
Arbeit und Leben Hamburg
В сградата на DGB
Besenbinderhof 59, 20097 Hamburg
Телефон: +49 (0)40 284016-70
Факс: +49 (0)40 284016-85

Проекта се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ)  
и от Свободен и ханзейски град Хамбург
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Консултативен център 
за мобилни европейски 
работници и служители
Beratungsstelle für mobile europäische  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Консултативен център
за мобилни европейски 
работници и служители
Beratungsstelle für mobile europäische 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Работа в Германия 
при справедливи 
условия

Ние работим в тясно сътрудничество със синдикатите 
в Хамбург, държавните учреждения, други служби 
за консултации както и с консултативния център 
„Справедлива мобилност“ („Faire Mobil i tät“) към 
федералния съвет на Германския съюз на синдикатите
(DGB).



Консултативен център
за мобилни европейски 
работници и служители
Beratungsstelle für mobile europäische Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer

Приемни часове
 Езици вторник сряда

 полски 9:00 – 12:00 16:30 – 19:30

 английски 9:00 – 12:00 16:30 – 19:30

 български 9:30 – 12:30

 руски 9:30 – 12:30

 испански 9:00 – 12:00

 румънски  С предварително уговорен час

За посещения извън приемното време можете предварително да уговорите час по 
телефона.
Консултации на полски и английски език можете да получите и в събота след 
предварително уговорен час.

Консултативният център за мобилни европейски 
работници и служители се ангажира за справедливи 
условия на труд и предотвратяване на експлоатацията на 
пазара на труда в Хамбург.  

Вие сте гражданин на държава членка на ЕС и работите в 
Хамбург? Командирован сте в Хамбург от Вашия работодател, 
който е от държава членка на ЕС? Не сте получили трудовото 
си възнаграждение? Нямате право на отпуск? Работите 
повече от регламентираното по договор време? 

Или имате други въпроси свързани с Вашата работа, 
условията на труд, възможността да работите като самонаето 
лице или системата за социално осигуряване? 

Ние Ви предлагаме съдействие и безплатна консултация. При 
необходимост Ви придружаваме при посещения в съответните 
учреждения.

Ние Ви съветваме относно:
n	 Вашите права и задължения като наето (т.е. при 

правоотношения работодател-работник) или самонаето (т.е. 
при регистрирана самостоятелна заетост) лице

n	 Условията по колективните трудови договори и правилата 
на заплащане

n	 Условията на труд (отпуск, работно време, охрана на труда)
n	 Общите законови положения при уволнение
n	 Командировките и преотстъпванетo на работници
n	 Системата за социално осигуряване (здравно осигуряване, 

осигуряване за трудова злополука и за безработица)
n	 Семейнoто подпомагане
n	 Правото на социалнo подпомагане (по изключение)
n	 Въпроси свързани със закона за данъка върху общия доход 

Информираме гражданите на България и Румъния за 
възможностите за достъп до пазарa на трудa в Германия.

За контакт: 
Магдалена Моргенрот   
полски, английски, испански и немски език
Тел.: +49 (0)40 284016-78
magdalena.morgenroth@hamburg.arbeitundleben.de

Десислава Коева  
български, руски и немски език
Тел.: +49 (0)40 284016-76
desislava.koeva@hamburg.arbeitundleben.de

Йежи Бохданович  
полски, английски и немски език
Тел.: +49 (0)40 284016-83
jerzy.bohdanowicz@hamburg.arbeitundleben.de

Клаудия Чисингер  
румънски и немски език
Тел.: +49 (0)40 284016-70
claudia.chisingher@hamburg.arbeitundleben.de

Мирела Барт
румънски и немски език
Тел.: +49 (0)40 284016-70
mirela.barth@hamburg.arbeitundleben.de


