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28 март 2018 г.   

 

СИНДИКАТИ, ПРОТЕСТИ  

КНСБ изнесе плашещи данни за експлоатация хиляди българи, 
работещи в Германия 

 

Близо 2 хиляди български работници са се оплакали от трудова експлоатация в 

Германия през миналата година, сочат данните на КНСБ. Най-много българи са заети в 

строителството, транспорта, почистването и домашните грижи. Консултантът на 

синдиката по проекта "Справедливо командироване" Нели Ботевска посочи най-

честите нарушения на трудовите права на българите. „При домашните помощници и 

социалните асистенти случаите на нарушения са драстични - без договори за 

командироване, с трудови договори за 2 - 4 или дори и за 1 час работа на ден, а 

фактически се извършва денонощно обслужване на болното лице, в чийто дом се 

живее. И за строителните работници - тук случаите са свързани с командировани лица 

от българска фирма. Подписват се договори за едно възнаграждение, минималното за 

Германия, а всъщност се изплаща друго и то, когато работодателят пожелае. Работи се 

извънредно“, каза Ботевска. По последни данни, българите, които живеят в Германия 

са вече над 300 хиляди. 

 

https://www.blitz.bg/ikonomika/knsb-iznese-plasheshchi-danni-za-eksploatatsiya-khilyadi-

blgari-raboteshchi-v-germaniya_news589450.html 

 

КНСБ алармира за множество нарушения спрямо работещи в Германия 
българи 

 

Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) изнесе данни за куп нарушения, 

свързани с командированите работници зад граница, на фона на устойчивата 

тенденция за непрекъснато увеличение на броя на българските граждани в Германия, 

предаде Actualno.com. Основните проблеми, с които се сблъскват нашенците във 

Федералната република, се отнасят до неспазване на трудовото законодателство, 

https://www.blitz.bg/ikonomika/knsb-iznese-plasheshchi-danni-za-eksploatatsiya-khilyadi-blgari-raboteshchi-v-germaniya_news589450.html
https://www.blitz.bg/ikonomika/knsb-iznese-plasheshchi-danni-za-eksploatatsiya-khilyadi-blgari-raboteshchi-v-germaniya_news589450.html
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измами от страна на посредници за намиране на работа, неизплащане на трудови 

възнаграждения, невнасяне на социални здравни осигуровки, непризнаване на 

отработени часове. Другите проблеми, които са констатирани, се отнасят до задържане 

на лични документи от страна на работодателите и липса на средства за пребиваване. 

Едно от сериозните предизвикателства, свързано с работещите в Германия български 

граждани, е нерегламентираната заетост. Много мигранти работят без трудови 

договори и без да имат здравни и социални осигуровки, полагат труд в извънработно 

време и почивни дни и стават често жертва на експлоатация. Българските граждани 

срещат сериозен проблем с езиковите познания, остава нерешен и въпросът за 

оказването на хуманитарна помощ за онези, изпаднали в тежко социално положение. 

Нели Ботевска от КНСБ обясни, че синдикатът започва да отделя сериозно внимание на 

защитата на командированите работници с Германия. Експертът посочи две групи 

случаи на нарушение на правата на трудещите се. Става дума за домашните 

помощници и социалните асистенти, които отиват в Германия, за да се грижат най-

често за възрастни или тежко болни хора. "Някои от тези жени въобще не са 

командировани според правилата. Повечето тях не владеят немски език, предоставят 

им се договори на немски език, които те подписват, а на ръка се дописват договорите 

по отношение на заплащането", обясни още Ботевска. По думите ѝ другите случаи са 

свързани със строителните работници в бранша. Има големи нарушения - подписан 

договор за едно възнаграждение, а всъщност се изплаща по-малка сума за това. Не се 

плаща извънреден труд, не се плаща труд събота-неделя, отбеляза още синдикалистът. 

"Нашите българи често предприемат миграция с цел сезонна работа зад граница. Целта 

е прибиране на реколта. Сезонната работа означава краткосрочна заетост, която често 

пъти отпада от възможностите за регламентиране", коментира Валентина Васильонова 

от синдиката в земеделието. Тревожим се в това, че в земеделието можеш да 

упражняваш труд без договори. Така расте броят на хората, които попадат в уязвимост 

в трудова експлоатация, категорична бе тя. Стана ясно, че в КНСБ от няколко години 

съществува консултантски център за български работници, които са командировани 

и/или искат да работят в Германия. В институцията се предоставят консултации на 

български език за основните трудови, социални и осигурителни права в Германия, за 

необходимите документи преди и по време на командироването, за евентуалните 

капани и уловки в трудово-правен аспект, както и към кои институции и партньори по 

проекта могат да се обърнат заинтересованите лица. 

 

https://www.actualno.com/business/knsb-alarmira-za-mnojestvo-narushenija-sprjamo-

raboteshti-v-germanija-bylgari-news_666881.html 

 

https://www.actualno.com/business/knsb-alarmira-za-mnojestvo-narushenija-sprjamo-raboteshti-v-germanija-bylgari-news_666881.html
https://www.actualno.com/business/knsb-alarmira-za-mnojestvo-narushenija-sprjamo-raboteshti-v-germanija-bylgari-news_666881.html
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2 хил. българи са подали сигнал за трудова експлоатация в Германия 
през 2017 г. 

 

КНСБ алармира за редица нарушения както на българското, така и на германското 

законодателство, по отношение на трудовите права на български работници в 

Германия. 

Най-честите са непредоставяне на трудов договор преди заминаване, липса на 

допълнително споразумение за командировката, липса на документи за извънредния 

труд, липса на документи за осигуровките към германската специализирана каса. 

Данните са събрани по проект „Справедливо командироване” в сътрудничество с 

германските профсъюзи и партньори от словенските и хърватските синдикати. 

Около 2 хиляди българи са сигнализирали за трудова експлоатация в Германия през 

миналата година, обяви Иван Иванов, консултант към центъра за консултации на 

проекта „Справедливо командироване” във Франкфурт, по време на пресконференция 

в КНСБ. 

В Германия има девет центъра за консултации, където се предоставя информация и 

помощ на работници от Източна Европа, предимно от Полша, България и Румъния. Най-

много консултации правят граждани от Полша - около 40%, от България - около 22 на 

сто, и от Румъния - 19,4 на сто. Румънците в Германия са повече от българите, но 

българите търсят по-често консултации. 

Най-често оплакванията са от строителни работници, заети в ресторантьорството, 

домашни помощници, социални асистенти. 

По данни на КНСБ броят на българските граждани в Германия непрекъснато се 

увеличава, като към октомври миналата година те са над 300 хиляди. Към август 

2017 г. българите, които работят в Германия със задължително социално 

осигуряване, са 108 хиляди, или с 18% повече спрямо същия месец на предходната 

година. През юли 2017 г. заетите българи без задължително социално 

осигуряване, включително заетите на непълно работно време, както и самостоятелно 

заетите, са 32 хиляди. 

Към октомври 2017 г. българите, регистрирани като търсещи работа в 

Германия, са около 53 хиляди, безработните с право на обезщетение в бюрата по 

труда там са близо 24 хилядидуши, с близо 2000 повече спрямо октомври 2016 година. 

През юли 2017 г. 83 хиляди българи са получили някакъв вид социални помощи, докато 

година по-рано техният брой е бил малко над 74 хиляди. 

Към юли миналата година 30,4% от българите в Германия са получавали социални 

помощи, а за предходната година този процент е бил 30,6 на сто. Социални помощи 

получават 11,6 на сто от румънците, а средно за Германия този показател е 7,1 на сто. 

По данни на КНСБ случаите на нарушения на трудовите права в някои случаи са 

драстични. Предимно става дума за нарушенията с предоставяне на трудовия договор 
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преди заминаване, липса на допълнително споразумение за командировката, липса на 

документи за извънреден труд и за осигуровки. 

При строителните работници случаите са свързани с командировани от българска 

фирма служители. Подписват се договори за едно възнаграждение - минимално за 

Германия, а се изплаща друго и то когато работодателят пожелае. Работи се 

извънредно, без да се заплаща извънредният труд - включително и в съботи и недели, 

както и в повечето случаи се работи на обекти и извън официалното работно време от 8 

часа. При домашните помощници е регистрирано работа без договори за 

командироване, а с трудови договори за два или дори за един час работа на ден, при 

условие, че работата е денонощна при обслужване на болен.Липсва връзка с органи за 

контрол, както и социални контакти. Хората живеят в домовете на болните, като в 

началото не владеят добре езика, дори и не разбират какво точно извършват, липсват 

медицински познания и подготовка, коментира Нели Ботевска, консултант към 

проекта. Тя обясни, че дори семейството на обслужвания човек да е изплатило сумата 

към агенцията - българска или германска, това не е гаранция, че изплащането на 

възнаграждението ще бъде извършено. 

 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/2-hil-bylgari-sa-podali-signal-za-

trudova-eksploataciia-v-germaniia-prez-2017-g-258355/ 

 

КНСБ: Българските работници в Германия често са експлоатирани и 
мамени 

 

Българските работници в Германия се увеличават непрестанно, но растат и 

нарушенията, свързани с условията им на труд. За това алармираха от Конфедерацията 

на независимите синдикати (КНСБ). 

Само през миналата година около 2000 българи са подали сигнали за трудова 

експлоатация в Германия. Основните проблеми, с които се сблъскват нашенците, се 

отнасят до неспазване на трудовото законодателство, измами от страна на посредници 

за намиране на работа, неизплащане на трудови възнаграждения, невнасяне на 

социални здравни осигуровки, непризнаване на отработени часове. Другите проблеми, 

които са констатирани, се отнасят до задържане на лични документи от страна на 

работодателите и липса на средства за пребиваване. 

Едно от сериозните предизвикателства, свързано с работещите в Германия български 

граждани, е нерегламентираната заетост. Много мигранти работят без трудови 

договори и без да имат здравни и социални осигуровки, полагат труд в извънработно 

време и почивни дни и стават често жертва на експлоатация. Българските граждани 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/2-hil-bylgari-sa-podali-signal-za-trudova-eksploataciia-v-germaniia-prez-2017-g-258355/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/2-hil-bylgari-sa-podali-signal-za-trudova-eksploataciia-v-germaniia-prez-2017-g-258355/
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срещат сериозен проблем с езиковите познания, остава нерешен и въпросът за 

оказването на хуманитарна помощ за онези, изпаднали в тежко социално положение. 

Нели Ботевска от КНСБ обясни, че синдикатът започва да отделя сериозно внимание на 

защитата на командированите работници с Германия. Експертът посочи две групи 

случаи на нарушение на правата на трудещите се. Става дума за домашните 

помощници и социалните асистенти, които отиват в Германия, за да се грижат най-

често за възрастни или тежко болни хора. "Някои от тези жени въобще не са 

командировани според правилата. Повечето тях не владеят немски език, предоставят 

им се договори на немски език, които те подписват, а на ръка се дописват договорите 

по отношение на заплащането", обясни още Ботевска. 

По думите ѝ другите случаи са свързани със строителните работници в бранша. Има 

големи нарушения - подписан договор за едно възнаграждение, а всъщност се изплаща 

по-малка сума за това. Не се плаща извънреден труд, не се плаща труд събота-неделя, 

отбеляза още синдикалистът. 

 

https://www.expert.bg/KNSB-Bylgarskite-rabotnici-v-Germaniq-chesto-sa-eksploatirani-i-

mameni-666904.html 

 

 

КНСБ представя сигнали за трудова експлоатация на българи в страни от 
ЕС 

 

Ръководството на КНСБ ще представи сигнали за трудова експлоатация на български 

работници в Германия и други страни - членки на Европейския съюз. Синдикатът 

работи по проект "Справедливо командироване", чиято цел е трансграничното 

сътрудничество с профсъюзите в Германия за предотвратяване на нарушенията на 

трудовото законодателство в двете страни. По данни на синдикалистите в Германия 

работят над 200 хиляди българи и има редица проблеми, с които те се сблъскват.  

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и консултантите по проекта "Справедливо 

командироване" на синдиката – Величка Микова и Нели Ботевска, ще представят най-

честите нарушения на законодателство, които обикновено са свързани с неизплатени 

трудови възнаграждения, неспазване на изискванията на Кодекса на труда при 

командироване на работници, както и фирми-фантоми, т.нар. "пощенски кутии", които 

пращат работна ръка зад граница. 

Експертите ще дадат и съвети как сънародниците ни да се пазят от евентуални измами, 

когато заминават на работа в чужбина.  

 

https://www.expert.bg/KNSB-Bylgarskite-rabotnici-v-Germaniq-chesto-sa-eksploatirani-i-mameni-666904.html
https://www.expert.bg/KNSB-Bylgarskite-rabotnici-v-Germaniq-chesto-sa-eksploatirani-i-mameni-666904.html
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http://bnr.bg/horizont/post/100951457/knsb-predstava-signali-za-trudova-eksploatacia-na-

balgarski-rabotnici-v-strani-ot-es 

 

 

КНСБ алармира за множество нарушения спрямо работещи в Германия 
българи 

 

Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) изнесе данни за куп нарушения, 

свързани с командированите работници зад граница, на фона на устойчивата 

тенденция за непрекъснато увеличение на броя на българските граждани в Германия, 

предаде Actualno.com. 

Основните проблеми, с които се сблъскват нашенците във Федералната република, се 

отнасят до неспазване на трудовото законодателство, измами от страна на посредници 

за намиране на работа, неизплащане на трудови възнаграждения, невнасяне на 

социални здравни осигуровки, непризнаване на отработени часове. Другите проблеми, 

които са.... 

https://e-

novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%

80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%

D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%

D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%

D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%

B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%

D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html 

 

 

 

2000 българи са подали сигнал за трудова експлоатация в Германия 
през 2017г. 

 

Около 2000 българи са сигнализирали за трудова експлоатация в Германия през 

миналата година, съобщи на пресконференция в КНСБ Иван Иванов, консултант към 

центъра за консултации на проекта "Справедлива мобилност" във Франкфурт. Проектът 

http://bnr.bg/horizont/post/100951457/knsb-predstava-signali-za-trudova-eksploatacia-na-balgarski-rabotnici-v-strani-ot-es
http://bnr.bg/horizont/post/100951457/knsb-predstava-signali-za-trudova-eksploatacia-na-balgarski-rabotnici-v-strani-ot-es
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
https://e-novinar.com/news/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_5577603.html
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"Справедлива мобилност" се осъществява от КНСБ и Германския съюз на синдикатите. 

В Германия има девет центъра за консултации, където се предоставя информация и 

помощ на работници от Източна Европа, предимно от Полша, България и Румъния. Най-

често оплакванията са от домашни помощници, социални асистенти, строителни 

работници, заети в ресторантьорството. По данни на КНСБ броят на българските 

граждани в Германия непрекъснато се увеличава. Според предварителните данни 

българите в Германия към октомври миналата година са над 300 000 души. Към август 

2017 година броят на българите, които работят в Германия със задължително социално 

осигуряване, е бил 108 794 души. Броят им се е увеличил с 16 655 души спрямо август 

2016 година, което е нарастване с 18,1 процента. През юли 2017 година заетите 

българи без задължително социално осигуряване, в това число и заетите на непълно 

работно време, както и самостоятелно заетите, са били 32 174 души, с 2 434 души 

повече спрямо същия месец на предходната година. Броят на българите през октомври 

2017 година, регистрирани като безработните с право на обезщетение в Бюрата по 

труда в Германия през октомври 2017 година са били 23 905 души, с близо 2000 повече 

спрямо октомври 2016 година. През юли 2017 година 83 266 българи са получили 

някакъв вид социални помощи, докато година по-рано техният брой е бил 74 291 души. 

Към юли миналата година 30,4 на сто от българските граждани в Германия са 

получавали социални помощи, а една година по-рано този процент е бил 30,6 

процента. Социални помощи получават 11,6 на сто от румънците, а средно за Германия 

този показател е 7, 1 на сто. Случаите на нарушения понякога са драстични. При 

домашните помощници се наблюдава работа без договори за командироване, а с 

трудови договори за 2, 4 или дори един час работа на ден, а фактически се извършва 

денонощно обслужване на болен. Липсва всякаква връзка с органи за контрол, както и 

социални контакти. Хората живеят в домовете на болните, като в началото не владеят 

добре езика, дори и не разбират какво точно извършват, липсват медицински познания 

и подготовка. Нели Ботевска, консултант към проекта, посочи, че дори семейството на 

обслужвания човек да е изрядно и да е изплатило сумата към агенцията - българска 

или германска, това не е гаранция, че изплащането на възнаграждението ще бъде 

извършено. При строителните работници случаите са свързани с командировани от 

българска фирма. Подписват се договори за едно възнаграждение - минимално за 

Германия, а се изплаща друго и то когато работодателят пожелае. Работи се 

извънредно, без да се заплаща извънредният труд - включително и в съботи и недели, 

както и в повечето случаи се работи на обекти и извън официалното работно време от 8 

часа. Сигнали до ГИТ в тези случаи констатират нарушенията, от работодателите се 

изисква документация, удостоверяваща трудовото правоотношение, като работниците 

са насочвани да заведат трудово правни дела за неизплатени заплати и други. 

Нарушенията са свързани и с предоставяне на трудовия договор преди заминаване, 

липса на допълнително споразумение за командировката, липса на документи за 
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извънредния труд, за осигуровките. Често се предоставят договори на хората без да 

превеждат, дописани на гърба ръкописно с актуалното заплащане. 

http://www.dotbg.bg/article/6785702 

 

2000 българи са подали сигнал за трудова експлоатация в Германия 
през 2017 г. 

 

Около 2000 българи са сигнализирали за трудова експлоатация в Германия през 

миналата година, съобщи на пресконференция в КНСБ Иван Иванов, консултант към 

центъра за консултации на проекта "Справедлива мобилност" във Франкфурт. Проектът 

"Справедлива мобилност" се осъществява от КНСБ и Германския съюз на синдикатите. 

В Германия има девет центъра за консултации, където се предоставя информация и 

помощ на работници от Източна Европа, предимно от Полша, България и Румъния, 

предава БТА. Най-често оплакванията са от домашни помощници, социални асистенти, 

строителни работници, заети в ресторантьорството. По данни на КНСБ броят на 

българските граждани в Германия непрекъснато се увеличава. Според 

предварителните данни българите в Германия към октомври миналата година са над 

300 000 души. Към август 2017 година броят на българите, които работят в Германия 

със задължително социално осигуряване, е бил 108 794 души. Броят им се е увеличил с 

16 655 души спрямо август 2016 година, което е нарастване с 18,1 процента. През юли 

2017 година заетите българи без задължително социално осигуряване, в това число и 

заетите на непълно работно време, както и самостоятелно заетите, са били 32 174 

души, с 2 434 души повече спрямо същия месец на предходната година. Броят на 

българите през октомври 2017 година, регистрирани като търсещи работа, е бил 53 015 

души, безработните с право на обезщетение в Бюрата по труда в Германия през 

октомври 2017 година са били 23 905 души, с близо 2000 повече спрямо октомври 2016 

година. През юли 2017 година 83 266 българи са получили някакъв вид социални 

помощи, докато година по-рано техният брой е бил 74 291 души. Към юли миналата 

година 30,4 на сто от българските граждани в Германия са получавали социални 

помощи, а една година по-рано този процент е бил 30,6 процента. Социални помощи 

получават 11,6 на сто от румънците, а средно за Германия този показател е 7, 1 на сто. 

Случаите на нарушения понякога са драстични. При домашните помощници се 

наблюдава работа без договори за командироване, а с трудови договори за 2, 4 или 

дори един час работа на ден, а фактически се извършва денонощно обслужване на 

болен. Липсва всякаква връзка с органи за контрол, както и социални контакти. Хората 

живеят в домовете на болните, като в началото не владеят добре езика, дори и не 

разбират какво точно извършват, липсват медицински познания и подготовка. Нели 

http://www.dotbg.bg/article/6785702
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Ботевска, консултант към проекта, посочи, че дори семейството на обслужвания човек 

да е изрядно и да е изплатило сумата към агенцията - българска или германска, това не 

е гаранция, че изплащането на възнаграждението ще бъде извършено. 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6785662 

 

 

Около 2000 българи са сигнализирали за трудова експлоатация в 
Германия 

 

Около 2000 българи са сигнализирали за трудова експлоатация в Германия през 

миналата година, съобщи на пресконференция в КНСБ Иван Иванов, консултант към 

центъра за консултации на проекта “Справедлива мобилност” във Франкфурт. Проектът 

“Справедлива мобилност” се осъществява от КНСБ и Германския съюз на синдикатите. 

В Германия има девет центъра за консултации, където се предоставя информация и 

помощ на работници от Източна Европа, предимно от Полша, България и Румъния. По 

данни на КНСБ броят на българските граждани в Германия непрекъснато се увеличава. 

Според предварителните данни българите в Германия към октомври миналата година 

са над 300 000 души. Към август 2017 година броят на българите, които работят в 

Германия със задължително социално осигуряване, е бил 108 794 души. Броят им се е 

увеличил с 16 655 души спрямо август 2016 година, което е нарастване с 18,1 процента. 

През юли 2017 година заетите българи без задължително социално осигуряване, в това 

число и заетите на непълно работно време, както и самостоятелно заетите, са били 32 

174 души, с 2 434 души повече спрямо същия месец на предходната година. Броят на 

българите през октомври 2017 година, регистрирани като търсещи работа, е бил 53 015 

души, безработните с право на обезщетение в Бюрата по труда в Германия през 

октомври 2017 година са били 23 905 души, с близо 2000 повече спрямо октомври 2016 

година. През юли 2017 година 83 266 българи са получили някакъв вид социални 

помощи, докато година по-рано техният брой е бил 74 291 души. Към юли миналата 

година 30,4 на сто от българските граждани в Германия са получавали социални 

помощи, а една година по-рано този процент е бил 30,6 процента. Социални помощи 

получават 11,6 на сто от румънците, а средно за Германия този показател е 7, 1 на сто. 

Случаите на нарушения понякога са драстични. При домашните помощници се 

наблюдава работа без договори за командироване, а с трудови договори за 2, 4 или 

дори един час работа на ден, а фактически се извършва денонощно обслужване на 

болен. Липсва всякаква връзка с органи за контрол, както и социални контакти. Хората 

живеят в домовете на болните, като в началото не владеят добре езика, дори и не 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6785662
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разбират какво точно извършват, липсват медицински познания и подготовка. Нели 

Ботевска, консултант към проекта, посочи, че дори семейството на обслужвания човек 

да е изрядно и да е изплатило сумата към агенцията – българска или германска, това не 

е гаранция, че изплащането на възнаграждението ще бъде извършено. При 

строителните работници случаите са свързани с командировани от българска фирма. 

Подписват се договори за едно възнаграждение – минимално за Германия, а се 

изплаща друго и то когато работодателят пожелае. Работи се извънредно, без да се 

заплаща извънредният труд – включително и в съботи и недели, както и в повечето 

случаи се работи на обекти и извън официалното работно време от 8 часа. Сигнали до 

ГИТ в тези случаи констатират нарушенията, от работодателите се изисква 

документация, удостоверяваща трудовото правоотношение, като работниците са 

насочвани да заведат трудово правни дела за неизплатени заплати и други. 

Нарушенията са свързани и с предоставяне на трудовия договор преди заминаване, 

липса на допълнително споразумение за командировката, липса на документи за 

извънредния труд, за осигуровките. Често се предоставят договори на хората без да 

превеждат, дописани на гърба ръкописно с актуалното заплащане. Ботевска разказа за 

жена, изпратена да се грижи за болна от малария, без да знае за болестта, която дори 

не си е получила пълното възнаграждение. Подаден е сигнал на трудовата инспекция в 

регион Бургас, където е регистрирана фирмата, собственост на германска гражданка. 

Най-често се правят консултации на граждани от Полша – около 40 процента, от 

България – около 22 процента и от Румъния – 19,4 на сто. Румънците в Германия са 

повече от българите, но българите търсят по-често консултации, обясниха 

консултантите към проекта. 

https://trud.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-2000-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0-

%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D

0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80/ 

 

КНСБ изнесе плашещи данни за експлоатация на хиляди българи, 
работещи в Германия 

 

Близо 2 хиляди български работници са се оплакали от трудова експлоатация в 

Германия през миналата година, сочат данните на КНСБ. Най-много българи са заети в 

строителството, транспорта, почистването и домашните грижи. Консултантът на 

синдиката по проекта „Справедливо командироване“ Нели Ботевска посочи най-

честите нарушения на трудовите права на българите. 

https://trud.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-2000-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-2000-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-2000-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-2000-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80/
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„При домашните помощници и социалните асистенти случаите на нарушения са 

драстични – без договори за командироване, с трудови договори за 2 – 4 или дори и за 

1 час работа на ден, а фактически се извършва денонощно обслужване на болното 

лице, в чийто дом се живее. И за строителните работници – тук случаите са свързани с 

командировани лица от българска фирма.Подписват се договори за едно 

възнаграждение, минималното за Германия, а всъщност се изплаща друго, и то когато 

работодателят пожелае. Работи се извънредно“, каза Ботевска. По последни данни 

българите, които живеят в Германия, са вече над 300 хиляди. 

http://zanas.eu/?p=175223 

 

Над 2000 човека се оплакаха от трудова експлоатация в Германия 

 

Около 2000 българи са сигнализирали за трудова експлоатация в Германия през 

миналата година. Това съобщи на пресконференция в КНСБ Иван Иванов, консултант 

към центъра за консултации на проекта „Справедлива мобилност“ във Франкфурт. В 

Германия има девет центъра за консултации, където се предоставя информация и 

помощ на работници от Източна Европа, предимно от Полша, България и Румъния. Най-

често оплакванията са от домашни помощници, социални асистенти, строителни 

работници, заети в ресторантьорството. Случаите на нарушения понякога са драстични. 

При домашните помощници се наблюдава работа без договори за командироване, а с 

трудови договори за 2, 4 или дори един час работа на ден, а фактически се извършва 

денонощно обслужване на болен. Липсва всякаква връзка с органи за контрол, както и 

социални контакти. Хората живеят в домовете на болните, като в началото не владеят 

добре езика, дори и не разбират какво точно извършват, липсват медицински познания 

и подготовка. Нели Ботевска, консултант към проекта, посочи, че дори семейството на 

обслужвания човек да е изрядно и да е изплатило сумата към агенцията – българска 

или германска, това не е гаранция, че изплащането на възнаграждението ще бъде 

извършено. При строителните работници случаите са свързани с командировани от 

българска фирма. Подписват се договори за едно възнаграждение – минимално за 

Германия, а се изплаща друго и то когато работодателят пожелае. Работи се 

извънредно, без да се заплаща извънредният труд – включително и в съботи и недели, 

както и в повечето случаи се работи на обекти и извън официалното работно време от 8 

часа. Сигнали до ГИТ в тези случаи констатират нарушенията, от работодателите се 

изисква документация, удостоверяваща трудовото правоотношение, като работниците 

са насочвани да заведат трудово правни дела за неизплатени заплати и други. 

Нарушенията са свързани и с предоставяне на трудовия договор преди заминаване, 

липса на допълнително споразумение за командировката, липса на документи за 

http://zanas.eu/?p=175223
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извънредния труд, за осигуровките. Често се предоставят договори на хората без да 

превеждат, дописани на гърба ръкописно с актуалното заплащане. Ботевска разказа за 

жена, изпратена да се грижи за болна от малария, без да знае за болестта, която дори 

не си е получила пълното възнаграждение. Подаден е сигнал на трудовата инспекция в 

регион Бургас, където е регистрирана фирмата, собственост на германска гражданка. 

По данни на КНСБ броят на българските граждани в Германия непрекъснато се 

увеличава. Според предварителните данни българите в Германия към октомври 

миналата година са над 300 000 души. 

 

https://debati.bg/nad-2000-choveka-se-oplakaha-ot-trudova-eksploatatsia-v-germania/ 
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