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Консултантски център за работници от Централна  
и Източна Европа, Саарланд

Вашите трудови права в Саарланд

Вие сте работничка, работник или безработен, идвате 
от една Източноевропейска страна и живеете в и/
или работите в Саарланд? Имате съмнения дали Ви 
е заплатено коректно? Искате да знаете какви права 
имате?

Важна информация с един поглед:

Минимална работна заплата

Минималната брутна часова ставка в Германия възлиза на:
• от 1 януари 2021: 9.50 евро
• от 1 юли 2021: 9,60 евро
• от 1 януари 2022: 9,82 евро

За определени браншове има специални минимални 
часови ставки, за тях можете да попитате в 
консултантския център.

Трудов договор и условия на труд

Ако не Ви е предоставен трудов договор, работодателят 
е длъжен най-късно един месец след началото на 
трудовото правоотношение да Ви предостави писмена 
информация за основните условия на труд.

Фиш за заплата 

Работодателят е длъжен да Ви издава фиш за 
месечното Ви възнаграждение, в случай че има промени 
след последния получен от Вас такъв фиш.

Работни часове 

Максималният брой работни часове за седмица е 
ограничен от закона до средно 48 часа.

Междудневна почивка

След края на работния ден имате право на поне 11 часа 
междудневна почивка.

Право на платен отпуск

Всеки работник има право на минимум 4 седмици 
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платен годишен отпуск. Който работи например 6 дни в 
седмицата, има право на 24 дни отпуск, а който работи 5 
дни в седмицата, има право на 20 дни отпуск.

В случай на болест 

В случай на болест, информирайте веднага Вашия 
работодател и му представете незабавно болничен 
лист в оригинал. Вашият работодател продължава да 
изплаща възнаграждението Ви в продължение на до 6 
седмици.

Уволнение

Едно уволнение трябва да бъде в писмена форма. 
Не сте длъжен да подписвате уволнениетo! Като цяло 
не подписвайте нищо, което не разбирате! Срокът 
на предизвестието в изпитателен срок ( в случай, че 
е договорен такъв) е 2 седмици. След изтичане на 
изпитателния срок или съответно, ако не е уговорен 
такъв,  срокът на предизвестието се увеличава на 4 
седмици към 15 число или към края на месеца.

Ние Ви консултираме!

Ние от консултантски център за работници от Централна 
и Източна Европа, Саарланд, Ви консултираме 
безплатно. Говорим немски, румънски, български и 
унгарски  език.

Уговорете час за консултация!

+49 681 4005-361 (румънски и унгарски език) 
+49 681 4005-362 (български език)
+49 681 4005-366 (немски език)
wanderarbeit@arbeitskammer.de

От 9:00 до 16:00 часа (петъците до 15:00 часа) ние 
сме на Ваше разположение. Биха могли да се уговорят 
също индивидуални срещи извън тези часове. В 
случай, че няма никой в офиса, моля оставете 
телефона си на гласово съобщение. Ние ще Ви върнем 
обаждането! Можем да дойдем и лично при Вас с нашия 
консултантски автомобил (мобилно бюро) и да Ви 
консултираме на място.



Трудова камара, Саарланд 
Публичноправен орган

Улица „Фриц-Добиш“ № 6–8
66111 Саарбрюкен

Тел. 0681 4005-0
Факс 0681 4005-201

info@arbeitskammer.de www.arbeitskammer.de

Регистрация

Консултантски център за работници от Централна и 
Източна Европа, Саарланд

Ръководител на проекта:
Егберт Улрих
Телефон: 0681 4005-310
Факс: 0681 4005-360
wanderarbeit@arbeitskammer.de

Консултанти: 
Мадалина - Кристина Дудаш  
(румънски и унгарски език)  
Телефон: 0681 4005-361
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Екатерина Ячева (български език)
Телефон: 0681 4005-362 
Хейнер Вебер (немски език)
Телефон: 0681 4005-366
wanderarbeit@arbeitskammer.de

Тук можете да ни намерите:
Консултантски център за работници от Централна 
и Източна Европа, Саарланд
при
Трудова камара, Саарланд
улица „Триерер“ 16 – 20/улица „Фриц-Добиш“, етаж 3. 
66111 Саарбрюкен

Консултантският център се финансира от 
Министерството на икономиката, труда, енергетиката и 
транспорта в Саарланд.


