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Träger beider Projekt ist:   

 

 

 

Заплата и възнаграждение 

 

1) Работодателите са задължени да Ви изплащат редовната заплатата.  

 

Проверете фиша за заплатата си, както и постъпването на плащане в банковата си 

сметка в деня на изплащане.  

Фиша за заплатата трябва да съдържа редовните изработени часове, както и отпуск, 

свободни смени (Freischichten = един вид компенсация във формата на свободно 

време, когато сте работили повече от фиксираното седмично работно време), 

празднични дни, болнични, освобождаване от работа (Freistellung) и др.  

2) В случай че краткосрочно са Ви освободили от работа (Freistellung), 

вследствие с коронакризата, работодателя въпреки това е задължен да Ви 

изплаща договорената заплата.  

Договореното работно време е посочено в трудовия Ви договор. Сравнете часовете 

от фиша Ви за заплатата с договореното работно време в трудовия Ви договор. 

Имате право на изплащане на договореното работно време както и на извънредните 

часове.  

3) В случай че работодателя е намалил работното Ви време, Вие ще продължите 

да получавате заплатата си редовно, но не в пълен размер.  

При намалено работно време се работи по-малко, при което съответно се намалява 

заплатата. Работещите трябва да дадат съгласието си за намалено работно време.  

Фирмата може да подаде заявление за обезщетение за намалено работно време 

при Агенцията по заетостта. 

При наредено намалено работно време важат актуалните наредби, тарифни договри 

и споразуменията в предприятията. Проверете внимателно предварително. Може да 

е във Ваша полза.  
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Контакти:  

Anne Hafenstein (Deutsch, Englisch/English, Russisch/ Pусский) 

+49 159 01 83 09 03 

 

Hendrik Lackus (Rumänisch/Romana) 

+49 159 01 38 098 99 

 

Elitsa Kirova (Bulgarisch/Bulgarski, Serbo-Kroatisch/ Srpskohrvatski) 
+49 159 01 38 5701 

 

 

 

Източници 

  

 Информации 

относно 

трудово право 

и коронавирус 

от Федералното 

министество 

(BMAS) 

(български) 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Meldungen/2020/corona-faqs-

bul.pdf?__blob=publicationFile&v=10 

 Информация от 

Агенцията по 

заетостта 

относно 

обезщетенията 

за намалено 

работно време 

(немски) 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-

hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer  

 

 Таблица с 

размера на 

обезщетението 

за намалено 

работно време 

(немски) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-

2016_ba014803.pdf  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-bul.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-bul.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-bul.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
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Gabriela Ruszala (Polnisch/ Polski)  

+49 159 01 38 11 10 

 

Pauline Lendrich (Deutsch, English/Englisch, Arabisch) 

+49 159 01 38 09 06  

 

Dzhemile Umerova (Englisch/English, Russisch/Pусский, Ukrainisch/Український) 

+49 159 01 38 09 05 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Das Projekt BemA wird gefördert durch: 

 


