдат подадени в
оригинал при немската здравна каса. Здравната каса
няма право да изисква от Ева превод на удостоверенията
за нетрудоспособност. Те трябва да бъдат преведени от
самата здравна каса на собствени разноски.

Наистина тя е работила само два месеца в Германия,
но е загубила своята работа недоброволно. Ева
трябва да получи от Федералната агенция по заетостта
потвърждение относно недоброволната безработица и
да го представи пред бюрото по труда. По този начин
тя има право на свободно движение в продължение на
шест месеца, т.е. нейният престой в Германия е законен.
През това време тя може да получава обезщетение
за безработица II, ако изпълнява изискванията за това
(напр. необходимост от помощ, недостатъчен доход). В
този случай не е необходим постоянен престой, за да се
получава обезщетение от бюрото по труда.

Внимание! И за подаването на удостоверенията
за трудова нетрудоспособност от чужбина трябва
да се спазва срок от седем дни след издаването
им. Евентуални закъснения дори и ако те се дължат
на пощенските услуги, са за сметка на Ева. За да
може Ева да използва медицинското лечение в
Полша в пълен обхват, не е достатъчно да има
Европейска здравноосигурителна карта.

Ева може да подаде при бюрото по труда в своя жилищен
окръг заявление за обезщетение за безработица II.
Формуляри за заявление ще бъдат предоставени на Ева
при подаването му. Те могат да бъдат намерени също
на следния линк:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/
download/documents/Antrag-ALGII_ba015207.pdf

За тази цел преди заминаването тя трябва да подаде
заявление при своята здравна каса с формуляр S1 (бивш
формуляр 106). По този начин тя получава разширено
осигурително покритие и може да се лекува в Полша,
както щеше да е, ако беше здравноосигурена там.

Бюрото по труда трябва да издаде писмено решение
относно заявлението на Ева, в което трябва да са изложени причините за решението.

Преди да замине Ева трябва също да не забравя да
подаде заявление до здравната каса за одобрение за
получаване на обезщетение за временна неработоспособност в чужбина. Има правни спорове дали гражданите на съюза са задължени да го правят. Но за да се
предотвратят евентуални трудности и забавяния при
получаване, Ева трябва въпреки това да подаде заявлението със съответна обосновка.

Консултативен център за мигранти може да помогне на
Ева при попълването на формулярите, които са необходими за заявлението. Ева може да намери най-близкия
консултативен център чрез тази търсачка:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център

Ева може да намери пример за такова заявление
в Приложение XV на страница 121.

В нейния случай правото на ALG II е ограничено до шест
месеца. След изтичане на шестте месеца тя може да се
обърне към компетентната институция в своята родина
и да провери, дали там ѝ се полагат социални помощи.

Без местоживеене в Германия Ева няма право на обезщетение за безработица II. Тази помощ не може да
бъде прехвърлена в чужбина.
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Отдаване на персонал
под наем

Типичен пример
Мариса работи вече от година и половина за фирма за отдаване на
персонал под наем. От самото начало тя, както и 60 други португалци,
работят в логистичен център, където отговарят за подготовката за
изпращане на пратки. Тя харесва своята работа. Единственото нещо,
което я притеснява, е заплащането. Въпреки че съгласно договора си
тя работи на пълно работно време, тя не знае колко часа ѝ се начисляват
на месец и поради това не може да планира разходите си. В някои
месеци тя получава толкова малко пари, че трябва дори да взима на
заем от семейството си, за да си плати наема. Сега се добавя и фактът,
че работодателят е представил на Мариса и на всички работници,
които са там също толкова дълго колкото Мариса, предложение за
прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие
(Aufhebungsvertrag), който трябва да бъде подписан. Той е обещал,
че ще ги назначи отново след три месеца. Мариса не знае какво да
прави. Тя е чула, че няма да получи обезщетение за безработица, ако
сама прекрати трудовия договор.
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1

2

Работодател

Работнически съвет на
отдаващата/взимащата
под наем страна

Що се отнася до работните ѝ часове и заплатата ѝ,
Мариса е задължена съгласно трудовия си договор да
е на разположение на работодателя 40 часа седмично.
Работодателят се е задължил да ангажира на работа
Мариса и да плаща за 40 работни часа седмично. Ако
той няма работа за Мариса, тя въпреки това има право
на пълната работна заплата, въпреки че не е работила.
Това е така наречената гарантирана заплата. Ако работодателят не плаща на Мариса за 40 часа, а само за
часовете, които тя фактически е отработила, той нарушава своите трудовоправни задължения.

За отделни работници като Мариса е много трудно
самостоятелно да защитят своите права срещу работодателя. За целта в много фирми има избран от
служителите работнически съвет, който представлява
интересите на всички служители в предприятието. Ако
във фирмата за отдаване на персонал под наем няма
работнически съвет, Мариса може да се обърне към
работническия съвет на взимащата под наем страна,
т.е. логистичния център. Работническият съвет на
логистичния център отговаря по отношение на Мариса
за въпроси относно работното място, като напр.
здравето и безопасността при работа или за разпределението на работното време. Логистичният център
обаче също има задължение за грижа към Мариса и
другите временно наети работници. Работническият
съвет на логистичния център действително няма пряко
влияние върху отдаващата под наем страна (фирмата
за отдаване на персонал под наем), когато става въпрос
например за изплащане на гарантираната заплата.
Въпреки това, посочвайки задължението за грижа, той
може да повлияе на собствения си работодател, който
да се застъпи пред фирмата за отдаване на персонал
под наем за правилното възнаграждение на наетите
работници.

За да получи Мариса своята гарантирана заплата, тя
трябва да я изиска сама от работодателя. Няма институция, която да направи това вместо нея. Тя може обаче
да се обърне към консултативен център за трудово право,
където ще получи по-подробна информация как да
изиска заплатата си.
Мариса може да намери адресите на консултативните
центрове на място онлайн на:
Специфични трудовоправни консултативни центрове
https://www.bema.berlin/bg/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Мариса може да намери преглед на всички консултативни
центрове според тематичната насоченост, както и според
езика, на:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
Как се изисква заплатата от работодателя е описано в
глава 2 „Неизплащане на заплатата“.
Мариса не трябва да подписва договора за напускане
по взаимно съгласие поради две причини:
(1) След 18 месеца работа Мариса трябва да бъде назначена за постоянно от логистичния център. Нейният
работодател (фирмата за временна работа) се опитва да
заобиколи това, като прекъсва договора за три месеца.
(2) Ако Мариса подпише договора за напускане по
взаимно съгласие, тя не само губи възможността за
постоянно назначаване в логистичния център, но също
трябва да очаква това, че за до три месеца няма да има
право на обезщетение за безработица от Федералната
агенция по заетостта.
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При ВАР няма учреден орган за уреждане на въпроси,
въпреки това е препоръчително в такива случаи да се
обърне писмено към сдружението на адрес:

3

Близки до работодателя
арбитражни съвети

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V.
(BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

Повечето фирми за предоставяне на персонал под наем
в Германия са членове на едно от двете най-големи
сдружения на работодателите в бранша: Федералното
сдружение на работодателите в сферата на отдаване
на персонал под наем (организация с нестопанска цел)
(ВАР) или Сдружението на заинтересованите немски
фирми за отдаване на персонал под наем (организация
с нестопанска цел) (iGZ). Сдруженията представляват
интересите на своите членове, преговарят за условията
на колективните трудови договори на работниците при
временната работа и се борят за справедливи работни
условия, за спазване на законите и безопасността на
труда, както и за спазване на етичните стандарти. Тези
принципи на действие са установени в Кодекс на поведение или Етичен кодекс. Мариса може да провери в
своя трудов договор, дали нейният работодател членува
в едно от двете сдружения. Ако случаят е такъв, то тогава
Мариса може да се обърне към съответното сдружение
и да опише там своя случай. Сдружението на работодателите след това може да направи разследване и да
помогне за постигане на споразумение, както и да спре
работодателя от по-нататъшни нарушения на договора.

4

Федерална агенция по
заетостта (Bundesagentur
für Arbeit)
Задържането на гарантираната заплата е престъпление
съгласно § 615 на Гражданския кодекс (BGB) и на Закона
за предоставяне на работници АÜG (§ 11 пар. 4 точка 2).
Опитът за предотвратяване на назначаването на Мариса
и на другите работници от взимащата под наем страна е
нарушение на целите на § 1 пар. 1b на AÜG.
Тези нарушения могат да бъдат съобщени от Мариса на
трудовата агенция, която е дала разрешителното за
предоставяне на персонал. В Германия има три трудови
агенции, които отговарят за даването на разрешително
съгласно AÜG: в Нюрнберг, Кийл и Дюселдорф. Коя
агенция е компетентна, зависи от това, къде се намира
фирменото седалище на даващата под наем страна:

Ако фирмата за временна работа е член на iGZ, Мариса
може да се обърне към органа за контакт и уреждане
на въпроси (KuSS) на адрес:
kontakt@kuss-zeitarbeit.de
или телефон: +49 30 25762847

Агенция

Компетенция

Контакт

Агенция за работа Нюрнберг
90300 Нюрнберг

Баден-Вюртемберг, Бавария,
Райнланд-Фалц, Заарланд

Телефон: 0911 529-4343
Факс: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Пон-Пет: 8–13 часа /
допълнително Четв.: 13–16 часа

Агенция по заетостта Кийл
24131 Кийл

Берлин, Бранденбург,
Бремен, Хамбург,
Мекленбург-Предна
Померания, Долна Саксония,
Саксония, Саксония-Анхалт,
Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия

Телефон: 0431 709-1010
Факс: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Пон-Пет: 8–13 часа /
допълнително Четв.: 13–16 часа

Агенция по заетостта
Дюселдорф
40180 Дюселдорф

Хесен, Северен
Рейн-Вестфалия

Телефон: 0211 692-4500
Факс: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Пон-Пет: 8–13 часа /
допълнително Четв.: 13–16 часа
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Компетентната трудова агенция може да провери
работодателя въз основа на оплакването на Мариса.
Ако бъдат установени нарушения на закона, фирмата
за отдаване на персонал под наем трябва да очаква
парични глоби или дори може да ѝ бъде забранено
да продължи да работи като фирма за отдаване на
персонал. Важно е Мариса да опише точно ситуацията
в писмото с жалбата и да приложи доказателства, напр.
трудовия си договор и фишовете за заплатата.

6

Взимаща под наем
страна
Ако Мариса работи повече от 18 месеца при логистичния
център, трудовият договор между нея и фирмата за
отдаване на персонал под наем става невалиден. На
негово място автоматично възниква безсрочно трудово
правоотношение между Мариса и логистичния център.

Трудовоправни консултативни центрове могат да помогнат за подготовката на такава жалба (вж. стъпка 1). Вероятността работодателят да бъде наказан расте, ако и други
засегнати се присъединят към жалбата. След подаване на
жалбата е обичайно Мариса да не получи информация
какъв е резултатът от проверката от агенцията по труда.

Внимание! В новото трудово правоотношение
определени срокове отново се нулират. Например
на Мариса се дава законна защита от уволнение
при логистичния център едва 6 месеца след назначаването. Работното време в логистичния център
от предишна работа към фирмата за отдаване на
персонал под наем не се взема предвид.

5

Финансов контрол
работа на черно
(Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)
Задържането на гарантираната заплата от една страна
нарушава задължението за плащане на минималната
заплата, а от друга се задържат вноските за социално
осигуряване. По тази причина Мариса може да подаде
жалба и при Финансовия контрол работа на черно,
което може да доведе до това, фирмата да бъда проверена и нарушението да бъде наказано:
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/
FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_
Anliegen_FKS_Formular.html
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Фалшива самонаетост
1
2

3
4
5
6
7

Консултативни центрове
Клирингов орган на Германското пенсионно
обществено осигуряване
Съд по трудовоправни въпроси
Здравна каса
Данъчна служба
Служба за регистрация на фирми
Финансов контрол работа на черно
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Фалшива самонаетост

Типичен пример
Рикардо от Италия е обучен работник за сухо строителство. Въпреки
неговата квалификация и дългогодишен трудов опит, за него е трудно
да намери безсрочна позиция на пълно работно време. Последно
той е сключил изпитателен трудов договор със строителна фирма.
След един месец неговият началник му казва, че в бъдеще може да
работи с него само, ако Рикардо има фирма („mit Gewerbe“), т.е. като
самоосигуряващо се лице. Затова началникът му вече е направил
регистрация на фирмата на Рикардо. Рикардо работи както преди от
7 часа до 16 часа, получава 8 евро на час на ръка и неговият началник
всеки ден му казва какво точно трябва да се прави. Той проверява
също дали Рикардо изпълнява добре своята работа. Преди няколко
дни Рикардо се разболява от грип. Неговият началник му е казал по
телефона, че няма да му плати неработните дни. И по-лошо: При
посещението на лекар се е установило, че Рикардо вече не е здравноосигурен. Рикардо е говорил с приятели за ситуацията с работата му.
Те са предупредили Рикардо за това, че при проверки на строителния
обект може да има проблеми, тъй като той работи като самонаето
лице. Рикардо е смятал, че е напълно законно работещ. Той не разбира
своята ситуация и иска да изясни правата си.
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Там той ще научи какви права има като лице с фалшива
самонаетост. Консултативен център не може обаче официално да заключи дали Рикардо е привидно самонаето
лице според обективните критерии за наети служители.
Това право имат определени институции като Германското
пенсионно обществено осигуряване, данъчните служби
и съдилищата по трудовоправни въпроси.

1

Консултативни
центрове
Чрез регистрацията на фирма Рикардо официално е
станал самоосигуряващ се (и практикуващ занаят).
Като такъв той трябва да заяви в данъчната служба
данъчен номер и трябва да фактурира своята работа
на своя началник. Освен това той трябва да се самоосигурява здравно. Неговият началник не е плащал за
Рикардо нито вноските за здравно, нито за пенсионно
осигуряване. Упражняващите занаят нямат право на
това, както и на продължаване на изплащане на заплатата в случай на болест, на възнаграждение съгласно
колективните трудови договори и отпуск. В случая на
Рикардо обаче има неща, които говорят за това, че не
става въпрос за действителна самостоятелна дейност,
а за така наречената „фалшива самонаетост“, като той
всъщност продължава да е работник в строителната
фирма. В противен случай като самоосигуряващо
се лице той би имал свободата да избира за кого да
изпълнява поръчки. Той трябва да може да определя
кога да идва на строителния обект и кога да го напуска.
Неговият началник не може да му дава инструкции как
да изпълнява работата си. В обичайния случай Рикардо
би трябвало да притежава собствени инструменти, за
да си върши работата. В случая на Рикардо това не е
така. Към това се добавя и фактът, че човек не може да
изпълнява една и съща работа при един и същи работодател първо с трудов договор и след това като упражняващ занаят. Поради това е много вероятно Рикардо
само привидно да е работил като самонаето лице, а в
действителност да е служител.

2

Клирингов орган на
Германското пенсионно
обществено осигуряване
Рикардо може да установи своя статут като подлежащ
на социално осигуряване служител чрез клиринговия
орган на Германското пенсионно обществено осигуряване. Той е институцията за проверка при въпроси
относно социалноосигурителния правен статут на
лицата. За целта Рикардо трябва да попълни формуляр,
който може да изтегли от уеб страницата на Германското пенсионно обществено осигуряване:
Рикардо може да намери формуляра за установяване като социалноосигурен служител в
Приложение XVI на страница 122.
При попълването може да помогне консултативен център:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център

За първоначална преценка на своя статут Рикардо може
да използва един от много списъци за проверка по
темата „Фалшива самонаетост“, които се намират онлайн:

или партньор за контакт на Германското пенсионно
обществено осигуряване. След това Рикардо трябва да
подаде заявлението на следния адрес:

https://www.handwerk-magazin.de/
scheinselbststaendigkeit/383/95/download

Deutsche Rentenversicherung
Bund Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche
Statusfragen
10704 Berlin

За да получи основна информация за своя статут,
Рикардо може да се обърне към трудовоправен консултативен център:
Специфични трудовоправни консултативни центрове:

За проверка на статута клиринговият орган на Германското пенсионно обществено осигуряване се нуждае от
около четири седмици. След това Рикардо ще получи
писмено решение.

https://www.bema.berlin/bg/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

Ако клиринговият орган потвърди, че Рикардо всъщност
е работил като служител, а не като самоосигуряващ се,
тогава неговият работодателя трябва да заплати всички
суми (както дела на работодателя, така и дела на работника) за всички социални осигуровки, т.е. за здравна
осигуровка, осигуровка за осигуряване на грижи, осигуровка за безработица и пенсионна осигуровка. Това е
важно за правата на Рикардо на пенсия за възраст или
обезщетение за безработица. Основата за пресмятане
на сумите е минималната заплата в строителството.

https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Рикардо може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост, както и
според езика, на адрес:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
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Ако Рикардо остане да работи при своя работодател,
работодателят може да приспадне част от осигурителните вноски от заплатите, но само за трите месечни
плащания, след като от Общественото осигуряване са
установили статута му на служител. При това работодателят има право да удържа вноски за социално осигуряване само в размера, който са над несеквестируемия
минимум (1 179,99 евро за 2020 г.). Несеквестеруемият
минимум е конкретна сума, която не може да бъде
удържана от заплатата на Рикардо, тъй като това е минимумът от средства за издръжка. Ако например Рикардо
изкарва нетно 1800 евро, то тогава 1179,99 евро остават защитени. Следователно работодателят може да
удържи максимум 620,01 евро.

4

Здравна каса
Действително Рикардо като предполагаемо фалшиво
самоосигуряващ се – и следователно служител – има
право да бъде здравно осигурен от своя работодател.
Изясняването на неговия статут обаче може да отнеме
няколко седмици. През това време Рикардо не би бил
здравно осигурен. За това време здравната каса може
да му начисли вноски и високи надбавки за пропуск
поради неизяснения осигурителен статут. По тази причина
е препоръчително Рикардо да информира здравната
каса при регистриране на фирмата и да се присъедини
към доброволната здравна осигуровка за самоосигуряващи се лица. В момента най-ниската вноска за здравна
осигуровка е около. 150 евро на месец.

Ако Рикардо не продължи да работи за строителната
фирма, работодателят не може да изиска тези суми от
него. В този случай той трябва да заплати цялата осигурителна вноска за социалната осигуровка , т.е. както
дела на работодателя, така и дела на работника.

В цяла Германия има служби, които предоставят
медицинска помощ на хора без здравно осигуряване в
спешни случаи. Осигуряването на грижи обаче е ограничено до минимум и в никакъв случай не трябва да се
предпочита пред регистрация в здравната каса. Точната
информация за такива служби Рикардо може да получи
в социалните консултативни центрове:

3

Съд по трудовоправни
въпроси (Arbeitsgericht)

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център

Като действителен служител, който само привидно е
бил самонаето лице, от началото на трудовото правоотношение Рикардо е имал всички права на „нормален“
работник, т.е. и правото на минимална работна заплата
според колективния договор за специалист в размер
на 15,40 евро бруто (Западна Германия, актуално към
октомври 2020 г.), както и право на продължаване на
изплащане на заплатата в случай на заболяване.

Ако здравната каса установи, че Рикардо действително е
бил фалшиво самонает, неговият работодател трябва да
заплати вноските за здравната осигуровка. Тогава вече
заплатените вноски ще бъдат възстановени на Рикардо.

Неговият началник обаче не признава решението на
клиринговия орган и възникващите в резултат от него
права и не иска да ги предостави на Рикардо, защото
е самонаето лице. За да защити своите права, Рикардо
може да подаде жалба при съда по трудовоправни
въпроси, за да бъде установено трудовото правоотношение. Само така той може да защити своите права.
Информация за тази процедура е посочена в глава 2.
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5

7

Данъчна служба
(Finanzamt)

Финансов контрол
работа на черно
(Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

При всички случаи Рикардо трябва да регистрира своите
приходи в данъчната служба. След това той трябва да
заяви данъчен номер и да издава фактури на своя работодател за своите трудови услуги.

Фалшивата самонаетост е наказуема. Началникът на
Рикардо може да подлежи на глобa, ако не е отчислявал
вноски за здравно, пенсионно и социално осигуряване.
Следователно Рикардо може да подаде оплакване
към служба на Финансовия контрол работа на черно,
компетентна за населеното място на седалището на
строителната фирма. Финансовият контрол работа на
черно е институция, която контролира работодателите
и наред с другото проверява дали те отчисляват правилно
социалните вноски за служителите.

Поради регистрацията на фирмата, като официално
самоосигуряващо се лице, той е задължен през следващата година да подаде данъчна декларация. Ако
Рикардо не направи това (навреме), го заплашва наказателна лихва или дори имуществена санкция. За целта
трябва да се прецени данъка, който Рикардо трябва да
заплаща. Това може да е неизгодно за него.
Ако данъчната служба успее да докаже, че работодателят
на Рикардо умишлено или небрежно не е отчислявал
данъка за неговата заплата, работодателят трябва да
заплати в последствие данъка за Рикардо. За целта
Рикардо трябва да потърси консултация при специализиран орган, данъчен консултант или специализиран
адвокат по данъчно право.

https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html
Началникът може да бъде наказан с глоба или дори
лишаване от свобода.
Преди това Рикардо трябва да потърси консултация с
адвокат, защото съществува риск Финансовият контрол
работа на черно да провери и неговите действия и да
предприеме наказателни действия.

6

Служба за регистрация
на фирми (Gewerbeamt)

Рикардо може лично да докладва на Финансовия контрол
работа на черно, да подаде жалба и да направи заявление. Ако това не е възможно, той може да подаде
съобщение и онлайн.

След като клиринговият орган е установил, че Рикардо
е бил фалшиво самонает, се прекратява и дейността
на неговата фирма. Това означава, че най-късно тогава
Рикардо трябва да прекрати регистрацията на фирмата.
Най-добре е да го направи с помощта на формуляра:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/
kontakt_node.html
За ефективна проверка и обработка на случая FKS се
нуждае от възможно най-много информация. За тази
цел Рикардо трябва да посочи данни за продължителността на трудовото отношение, за дневното работно
време, за получените суми, свидетели и др.

Рикардо може да намери заявление за прекратяване на регистрация на самостоятелна дейност в
Приложение XVII на страница 129.
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Работа на черно
1
2
3
4
5

Работодател
Здравна каса
Възложители
Данъчна служба
Финансов контрол работа на черно
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Работа на черно

Типичен пример
Дона Виктория е пристигнала от село в близост до Клуж (Румъния)
в Германия. Предложението за работа, което ѝ е направил Флорин,
си е струвало дългото пътуване. Работа с документи във фабрика за
месо в Германия, организиран транспорт, настаняване при работодателя, и не на последно място 1200 евро месечно на ръка. На място се
е установило, че ще работи при голям производител на месо, чиито
консерви с месо се продават дори в Румъния.
Флорин се е запознал с нея в нейното родно село, където е търсел
работници чрез нейната църковна общност. В Германия Флорин е
дал на Дона Виктория нейното удостоверение за работа, показал ѝ
е жилището и ѝ е обяснил работата. Също така в края на месеца той
винаги е давал на Дона Виктория заплатата в брой в плик. Писмен
трудов договор обаче Дона Виктория не е получила. Тя никога не
получава също фиш за заплата или други документи от Флорин. Тя не
знае дали е осигурена и дали може да отиде на лекар. Тя е попитала
Флорин за договор и здравна осигуровка, но без успех. Тя се пита дали
работи законно.
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Работа на черно

1

2

Работодател

Здравна каса

В Германия работодателят е задължен да потвърди
на служителите работните условия (вкл. заплащане,
работно време, продължителност на договора и др.)
писмено. Това обикновено се случва под формата на
трудов договор. За целта работодателят има един месец
от започването на работа.

След регистрацията здравната каса изпраща на Дона
Виктория здравноосигурителна карта, с която тя може
да отиде на лекар. Ако тя не получи осигурителна карта,
въпреки че е избрала осигуровка, тя може да се свърже
със здравната каса и да попита дали действително е била
регистрирана. Таз информация тя може да получи по
телефона или лично. За изясняването на този въпрос тя
може да бъде подкрепена от консултативен център за
мигранти:

В нормалния случай всички работници получават писмен
трудов договор. Това, че Дона Виктория не е получила
такъв, не означава, че работи незаконно. Дали една
работа е законна, зависи от това дали работодателят я е
регистрирал за социално осигуряване и плаща вноски
за социално осигуряване. Социалните осигуровки трябва
да бъдат удържани от брутната сума на заплатата.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
Ако Дона Виктория не е била осигурена от Флорин, тя
трябва сама да избере здравна каса за себе си. Достатъчно е да информира здравната каса, че е започнала
подлежаща на социално осигуряване работа.

Пресмятане на социалните удръжки:
1200 евро нето = ок. 1650,63 евро бруто
Флорин е трябвало да плаща осигурителните вноски от
брутната сума от 1650,63 евро.

Тя може да намери списъка на всички здравни каси
наред с другото на тази уеб страница:

Трудово отношение без писмен трудов договор обаче е
нетипично и може да бъде знак за това, че Флорин не я
е регистрирал съгласно изискванията за социално осигуряване. Също така това, че ѝ плаща заплатата в брой, по
принцип не е забранено. Това обаче се случва рядко в
практиката и за Дона Виктория също може да е знак за
недеклариран труд.

https://www.krankenkassen.de/
gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
Предложенията на здравните каси са различни. Касите
имат различни бонус програми и допълнителни услуги.
Те се различават също по формите на консултация (лично
на място, по телефона, по имейла). Някои здравни каси
предлагат консултация на различни чужди езици. Дона
Виктория не може просто да смени здравната каса, в
която членува, по всяко време. По тази причина преди
да направи избор на здравна каса тя трябва да се информира добре относно предложението. За това могат да ѝ
помогнат консултативните центрове за мигранти.

За да изясни ситуацията, Дона Виктория трябва да
поиска от Флорин да ѝ предостави писмения трудов
договор. Тя трябва да го попита също за удостоверението за регистрация за социално осигуряване.
Работодателят трябва да я регистрира за социално
осигуряване при първото плащане на заплата, но не
по-късно от шест седмици след започване на работа.

Дона Виктория трябва да извести Флорин за избора на
своята здравна каса. Ако Флорин не плати осигурителните вноски при избраната здравна каса, здравната каса
ще ги изиска от Флорин. Ако Дона Виктория може да
докаже, че е в трудово правоотношение с Флорин, пропускът в здравната осигуровка трябва да бъде попълнен
от здравната каса. За тази цел тя трябва да посочи на
здравната каса данни за работа си, като напр. кога е
започнала работата, какво възнаграждение е получавала и да представи доказателства за това.

Регистрацията за социално осигуряване се извършва в
Германия чрез здравната каса. Флорин трябва следователно да съобщи всички свързани с осигуряването
данни на Дона Виктория на здравната каса. Ако тя
никога до момента не е работила в Германия, Флорин
трябва да попита Дона при коя здравна каса иска да
бъде осигурена. Ако чуждестранни работници започват
работа за първи път в Германия, техните работодатели
често избират здравната каса, без да ги питат. Това не
е правилно, но се случва често. Флорин би трябвало в
този случай да каже на Дона Виктория в коя здравна каса
е осигурена тя.
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Възложители

Данъчна служба
(Finanzamt)

Ако Дона Виктория след разговор с Флорин и здравната
каса установи, че Флорин не е заплащал социалноосигурителни вноски за нея, тя може да се обърне към производителя на консерви с месо, при когото изпълнява
работата.

Флорин също е задължен да регистрира Дона Виктория
в данъчната служба и да отчислява данък върху заплатата ѝ. Дона Виктория може да провери в компетентната
данъчна служба дали е била регистрирана. Ако се установи, че работодателят е пропуснал това, данъкът върху
заплатата трябва да бъде заплатен със задна дата.
Дона Виктория и Флорин носят обща отговорност за това.
Данъчната служба може да реши от кого да поиска
изплащане на данъка върху заплатата. Дона Виктория
не е знаела, че Флорин не е отчислявал данъка върху
заплатата. При такива обстоятелства обикновено данъчната служба първо ще изиска данъка върху заплатата
от Флорин. Основа за пресмятане на дължимия данък
върху заплатата е брутната заплатата от 1650,63 евро
(пресметната въз основа на нетната изплатена заплата
от 1200,00 евро).

В Германия служителите в обработката на месо, в строителството, както и в бранша на доставките и куриерите
попадат под специална защита, когато работодателят не
е заплащал социалноосигурителните вноски. Въпреки
че фабриката за месо не е директен работодател на Дона
Виктория, тя трябва да заплати социалноосигурителните вноски, ако Флорин е пропуснал това. Като работодател на Флорин тя е законово задължена на това (така
наречена отговорност на възложителя).
Дона Виктория може да се обърне към профсъюзен
консултативен център за чуждестранни работници.
Там тя ще получи подкрепа, за да може да поиска от
фабриката да заплати социалните вноски.
Специфични трудовоправни консултативни центрове:

5

https://www.bema.berlin/bg/

Финансов контрол
работа на черно
(Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Дона Виктория може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост,
както и според езика, на адрес:

Финансовият контрол работа на черно е институция,
която контролира работодателите и наред с другото
проверява дали те отчисляват правилно социалните
вноски за служителите. За проверката на случая на Дона
Виктория отговаря FKS в региона, в който Флорин е
регистрирал своята фирма.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
Фабриката би трябвало тогава сама да заплати социалноосигурителните вноски или да упражни влияние
над Флорин, за да заплати той дължимите вноски.
Фабриката обаче не носи отговорност, ако Флорин може
да докаже, че той е регистрирал своите служители
съгласно изискванията за социално осигуряване. Този
документ се нарича „Unbedenklichkeitsbescheinigung“. В
този случай Флорин ще трябва сам да заплати вноските.
За служители в много браншове (извън обработката на
месо, строителството и бранша на доставките и куриерите)
отговорността на възложителя за социалноосигурителните вноски не съществува. Най-добре е те да поискат
с помощта на адвокат от своя работодател да заплати
техните социалноосигурителни вноски.

Дона Виктория не знае, къде е регистрирана фирмата
на Флорин, поради това тя трябва да се обърне към FKS
на своето работно място. Тя може да намери адреса в
интернет:
https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
Дона Виктория може да се регистрира лично при FKS,
за да подаде оплакване и да направи заявление. Ако
това не е възможно, тя може да подаде сигнал също
онлайн.
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/
kontakt_node.html
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За ефективна проверка и обработка на случая FKS се
нуждае от възможно най-много информация. За тази
цел Дона Виктория трябва да посочи данни за продължителността на трудовото отношение, за дневното
работно време, за получените суми, свидетели и др.
Оплакването на Дона Виктория може да доведе до това,
че FKS да направи проверка и да установи положението.
В такъв случай Флорин може да бъде наказан с парична
глоба или дори лишаване от свобода за измама с данъци
и социални осигуровки. Това може да спре Флорин в
бъдеще отново да взима хора да работят нелегално. Тъй
като Флорин не е платил вноските за социално осигуряване без знанието на Дона Виктория, тя не трябва да
се страхува, че ще бъде обвинена в подпомагане при
измама със социални осигуровки. За съжаление след
оплакването Дона Виктория не получава допълнителна
информация за резултатите от разследването.
По принцип за Дона Виктория не трябва да възникнат
негативни последици поради това, че Флорин не е
плащал нейните социалноосигурителните вноски. Пропуските при всички клонове на социалното осигуряване (пенсионна и здравна осигуровка, за осигуряване
на грижи, осигуровка за безработица и застраховка
трудова злополука) трябва да бъдат попълнени от съответната застрахователна компания, след като събитията
станат известни. Застрахователното покритие остава в
пълен размер.
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Специализирани консултативни центрове
за пострадали от трафик на хора и
принудителен труд
Бюро по труда
Полиция/митница
Работодател
Съд: Наказателно производство/
спомагателно производство
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Принудителен труд и
трудова експлоатация
Типичен пример
Даниел е намерил чрез интернет обява агенция в своята родина
Румъния, която ще му посредничи за работа в Германия. За целта
той трябва да заплати 500 евро. Тъй като той няма толкова пари, от
агенцията му казват, че може да си отработи таксата по-късно. В Германия неговият нов работодател го взима от автогарата и го откарва в
малко жилище, където вече са настанени и други мъже. Работодателят убеждава Даниел да му даде своите документи, защото те ще
бъдат съхранявани по-сигурно при него. За квартирата Даниел трябва
да плаща 300 евро месечно. Работодателят му показва документ на
немски език, който Даниел не разбира и му казва, че това е неговият
трудов договор. След като Даниел е подписал, работодателят отново
му взима документите. Той започва да работи: Средно по дванадесет
часа дневно, седем дни в седмицата. Работодателят всеки ден го
откарва до различни строителни обекти и го връща обратно, така че
Даниел изобщо не знае къде всъщност се намира или работи. Той
познава само пътя от квартирата до супермаркета. В края на първия
месец той не получава никакви пари с мотива, че първо трябва да
изплати дълговете си. В края на втория месец той отново е залъган с
обещания. Получава еднократно 200 евро, за да си купи храна. Той се
сприятелява с двама други мъже от неговата квартира, които му казват,
че са получили точно толкова пари, колкото да могат да преживяват.
Той иска да напусне и да се изнесе и си иска документите обратно. Работодателят се противи и го заплашва с това, че му дължи още пари.
Освен това той знаел къде живее семейството на Даниел, което щяло
да получи „посещение’’, ако той спре да работи. В същото време той
отново му обещава скоро да му даде пари. Даниел не познава никого
в Германия, не говори немски, няма пари, не познава правата си и се
страхува. Той не вижда друга възможност, освен да продължи да работи.
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Даниел се намира в ситуация, от която няма да може
да се измъкне сам без чужда. Чрез представяне на
грешни факти той е бил подмамен в експлоатационно
трудово отношение. Той не получава почти никакви
пари. Освен това му се казва, че има задължения. Работодателят го е заплашил, че ще направи нещо на семейството му в родината. Освен това той му е взел всички
документи, така че Даниел не може просто да напусне
своя работодател.

Трудовоправните консултативни центрове по принцип
са обучени и за това да разпознават принудителен труд
и експлоатация и да помагат на жертвите в несигурното
им положение.
Освен това има допълнителни материали, които трябва
да улеснят особено консултативните центрове и институциите разпознаването на принудителен труд (напр.
„Visual Language“):

Това са типични характеристики на трафик на хора, принудителен труд или трудова експлоатация. Чеклист на
службата срещу трудова експлоатация, принудителен труд
и трафик на хора помага да се идентифицират и класифицират характеристиките на принудителен труд:

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/wp-content/uploads/2018/material/
praxismaterialien/0_Visual-language_Broschüre_
web.pdf

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/
arbeitshilfen/indikatorenliste/

2

Бюро по труда

1

Даниел е гражданин на съюза и следователно лице,
имащо право на свободно движение. При въпроси
относно осигуряването на издръжката за живот на Даниел
могат да помогнат специализираните консултативни
центрове за жертвите на принудителен труд. По принцип
гражданите на съюза, които са жертви на принудителен
труд, имат право на помощи, осигуряващи съществуването, съгласно SGB II.

Специализирани
консултативни центрове
за засегнати от трафик
на хора и принудителен
труд

За да може да се предяви иск спрямо бюрото по труда,
по принцип е необходимо удостоверение от полицията,
митницата или прокуратурата, в което се потвърждава
подозрението за трудова експлоатация/принудителен
труд/трафик на хора. Специализираният консултативен
център помага на Даниел да получи това удостоверение.

Като жертва на принудителен труд Даниел има специални права. По-специално немските институции са
задължени да идентифицират принудителната ситуация
като такава и да го освободят от нея. Същевременно той
също има право на информация и консултация.
Много е важно Даниел да бъде признат като жертва
и да бъде насочен към специализиран консултативен
център или сам да потърси такъв консултативен център.
Специализираният консултативен център може да го
консултира наред с другото относно правни въпроси,
свързани с престоя и социалните права, кризисна
интервенция и да прави психосоциални консултации и
да указва правна подкрепа. Той помага при екзистенциални спешни ситуации, познава достъпа до медицинско
обслужване и при нужда може да информира също за
предложения за помощ в родните страни. Специализиран консултативен център може да подкрепи Даниел
също и за това да си намери квартира. Това важи за
граждани на съюза, както и за хора от трети държави.
Преглед на всички специализирани в областта на трудовата експлоатация и принудителния труд консултативни
центрове можете да намерите например тук:
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/
beratungsstellen/
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Полиция/митница

Съд: Наказателно
производство/спомагателно производство

Даниел може да се обърне също така директно към
правоприлагащ орган, като напр. полицията или митницата. Разумно е обаче при всички случаи преди това
да се свърже с консултативен център, за да се проучат
възможностите за сътрудничество с отговорните правоприлагащи органи. Консултативният център по принцип
има отговорен партньор за контакт в полицията или в
митницата, който е запознат с тематиката на принудителния труд.

В специализирания консултативен център за принудителен труд ще обяснят на Даниел с какви възможности
за действие и за подкрепа разполага, ако се стигне до
наказателно производство срещу работодателя. Там могат
да му помогнат и да намери подходящ адвокат. Могат
също така да проверят, дали той има право на обезщетение за материални или нематериални щети.

Даниел трябва да знае, че всички хора, които работят
в Германия, трябва да съобщават това своевременно
на съответните институции и когато получават заплата,
трябва да плащат данъци и социалноосигурителни
вноски. Даниел не е бил регистриран за социално осигуряване и за него не са плащани нито данъци, нито социалноосигурителни вноски. В Германия това е незаконно.
Рискът да бъде наказан за такова престъпление обаче е
минимален за Даниел. Ако жертва на трафик на хора
съобщи за извършено от нея престъпление, прокуратурата може да се откаже от наказателното производство.
Само при особено тежки престъпления прокуратурата
ще започне производство и срещу самата жертва. Ако е
извършено само едно нарушение на реда, отговорната
институция може да прецени дали да действието е
наказуемо и трябва ли да се санкционира.
Дори при положение, че Даниел, като потенциална жертва
на трафик на хора, като цяло не е длъжен да сътрудничи
на полицията или митницата, това ще му донесе повече
ползи, отколкото негативи. Освен това по този начин той
допринася за това, срещу извършителя на криминалното
деяние да се процедира с пълната тежест на закона.

4

Работодател
Даниел е работил и има право да получи своята заплата.
Трудовоправен консултативен център може да помогне
на Даниел за това, да получи заплата за своята работа.
За целта той ще се свърже с работодателя и ще подпомогне Даниел при търсенето на адвокат, ако той трябва
да се яви пред съд по трудовоправни въпроси. Точните
стъпки са описани в глава 2: Неизплащане на заплатата.
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Пребиваване
на членове на
семейството

Типичен пример
Алба идва от Испания. Тя е в Германия от два месеца и има договор
за работа на непълно работно време. Тя изкарва 600 евро месечно.
Нейният съпруг, който е останал в Испания, има колумбийско гражданство и разрешително за постоянен престой в Испания. Алба иска
той да дойде при нея в Германия, за да изградят тук заедно своя нов
живот. Мъжът на Алба вече има предложение за работа в Германия.
Работодателят иска да го назначи веднага и пита за разрешително
за престой и работа. Алба се е обадила в местната служба за чужденци. Там са ѝ казали, че тя се нуждае от достатъчен доход и голямо
жилище, за да има право нейният мъж да дойде в Германия. Той
трябва да заяви документите за престой от Испания. Работодателят,
който иска да наеме нейния мъж, оказва натиск: Ако съпругът ѝ не
започне работа през следващите няколко седмици, той ще трябва да
наеме някой друг. Алба е съкрушена и се чуди дали нейният мъж да
не започне работа без документи.
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1

2

Консултативен център
по законодателството за
пребиваване

Пристигане

Като гражданин на съюза, имащ право на свободно движение, Алба има същите права като немските граждани.
Към тях спада също правото да живее заедно със своето
семейство.

Ако той нямаше този документ за пребиваване, по
принцип при влизането той би трябвало да предостави
виза за влизане в страната. Какво би се случило, ако той
се появи на границата без виза за влизане в страната?
В този случай визата за влизане в страната може да
бъде издадена и от граничните власти, ако той може да
докаже, че е женен за гражданка на съюза, която вече
пребивава в Германия. Като доказателство той трябва
да представи свидетелство за брак, което е издадено
или признато и заверено от европейска държава.

Тъй като съпругът на Алба има карта за постоянен престой
от Испания, той не се нуждае от виза за влизане в
Германия. Достатъчен е валиден паспорт.

За да получи точна и надеждна информация за своя
статут, Алба може да се свърже с консултативен център,
който консултира по темата „Право на пребиваване“.
Консултацията е безплатна. За да намери предложение
за консултация по възможност на майчиния си език в
нейна близост, Алба може да провери тук:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център

3

Служба за адресна
регистрация
(Einwohnermeldeamt)

Ако съпругът на Алба се премести при нея, като член на
семейството на гражданин на съюза той има същите
права като своята жена. Той има право на пребиваване
и работа в Германия, без да има нужда от допълнително
разрешително. Противно на информацията, получена
по телефона от местната служба за чужденци, доходите на Алба, както и размерът на жилището ѝ са без
значение.

По принцип съпругът на Алба е задължен да регистрира
своето местоживеене при службата за адресна регистрация в рамките на две седмици след нанасяне в новото
жилище. Ако съпругът ѝ е запазил своя адрес в Испания,
този период започва едва три месеца след като се е
преместил в апартамента в Германия.

На членовете на семейството, имащи право на свободно
движение, които не са граждани на съюза, се издава
след заявление удостоверение за право на пребиваване
(карта за пребиваване). Съпругът на Алба обаче може
да започне работа и преди да му бъде издадена картата
за пребиваване. Правото на работа произлиза от закона
и картата за пребиваване има само „декларационен“
характер, т.е. само удостоверява съществуващото право
на престой. Следователно съпругът на Алба няма от
какво да се притеснява и трябва да поиска обикновен
трудов договор.

Евентуални трудности с адресната регистрация не влияят
на възможността му да започне работа (за целта вижте
глава 1: Работа без адресна регистрация).

4

Здравна каса
Ако съпругът на Алба започне незабавно работа, той
принципно се осигурява здравно от работодателя. Той
трябва само да съобщи на работодателя при коя здравна
каса иска да бъде осигурен.
Ако той не започне работа незабавно, трябва да бъде
включен в семейната застраховка на Алба, за да се предотврати престой в Германия без здравна осигуровка.

67

Практическо ръководство за работници от ЕС в Германия

Бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта има задачата да подпомага работници от ЕС да
се запознаят със своите права, които им се полагат въз
основа на свободното движение на работниците в Германия. В рамките на своите компетенции то предлага на
работниците от ЕС и членовете на техните семейства
независима правна или друга подкрепа чрез консултации и насочващи съвети.

5

Служба за чужденци
(Ausländerbehörde)
За да получи карта за пребиваване, съпругът на Алба
трябва да се обърне към службата за чужденци.

Процедурата може да бъде регистрирана чрез следния
онлайн формуляр:

За пред службата за чужденци Алба и съпругът ѝ се нуждаят от свидетелството си за брак. Може да се наложи
Алба да трябва да докаже своето право на свободно
движение. Тя може да направи това напр. под формата
на писмено потвърждение за трудово правоотношение
от работодателя. Службата за чужденци издава карта за
пребиваване за съпруга на Алба. То е валидно 5 години.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.
de/eugs-bg/service/контакт/
запитване-за-консултация

Пример за карта за пребиваване в ЕС може да се
намери в Приложение XVIII на страница 130.

7

SOLVIT

Понякога издаването на тази карта за пребиваване
отнема няколко месеца. През това време за мъжа на
Алба може да е трудно да доказва правата си (напр.
да започне работа).

Възможно е Алба и нейният мъж да имат трудности с
дадена институция (напр. службата за чужденци или
здравната каса) и/или да се чувстват дискриминирани.
Тогава те могат да се обърнат чрез следния формуляр
към SOLVIT:

Следователно той трябва да отиде в местната служба
за чужденци веднага след влизане в страната и регистрацията в службата за адресна регистрация. Там той
веднага получава удостоверение, което потвърждава
заявлението му за карта за пребиваване. Удостоверението
освен това съдържа указанието, че мъжът на Алба има
право да започне работа. Той може да представи това
удостоверение напр. на своя работодател.

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/
index_bg.htm
SOLVIT е европейска мрежа от национални консултативни
центрове, която се е заела със задачата да реши възможно най-бързо излизащите извън граница проблеми
с институциите в рамките на ЕС (в рамките на десет
седмици).

6

Бюро за равно т ретиране
на работниците от
ЕС в областта на
труда и заетостта
(Gleichbehandlungsstelle
EU-Arbeitnehmer (EU-GS))
Ако Алба и нейният мъж имат трудности при изпълнението на формалностите с получаването на своите права,
те могат да се информират на страницата на бюрото
за равно третиране на работниците от ЕС в областта на
труда и заетостта на своя език и целенасочено да търсят
подходящ консултативен център в тяхна близост.
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
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Признаване на
чуждестранна
квалификация

Типичен пример
Беата е квалифицирана медицинска сестра. След 14 години работа в
болница в Полша тя остава без работа и е решила да дойде в Германия,
за да работи тук като помощничка в домакинството. Тя е мислела, че това
би била най-добрата опция, тъй като дори без познания по немски
език и немска диплома в Германия има много предложения за лица,
които са готови да се грижат за възрастни хора в тяхното домакинство.
Чрез фирма за гледане на възрастни хора Беата е намерила работа при
едно семейство. Тя се грижи за по-възрастна жена, която има също
множество заболявания. Тя приготвя и сервира храна, прави компания
на жената и ѝ помага при обличането. За тази работа тя получава
около 1 600 евро бруто месечно. Беата би желала да се върне към своята
истинска професия. От една страна се чувства зле, че работи под завършената от нея квалификация, от друга тя знае, че като грижеща се за
болен човек тя би могла да изкарва много повече.
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В случая на Беата дипломата й се признава автоматично
в Германия въз основа на европейските регламенти.
Беата е получила своята диплома след 01.05.2004
г. (датата на присъединяването към ЕС и влизането
в сила на разпоредбите на ЕС за Полша). Нейната
ситуация би била различна, ако тя беше получила
своята диплома преди тази дата. В такъв случай нейната
диплома би била призната автоматично само ако тя
може да представи удостоверение от компетентната
институция в Полша, че завършеното преди присъединяването образование е съответствало на европейския
минимален стандарт.

1

Консултация за
признаване на
квалификация
За да получи повече информация за това с какви възможности разполага Беата, за да работи професията,
в която е квалифицирана, тя търси един от многото
консултативни центрове, които могат да я посъветват
относно признаването на нейните квалификации.

Автоматично признаване означава, че няма нужда от
отделна проверка на квалификацията. Въпреки това Беата
трябва да премине през процедурата по признаване.

Консултативните центрове на насърчителната програма
„Интеграция чрез квалификация (IQ)“ информират
относно условията за упражняване на професия в Германия и процедурата по признаване на квалификацията.
Консултацията е безплатна и се извършва на няколко
езика. Беата може да намери адресите на консултативните центрове на място на следната уеб страница:

Ако Беата иска да работи без ограничения като медицинска сестра в Германия, тя се нуждае от държавно
разрешително. С това разрешително тя може да
използва професионалното звание медицинска сестра
и да упражнява професията. Тогава тя също може да
извършва дейности, които болногледачка може да
извършва под ръководството на лекар, като напр. поставяне на инжекции.

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/
de/index.php
Беата може да се обърне също към Немско-полската
търговска камара, която осъществява проекта Pro
Recognition. Pro Recognition предлага безплатна консултация по темата „Признаване на професионални квалификации“ на много от езиците на ЕС. Освен Полша, в
проекта участва и Италия. Данните за контакт са:

За тази цел Беата трябва да подаде заявление при компетентния орган по признаване на квалификацията
за „Разрешително за носене на професионално звание
здравен работник и болногледачка“. Консултативният
център по признаване на квалификацията предоставя
на Беата адреса на органа за признаване на квалификации, както и допълнителна информация относно възможностите за финансиране на процедурата.

• за Полша: https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/
uznawanie-kwalifikacji/

Беата научава, че добрите немски езикови познания
са незаменими за упражняването на професията на
болногледачка.

• за Италия: https://www.ahk-italien.it/
bildung-und-personal/projekte-und-initiativen/
prorecognition-anerkennungsberatung
Освен това има много допълнителни консултационни
институции за мигранти, които предлагат съвети по
темата „Признаване на чуждестранна професионална
квалификация“. Беата може да намери адресите чрез
базата данни на Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център
Беата може да получи първоначална консултация относно
признаването също и на горещата линия „Работа и
живот в Германия“, която обаче отговаря на въпросите
само на немски и английски език. Горещата линия е
достъпна от понеделник до петък от 9 до 15 часа на телефонен номер: +49 30 1815-1111
Професията болногледач на Беата е „регламентирана“ в
Германия, което означава, че е необходимо официално
признаване, за да може да се упражнява.
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3

Орган за признаване на
квалификации

Езиково училище
За да може да упражнява професията на медицинска
сестра, Беата трябва да докаже езиково ниво В2.
Информация за професионалните и интеграционни
езикови курсове Беата може да получи от Федералната
служба за миграция и бежанци (BAMF):

Беата може да намери компетентния орган за признаване
на квалификации чрез следната търсачка:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/
de/beratungssuche.php

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Там Беата научава какви документи са необходими
за нейното заявление. Те се различават в различните
федерални провинции. По принцип това са:

Своите въпроси относно езиковите курсове, напр. къде
и кога ще се проведе следващият курс или колко ще
ѝ струва той, Беата може да зададе на BAMF в своята
федерална провинция и по имейл:

• Документ за самоличност (лична карта или
паспорт)
• Автобиография в табличен формат

• За Берлин, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхалт, Тюрингия: deufoe.berlin@bamf.bund.de

• Доказателства за образование, както и евентуално
допълнителни документи за квалификация.

• За Баден-Вюртемберг, Райнланд-Фалц, Заарланд:
deufoe.stuttgart@bamf.bund.de

• Удостоверения за съответния професионален опит

• За Бавария: deufoe.nuernberg@bamf.bund.de

• Лекарско удостоверение за здравословна
пригодност

• За Бремен, Хамбург, Мекленбург-Предна
Померания, Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн:
deufoe.hamburg@bamf.bund.de

• Свидетелство за съдимост
• За Хесен, Северен Рейн-Вестфалия: 
deufoe.koeln@bamf.bund.de

• Доказателства за немски езикови познания
• Актуално удостоверение, че не се води правно-
наказателно производство
Документите трябва да бъдат представени в оригинал и
със заверен превод.

4

Възможности за
финансиране

Като медицинска сестра от страна на ЕС Беата може
да подаде молба за Европейско професионално
удостоверение:
https://europa.eu/youreurope/citizens/
index_bg.htm

Разходите за процедурата са различни в отделните
федерални провинции. Към разходите за същинската
процедура по признаване на квалификацията възникват
допълнителни разходи като напр. за преводи и заверки.
Те могат бързо да затруднят Беата финансово.

Удостоверението е електронен сертификат, който може
да се отпечата като PDF документ. Професионалното
удостоверение улеснява процедурата по признаване
на квалификация, но не може да я замести. Беата все
още трябва да кандидатства за разрешителното за
упражняване на професия в Германия. Заявяването на
Европейското професионално удостоверение си струва
особено ако Беата реши да работи освен в Германия и в
други страни на ЕС като медицинска сестра.

Беата работи и има собствен доход. По този начин тя
може да покрива своите нужди и не разчита на подпомагане от бюрото по труда. Това обаче означава също,
че тя няма как да получи финансова подкрепа от Федералната агенция по заетостта.
За Беата обаче е възможно да кандидатства за доплащане
за признаване на квалификация. С тази помощ могат
да се поемат напр. разходи за такси и други по процедурата за признаване на квалификацията, разходи за преводи и заверка на свидетелства в размер до макс. 600
евро. Изискванията за кандидатстване включват минимален престой в Германия от три месеца и годишен
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доход от максимум 26 000 евро (бруто). Заявлението
трябва да се насочи към следната институция:
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
Mühlenstr. 34/36
09111 Chemnitz
Формулярът за заявлението се намира в
Приложение ХIХ на страница 131.
При попълването може да помогне всеки IQ- или друг
миграционен консултативен център.
Във федералните провинции Хамбург и Берлин има
допълнителни възможности за финансиране: „Фонд за
тежки случаи при професионално признаване Берлин“
и „Хамбургска програма за стипендии“.
По-подробна информация за „Фонда за тежки случаи
при професионално признаване Берлин“ може да бъде
получена от офиса на представителя на сената на Берлин
за интеграция и миграция:
Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Телефон: (030) 9017-2326
Факс: (030) 9017-2320
haertefallfonds@intmig.berlin.de
а за Хамбургската програма за стипендии при Diakonie
Hamburg:
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg
Телефон: (040) 30620-396
zaa@diakonie-hamburg.de
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Намалено работно
време
1
2
3
4

Консултативен център
Съд по трудовоправни въпроси
Федерална агенция по заетостта
Финансов контрол работа на черно
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Намалено работно
време
Типичен пример
Иржи работи от една година като консултант обслужване на клиенти
в една туристическа фирма и в края на май месец поради пандемията
от коронавирус беше преназначен от своя работодател на намалено
работно време. Началникът му е дал споразумение за подпис и му
е казал, че той трябва да премине на намалено работно време. Ако
Иржи не подпишел споразумението, той щял да бъде уволнен. Споразумението изобщо не било ясно на Иржи: Вътре било посочено, че
той ще работи между 0 и 40 часа седмично, като не било договорено
за колко дълго ще важи намаленото работно време. Въпреки това
Иржи подписал споразумението, както и всички други негови колеги.
През следващите месеци Иржи работил с различна продължителност:
Понякога само по два часа на ден, но пък на следващия ден трябвало
да работи осем и повече часа. През месец май той взел една седмица
отпуск, в който били включени и почивни дни. Всеки месец вместо
обичайните 2000 евро Иржи получавал превод за само 1200 евро.
Иржи не разбира своя фиш за заплата: Сумите до позициите за плащане
за намалено работно време, отпуска и почивни дни не са разбираеми
за него. След три месеца се случило това, което Иржи изобщо не
очаквал: Той получил уведомление за прекратяване на трудовия договор. Като причина за уволнението било посочено „поради фирмени
причини“. Иржи е много разочарован, защото смята, че неговият
началник не е спазил обещанието си: Работното място на Иржи трябвало
да бъде запазено. Иржи счита уволнението за нечестно и иска да предприеме нещо срещу него. Сега той иска своята цяла заплата и също така
да съобщи, че началникът му е плащал твърде малко пари. Но на кого?
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агенцията по заетостта колко часове действително са
отпаднали. Тези данни трябва да отговарят на истината.
По време на отпуската си Иржи трябва да получава
своето обичайно пълно възнаграждение за платен
отпуск. Работодателят на Иржи трябва също сам да
заплати празничните дни, но в размера на обезщетението за намалено работно време.

1

Консултативен център
Иржи отива директно в консултативен център за чуждестранни работници, който е помогнал също на много
негови приятели при проблеми с работодателите. В цяла
Германия има много такива консултативни центрове:

Съветниците установяват чрез сравнение на графиците с
работното време и фиша за заплатата, че Иржи е получил
твърде малко пари. Те съветват Иржи да поиска неизплатените задължения със задна дата. Точните стъпки са
описани в глава 2: „Неизплащане на заплатата“.

Специфични трудовоправни консултативни центрове:
https://www.bema.berlin/bg/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

Що се отнася до уволнението на Иржи: По принцип няма
забрана за уволнение при работа с намалено работно
време.

https://www.faire-mobilitaet.de/bg
Ако икономическото положение на работодателя не се
подобри въпреки прилагането на намаленото работно
време и поради това работното място на Иржи отпадне
за постоянно, работодателят може да уволни Иржи,
спазвайки определени условия:

Преглед на всички консултативни центрове според
насочеността, както и според езика, може да бъде
намерен тук:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/
търсене-на-консултативен-център

Иржи работи по-дълго от шест месеца в предприятието,
което има повече от десет служителя. Следователно
той попада под законовата закрила от уволнение. Съдът
по трудовоправни въпроси може да провери дали
уволнението от страна на работодателя е обосновано
и социално. Ако Иржи иска това, може да оспори това
уволнение в съд по трудовоправни въпроси. Консултантите могат да подготвят Иржи за завеждане на дело
срещу уволнението.

Консултацията е безплатна. Консултантите говорят
много езици и могат да проверят трудовите документи
на Иржи от правна гледна точка и да предложат конкретни възможности за решение.
При консултацията Иржи научава повече относно обезщетението за намалено работно време: Това е мярка,
която трябва да помогне за предотвратяване на уволнение. Работодатели, които временно са в затруднено
положение с поръчките, както е понастоящем работодателят на Иржи поради ограниченията, свързани с коронавируса, не трябва незабавно да освобождават своя
персонал. Вместо това те могат временно да намалят
работното време на работниците. Когато ситуацията с
поръчките се подобри отново, работното време може
да бъде увеличено незабавно.

Намаленото работно време приключва с връчването
на предизвестието за уволнение. Работодателят трябва
въпреки това да продължи да плаща на Иржи. Съгласно
официалното становище на BMAS Иржи има право на
пълното трудово възнаграждение от датата на уведомлението за прекратяване на договора до изтичането на
срока на предизвестието независимо от това дали все
още работи на пълно работно време или не. При всички
случаи Иржи трябва да продължи да предлага труда
си след уведомлението за прекратяване на договора,
както е уговорено в договора!

Ако един работодател иска да въведе намалено работно
време, той се нуждае от съгласието на служителя.
Най-често съгласието се потвърждава чрез писмено
споразумение. Такива споразумения трябва да са
формулирани ясно и еднозначно. Началото и краят на
намаленото работно време трябва да са определени
изрично. Споразумението, което Иржи е подписал, не
изпълнява тези изисквания и поради това е възможно
да е невалидно. Едно от последствията от това би било,
че Иржи има право на пълната си заплата и за отпадналите работни часове. Това обаче трябва да се провери
по-подробно от юрист, напр. от адвокат по трудово право.

При получаването на обезщетение за безработица I за
Иржи няма да има негативни последици заради намаленото работно време; обезщетението за безработица
се пресмята като за пълно работно време.

За отпадналите работни часове служителите получават
60% от отпадналата си работна заплата (ако имат деца
- 67%). Тази заплата се нарича също обезщетение за
намалено работно време. За тази цел работодателят
получава субсидия от Федералната агенция по заетостта.
Работодателят на Иржи съобщава в края на месеца на
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https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

2

Съд по трудовоправни
въпроси (Arbeitsgericht)

Това наистина не помага на Иржи да получи пълна
заплата, но може да доведе до санкция за работодателя
и да противодейства на подобно поведение в бъдеще.

Иржи може да подаде искова молба устно при правната
служба за заявления на компетентния съд по трудовоправни въпроси. Компетентността на съда обикновено
се основава на седалището на работодателя. Ако Иржи
е работил в друго населено място, различно от седалището на работодателя, той може също да подаде исковата молба при съда по трудовоправни въпроси там. Това
е негов избор. Иржи може да намери местния съд по
трудовоправни въпроси онлайн:

Ако обстоятелствата говорят за измама, агенцията по
заетостта препраща информацията към прокуратурата.
Разследващите образуват наказателно производство,
ако обезщетението за намалено работно време е било
получавано неправомерно и така е било извършено
престъпление. След това Иржи и колегите му могат да
се явят като свидетели.
Ако са работили повече часове, отколкото е посочено,
работодателят трябва да очаква парична глоба или дори
лишаване от свобода. Може да има и допълнителни
последици като напр. бъдещо недопускане от обществени
търгове. Тогава работодателят вече се счита за ненадежден съгласно търговското право.

https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.php
Иржи може да попълни формуляра за искова молба
и да го изпрати по пощата или по факс на съда по
трудовоправни въпроси. Формулярите за искови молби
могат да бъдат намерени на уеб страниците на много
от съдилищата по трудовоправни въпроси.

Принципно рискът от наказателна отговорност е само
за работодателя. Има обаче и изключения, при които
служителите могат да бъдат обвинени в подпомагане на
престъпление. Това се случва обаче рядко в практиката.

Иржи може да намери образец на жалба за
закрила от уволнение в Приложение XX на
страница 137.

4

При попълването на формуляра за искова молба могат да
помогнат консултантите на трудовоправните консултативни центрове.

Финансов
контрол работа на
черно (Finanzkontrolle
Schwarzarbeit - FKS)

Важно! Иржи трябва да подаде исковата молба в
съда в рамките на три седмици от деня, в който е
получил уведомлението за прекратяване на договора. Принципно след това вече не е възможно.
Ако съдът по трудовоправни въпроси установи, че
уволнението е правно неоснователно или социално
неоправдано, Иржи може да запази работата си.

В случая на Иржи може да има и нарушение на Закона
за минималната работна заплата, което може да бъде
наказано като административно нарушение с глоба до
500 000 евро.

3

Следователно Иржи може също да препрати въпроса
към Финансовия контрол работа на черно. FKS е
институция, която контролира работодателите и наред
с другото проверява, дали те отчисляват правилно
социалните вноски за служителите. Адресът на местния
компетентен FKS Иржи може да намери на следната
интернет страница. Той се нуждае само от пощенския
код на населеното мястото, в което се намира фирмата
на работодателя.

Федерална агенция по
заетостта (Bundesagentur
für Arbeit)
Тъй като консултантите са установили значителни
разминавания между графиците с работното време
и фишовете за заплати, и в резултат на това е вероятна
злоупотреба с обезщетението за намалено работно време,
те съветват Иржи да информира агенцията по заетостта
за фактите и да представи допълнителни доказателства,
напр. истински графици с работното време. Най-добре
това да стане писмено по имейл или по пощата. Иржи
може да намери данните за контакт на местната агенция по заетостта онлайн:

http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/
FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_
Anliegen_FKS_Formular.html
Иржи може да се регистрира лично при FKS, да подаде
жалба и да направи заявление. Ако това не е възможно,
той може да подаде съобщение и онлайн.
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/
kontakt_node.html
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Речник
Списък на
съкращенията
Индекс
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Речник
Трудова злополука

Гарантирана заплата (заплата при
неизпълнение)

Това е злополука, която настъпва по време на работа
или по пътя за работа (отиване или връщане). За
злополука се считат събития, които имат внезапно
външно въздействие върху тялото и могат да причинят
наранявания.

Ако служителите се явяват на работа, но работодателят
им съобщава, че той няма работа за тях, това се нарича
„Annahmeverzug“. Дори и тогава служителите трябва да
продължат да получават заплати Те не трябва да отработват тези часове. Заплатата, която се получава за това
време, се нарича гарантирана заплата или заплата при
неизпълнение.

Базисна сметка
Това е сметка в банката, която може да открие всяко
лице, включително и бездомни лица или лица без
адресна регистрация в Германия. С базисната сметка
човек може да внася и тегли пари и да прави банкови
преводи (също директни дебити или постоянни нареждания). Получава се дебитна карта (EC-Karte), с която
може да се плаща и по електронен път.

Отговорност на овъзложителя
Ако работодателят не заплаща работната заплата,
служителите могат да заведат иск за заплатата. Законът
гласи, че възложителя трябва да осигури изплащане
на заплатите, поне на минималната работна заплата,
дори когато се използват подизпълнители.

Бърза процедура пред съда по
трудовоправни въпроси

Профсъюзна правна защита

Ако нещата трябва да се случат бързо, служителите
могат да потърсят правата си по бърза процедура. Това
се отнася освен другото и за изплащане на заплата. Те
трябва да покажат само, че са абсолютно зависими от
заплатата.

Всеки член на профсъюз при правни проблеми получава
помощ и подкрепа по всички въпроси на трудовото и
социалното право. Ако трябва да се яви в съда, профсъюзният член ще бъде защитаван от профсъюзен адвокат. За целта не трябва да се заплаща.

ELSTAM

Помирително изслушване

ELSTAM е съкращение от немски език за Elektronische
LohnSTeuerAbzugsMerkmale (електронни характеристики за удържане на данък върху възнаграждението).
Данъкът се изчислява електронно от данъчната служба.
За целта данъчната служба се нуждае от данни като
напр. данъчен клас, данъчни облекчения, църковна
принадлежност. Това са ELSTAM данни. Тази информация е налична във всеки фиш за заплата. Може да
се разгледа също онлайн, като за целта трябва да се
регистрира в интернет на адрес www.elster.de (онлайн
данъчна служба).

Това е първото изслушване в съда по трудовоправни
въпроси. Преди да започне устното изслушване, спорът може да бъде уреден в рамките на помирително
изслушване. В помирителното изслушване служителят
и работодателят се опитват да се разберат. Ако спорът
приключи в помирителното изслушване, трябва да се
направят компромиси и човек да се откаже частично от
правата си, но се пестят пари и време.

Обезщетение при
несъстоятелност

Отговорност на работодателя

Ако работодателите имат много задължения и не могат
да плащат сметките си, те изпадат в несъстоятелност. В
този случай Агенцията по заетостта изплаща обезщетение за неплатените заплати по искане на служителите
– така нареченото обезщетение при несъстоятелност.
Обезщетение при несъстоятелност се изплаща за
последните три месеца преди несъстоятелността. Обезщетение за несъстоятелност се изплаща и тогава, когато
фирмата на работодателя е затворена за постоянно.

Работодателят има задължение за грижа за своите
служители: Той носи отговорност за здравето и защитата на интересите на своите служители. Той трябва
наред с другото да ги защитава от тормоз и е длъжен
да им дава важна информация.
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Речник

Отказ да извършва работа
(Leistungsvorbehalt)

Правна служба за подаване
на искови молби към съд по
трудовоправни въпроси

Ако служителите не са получавали заплатите си по-продължително време, те могат да откажат да работят. Те
обаче трябва да уведомят работодателя си, че няма да
извършват работата си, докато не им бъде платено.
Това се нарича „Leistungsvorbehalt“. Служителите трябва
да получат заплащане и за този период, въпреки че не
идват на работа.

Това е служба при съда по трудовоправни въпроси.
Ако нямате адвокат, можете да покажете трудовия
си договор и предизвестието за прекратяване и да
обясните какво искате от работодателя. Служителят ще
запише показанията писмено. Но той или тя не може
да изчисли каква сума трябва да получите и също така
не може да предостави правна консултация. На интернет страницата на компетентния съд по трудовоправни
въпроси може да се види как да се стигне до правните
служби, както и работното им време. Помощта на правната служба за подаване на искови молби е безплатна.

Процедура за призовка за
плащане
Процедурата за призовка за плащане е бърза и проста
съдебна процедура, която има за цел да наложи правото на изплащане на заплата. Не се извършва устно
изслушване. Процедурата завършва с решението за
изпълнение. Решението за изпълнение има силата на
присъда.

Фалшива самонаетост
Някой е регистрирал фирма и се нарича официално предприятие. В действителност обаче той/тя е служител, а не
предприятие. Което означава, че има началник. Той/тя не
рекламира себе си и не си търси допълнителни поръчки.
Началникът определя от кога до кога трябва да работи,
дава му/ѝ инструменти, заплаща на час, проверява работата и казва как трябва да бъде свършена тя. Ако това е
вярно, то тогава той е лице с фалшива самонаетост.

Задължение за регистрация
Законово изискване е да се регистрирате в службата за
адресна регистрация на новото ви местожителство и да
посочите своя адрес. Като доказателство трябва да вземете със себе си например своя договор за наем.

Колективен договор

Обществено оповестяване

За един договор винаги са нужни две страни. При колективния договор това са профсъюз и сдружение на работодатели. Държавата не участва. Колективният договор
подобрява условията на труд. В колективния договор
е определено, колко пари да получават работниците.
В колективния договор са регулирани също и други
работни условия, като напр. работно време, дни отпуск
или коледни премии. Тъй като цените непрекъснато
растат (инфлация) съществуващите колективни договори редовно се предоговарят.

Възможно е работодателят да се е преместил, т.е. вече
да не е известно къде живее понастоящем. Писмата от
съда обаче трябва да му бъдат изпратени, за да имат
правна сила. Ако новият адрес не е известен и не може
да бъде намерен, писмото може да бъде изложено
в съдебната сграда. Това замества изпращането по
пощата.

Помощ за покриване на
разноските по делото

Принудително изпълнение

Ако нямате достатъчно средства, можете да получи
помощ за покриване на разноските по делото. Това
означава, че държавата заплаща на адвоката. Помощта
за покриване на разноските по делото трябва да бъде
заявена. Може да бъде заявена при съда по трудовоправни въпроси. Съдът по трудовоправни въпроси проверява дали има вероятност процесът да бъде спечелен.
Ако това е така, при определени изисквания може да
бъде получена помощ за покриване на разноските по
делото.

Ако има налице съдебна присъда, работодателят трябва
да направи това, което е посочено в съдебното решение, напр. да плати заплатата. Ако работодателят не го
направи доброволно, тогава това решение се прехвърля
към съдебен изпълнител. Той извършва принудително
изпълнение, т.е. той търси пари и други ценни предмети
при работодателя, с които след това трябва да бъдат
заплатени дълговете на работодателя.
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Списък на
съкращенията
ALG

Arbeitslosengeld / Обезщетение за безработица

AÜG

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz / Закон за отдаване на персонал под наем

BAG

Bundesamt für Güterverkehr / Федерална служба за транспорт на стоки

BAP

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. / Федерален съюз на работодателите от агенциите
за подбор на персонал

BEMA

Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit / Берлински консултационен център „Миграция
и достоен труд“

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch / Граждански кодекс

BMAS

Bundesministerium für Arbeit und Soziales / Федерално министерство на труда и социалната политика

BMG

Bundesmeldegesetz / Федерален закон за регистрация

DEKRA

Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein / Немско сдружение за контрол на моторните превозни
средства

ELStAM

Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale / Електронни характеристики за удържане на данък върху 		
възнаграждението

EStG

Einkommenssteuergesetz / Закон за облагане на приходите

EU

Europäische Union / Европейски съюз

EU-GS

Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer / Бюро за равно третиране на работниците от ЕС в областта на
труда и заетостта

FKS

Finanzkontrolle Schwarzarbeit / Финансов контрол работа на черно

GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Дружество с ограничена отговорност

iGZ

Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. / Сдружение на германските фирми за 	
предоставяне на персонал под наем
			

SGB

Sozialgesetzbuch / Социален кодекс

SOKA-BAU

Sozialkasse des Baugewerbes / Социална каса на строителния бранш
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XIV. Liste der Unfallkassen

XIII.

Списък на касите за злополука

Bundesweite Träger
Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB)
Am 1. Januar 2015 haben die Unfallkasse des Bundes und die Eisenbahn-Unfallkasse zur
neuen Unfallversicherung Bund und Bahn fusioniert.
www.uv-bund-bahn.de
Bereich Bund
Bereich Bahn
Weserstraße 47
Salvador-Allende-Straße 9
26382 Wilhelmshaven
60487 Frankfurt
Postfach 180
Tel.: 069 47863-0
26380 Wilhelmshaven
Fax: 069 47863-2901
Tel.: 04421 407-4007
E-Mail: info@uv-bund-bahn.de
Fax: 04421 407-4070
E-Mail: info@uv-bund-bahn.de
Fusion zum 01.01.2016: Aus der UK PT wird
die BG Verkehr
Zum 1. Januar 2016 haben die
Berufsgenossenschaft für Transport und
Verkehrswirtschaft und die Unfallkasse Post
und Telekom fusioniert. Die neue
Berufsgenossenschaft führt den Namen
"Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft
Post-Logistik Telekommunikation". Das
Service-Center wird weiterhin für alle Fragen
der Sparte Post, Postbank, Telekom in der BG
Verkehr zur Verfügung stehen.
Europaplatz 2
72072 Tübingen
Tel.: 07071 933-0
Fax: 07071 933-4398
E-Mail: tuebingen@bg-verkehr.de
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Baden-Württemberg
Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700
70329 Stuttgart
Postanschrift:
70324 Stuttgart
Tel.: 0711 9321-0
Fax: 0711 9321-9500
E-Mail: info@ukbw.de
http://www.ukbw.de
Bayern
Kommunale Unfallversicherung Bayern
(KUVB) & Bayerische Landesunfallkasse
(Bayer.LUK)
Ungererstraße 71
80805 München
Postanschrift:
80791 München
Tel.: 089 36093-0
Fax: 089 36093-135
E-Mail: post@kuvb.de
E-Mail: post@bayerluk.de
www.kuvb.de

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Müllroser Chaussee 75
15236 Frankfurt (Oder)
Postfach 1113
15201 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 5216-0
Fax: 0335 5216-222
E-Mail: info@ukbb.de
http://www.ukbb.de
Bremen
Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
Konsul-Smidt-Straße 76 a
28217 Bremen
Tel.: 0421 35012-0
Fax: 0421 35012-14
E-Mail: office@ukbremen.de
http://www.ukbremen.de
Hamburg

Berlin

Unfallkasse Nord
Standort Hamburg:
Spohrstraße 2
22083 Hamburg
Tel.: 040 27153-0
Fax: 040 27153-1000
E-Mail: ukn@uk-nord.de
http://www.uk-nord.de/

Unfallkasse Berlin
Culemeyerstraße 2
12277 Berlin-Marienfelde
Tel.: 030 7624-0
Fax: 030 7624-1109
E-Mail: unfallkasse@unfallkasse-berlin.de
http://www.unfallkasse-berlin.de

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Mönckebergstraße 5
20095 Hamburg
Tel.: 040 253280 - 66
Fax: 040 253280 - 73
E-Mail: info@hfuk-nord.de
http://www.hfuk-nord.de

Brandenburg

Hessen

Unfallkasse Brandenburg
Müllroser Chaussee 75
15236 Frankfurt (Oder)
Postfach 1113
15201 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 5216-0
Fax: 0335 5216-222
E-Mail: info@ukbb.de
http://www.ukbb.de

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Postfach 101042
60010 Frankfurt
Tel.: 069 29972-440 (Servicetelefon 7:30 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
http://www.unfallkasse-hessen.de
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Mecklenburg-Vorpommern
Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern
Wismarsche Straße 199
19053 Schwerin
Postfach 110232
19002 Schwerin
Tel.: 0385 5181-0
Fax: 0385 5181-111
E-Mail: postfach@uk-mv.de
http://www.uk-mv.de
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin
Tel.: 0385 3031-700
Fax: 0385 3031-706
E-Mail: info@hfuk-nord.de
http://www.hfuk-nord.de
Niedersachsen
Braunschweigischer GemeindeUnfallversicherungsverband
Berliner Platz 1 C (Ring-Center)
38102 Braunschweig
Postfach 1542
38005 Braunschweig
Tel.: 0531 27374-0
Fax: 0531 27374-30
E-Mail: info@bs-guv.de
http://www.bs-guv.de
Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Hannover
Am Mittelfelde 169
30519 Hannover
Postfach 810361
30503 Hannover
Tel.: 0511 8707-0
Fax: 0511 8707-188
E-Mail: info@guvh.de
http://www.guvh.de

Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Oldenburg
Gartenstraße 9
26122 Oldenburg
Postfach 2761
26017 Oldenburg
Tel.: 0441 779090
Fax: 0441 779095-0
E-Mail: info@guv-oldenburg.de
http://www.guv-oldenburg.de
Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen
Bertastraße 5
30159 Hannover
Tel.: 0511 9895-555
Fax: 0511 9895-433
E-Mail: info@fuk.de
http://www.fuk.de
Nordrhein-Westfalen
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Moskauer Straße 18
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211 9024-0
Fax: 0211 9024-180
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de
http://www.unfallkasse-nrw.de
Rheinland-Pfalz
Unfallkasse Rheinland-Pfalz
Orensteinstraße 10
56626 Andernach
Postanschrift:
56624 Andernach
Tel.: 02632 960-0
Fax: 02632 960-100
E-Mail: info@ukrlp.de
http://www.ukrlp.de

Landesunfallkasse Niedersachsen
Am Mittelfelde 169
30519 Hannover
Postfach 810361
30503 Hannover
Tel.: 0511 8707-0
Fax: 0511 8707-188
E-Mail: info@lukn.de
http://www.lukn.de
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Saarland
Unfallkasse Saarland
Beethovenstraße 41
66125 Saarbrücken
Postfach 200280
66043 Saarbrücken
Tel.: 06897 9733-0
Fax: 06897 9733-37
E-Mail: poststelle@uks.de
http://www.uks.de
Sachsen
Unfallkasse Sachsen
Rosa-Luxemburg-Straße 17a
01662 Meißen
Postfach 42
01651 Meißen
Tel.: 03521 724-0
Fax: 03521 724-222
E-Mail: sekretariat@unfallkassesachsen.com
http://www.unfallkassesachsen.de
Sachsen-Anhalt
Unfallkasse Sachsen-Anhalt
Käsperstraße 31
39261 Zerbst/Anhalt
Tel.: 03923 751-0
Fax: 03923 751-333
E-Mail: info@ukst.de
http://www.ukst.de

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Hopfenstraße 2d
24114 Kiel
Tel.: 0431 990748-0
Fax: 0431 990748-50
E-Mail: info@hfuk-nord.de
http://www.hfuk-nord.de
Thüringen
Unfallkasse Thüringen
Humboldtstraße 111
99867 Gotha
Postfach 100302
99853 Gotha
Tel.: 03621 777-0
Fax: 03621 777-111
E-Mail: info@ukt.de
http://www.ukt.de
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Geschäftsstelle Thüringen
Magdeburger Allee 4
99086 Erfurt
Tel.: 0361 5518-201
Fax: 0361 5518-221
E-Mail: thueringen@fuk-mitte.de
http://www.fuk-mitte.de

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Geschäftsstelle Magdeburg
Carl-Miller-Straße 7
39112 Magdeburg
Tel.: 0391 6224873 und 0391 54459-0
Fax: 0391 54459-22
E-Mail: sachsen-anhalt@fuk-mitte.de
www.fuk-mitte.de
Schleswig-Holstein
Unfallkasse Nord
Seekoppelweg 5 a
24113 Kiel
Tel.: 0431 6407-0
Fax: 0431 6407-250
E-Mail: ukn@uk-nord.de
http://www.uk-nord.de/
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XIV.

Формуляр за съобщаване за злополука
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XV.

Пример: Заявление за одобрение за получаване на обезщетение за болнични в чужбина

Berlin, den 15. Juli 2019
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XVI.
Заявление за установяване на статут на служител от клиринговия орган на Германското пенсионно обществено
осигуряване
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XVII.

Прекратяване на регистрация на дейност
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XVIII.

Пример: Карта за пребиваване
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XIX.

Заявление за доплащане за признаване на квалификация
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XX.

Образец на жалба за закрила от уволнение
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