Съгласно решението на Профсъюзния
консултативен съвет от 28.01.2020 г.
според § 8 ал. 8 на Berliner Satzung 2017
(Берлински устав 2017) мигриращите
работници в сектора строителство и в
сектора земеделие могат да станат годишен
член на IG Bauen-Agrar-Umwelt (синдикат
строителство-земеделие-околна среда).
Членството започва с плащане на членския
внос и завършва след дванадесет месеца
без предизвестие, ако не бъде подновено.
Членският внос се състои от съответния
актуален членски внос минимална заплата
1 строителство за сектора строителство
и съответно установената от закона
минимална заплата за сектора земеделие
за 6-месечна заетост и минималния членски
внос при получаване на ALG II (помощи за
безработни II) от 5,50 евро за оставащите
6 месеца. Годишният членски внос се
събира за 12 месеца напред.

Членски внос
Годишният членски внос е
• в сектора строителство
към 1.1.2021 187,20 евро.
• в сектора земеделие
към 1.1.2021 146,40 евро.
Актуален годишен членски внос на www.igbau.de.

www.igbau.de

Услуги
Членският внос включва следните услуги:
Незабавна трудово- и социално
правна защита в Германия.
Освобождаване от възстановяване

на вече възникнали разходи във
връзка с членството.
Консултиране и информация

Стачна подкрепа

Застраховане срещу търсене на

отговорност и обезщетение за щети
например на превозни средства и уреди
в рамките на дейностите съгласно
колективния договор с GUV/Fakulta.
Информация за важни промени в

правното положение или за борбите
на работниците. Ако е налична, на
роден език
Централен телефонен номер за

запитвания за услуги във facts – die
Infoline GmbH. Приемане на телефонни
обаждания на основните езици.
Обработка на телефонните запитвания
от Европейското сдружение за въпроси
на мигриращи работници – Europäischer
Verein für Wanderarbeiterfragen (EVW).

bulgarisch

(командировани работници, сезонни работници, работници, които помагат за
събиране на реколтата, съответните работници по трудов договор в строителството)
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Годишно членство за мигриращи работници

Силни
заедно!
IG BAU e твоят синдикат

www.igbau.de

IG BAU е твоят синдикат за браншовете строителство и земеделие. Той има
офиси в цяла Германия. Синдикат е доброволно обединение на работници. В Германия
синдикатите са разделени на браншове.
Те договарят заедно с работниците колективни договори за отделни предприятия или
за цели браншове. Тези договори предвиждат по-добри условия на труд от установените
по закон. Освен това синдикатите подпомагат своите членове при проблеми в сферата
на трудовото и социалното право. Синдикатите се финансират от членските вноски на
своите членове. По този начин те са независими от работодателите и от политиката.
Членството е доброволно и работодателя не разбира за него.

Стани член!
IG BAU предлага специално членство
за работници мигранти. Може да се
възползваш от него ако
 р аботиш за ограничено време
в Германия,

+

 р аботиш в секторите
земеделие или строителство и

+

 н ямаш трайно
местожителство в Германия

Членството продължава 12 месеца и
приключва автоматично след това. То може
да се поднови по всяко време. От първия
ден в членстово са включени:
безплатни консултации и информации
по важни теми,
представителсто пред съда по въпроси
на трудовото и социалното право,
финансова помощ, ако работодателят
иска възстановяване на причинени от
тебе щети на негови предмети и уреди
и много други.

Членският внос е освен това много по-нисък, понеже работниците мигранти работят в
Германия обикновено за кратко. Допълнителна информация ще намериш на последната
страница на диплянката.

Имаш ли интерес?
Тогава се обади на централните ни номера на различни езици:

0391 4085- plus 105 за Английски/Немски
106 за Български
107 за Румънски
108 за Полски
114 за Босненски-Хърватски-Сръбски
921 за руски
922 за Унгарски

@
или ни напиши Email:
Всички езици:

mobil@igbau.de

