
Сектор почистване на сгради

През отпуска има 
повече неща … 

… с допълнителните пари за отпуск

Време е за повече пари

Искаш да знаеш как?
Стани член на IG BAU.

Защото само като член имаш право  
на допълнителните пари за отпуск!

Нашите колеги от IG BAU на място са с удоволствие 
на твое разположение и ще ти помогнат да станеш 
член.

Разбира се, можеш да споделиш с твоите колеги 
на обекта или във фирмата важната информация, 
че и те могат да спечелят от това. Освен това IG 
BAU предлага предимства за тези, които привличат 
нови членове.

Не мисли дълго!
Стани член и не подарявай повече пари!

www.igbau.de
www.sauberkeit-braucht-zeit.de
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А може ли още повече неща?

Като член ти имаш:
•  право на всички плащания съгласно колективния 

трудов договор
• безплатни правни консултации
•  правна защита при всички спорове в трудовия 

живот и при безработица
•  безплатна застраховка за злополука в свободното 

време след една година членство
• възможност за изгодно прекарване на отпуска
• и много други ...

Издател:
IG Bauen-Agrar-Umwelt – Bundesvorstand – Ulrike Laux (V.i.S.d.P) 
Vorstandsbereich Dienstleistungen – Bildung – Frauen – Gleichstellung – 
Senioren 
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main
Gestaltung: 
Werbeagentur Zimmermann GmbH, Kurhessenstraße 14,  
60431 Frankfurt am Main
Juni 2022



Група заплащане 1

Часове
седмично

до 30.09.2022 
Заплащане 

на час  
11,55 евро

от 01.10.2022
Заплащане  

на час  
13,00 евро

от 01.01.2024
Заплащане 

на час  
13,50 евро

39 641,03 евро 721,50 евро 749,25 евро

30 493,10 евро 554,98 евро 576,32 евро

20 328,73 евро 369,99 евро 384,22 евро

7,5 123,27 евро 138,74 евро 144,08 евро

Група заплащане 4

Часове
седмично

до 30.09.2022 
Заплащане 

на час  
13,35 евро

от 01.10.2022
Заплащане  

на час  
14,66 евро

от 01.01.2024
Заплащане 

на час  
15,16 евро

39 740,93 евро 813,63 евро 841,38 евро

30 569,94 евро 625,84 евро 647,19 евро

20 379,96 евро 417,23 евро 431,46 евро

7,5 142,49 евро 156,46 евро 161,80 евро

Едно важно признание за 
изключително необходимия труд  

на работещите.
Улрике Лаукс, 

член на Федералния Управителен съвет на IG BAU

Група заплащане 6

Часове
седмично

до 30.09.2022 
Заплащане 

на час  
14,81 евро

от 01.10.2022
Заплащане  

на час  
16,20 евро

от 01.01.2024
Заплащане 

на час  
16,70 евро

39 821,96 евро 899,10 евро 926,85 евро

30 632,27 евро 691,59 евро 712,93 евро

20 421,52 евро 461,06 евро 475,29 евро

7,5 158,07 евро 172,90 евро 178,23 евро

Група заплащане 7

Часове
седмично

до 30.09.2022 
Заплащане 

на час  
15,82 евро

от 01.10.2022
Заплащане  

на час  
17,19 евро

от 01.01.2024
Заплащане 

на час  
17,69 евро

39 878,01 евро 954,05 евро 981,80 евро

30 675,39 евро 733,85 евро 755,20 евро

20 450,26 евро 489,23 евро 503,46 евро

7,5 168,85 евро 183,46 евро 188,80 евро

Кой има право на допълнителни 
пари за отпуск?

Колективният трудов договор за допълнителни пари 
за отпуск важи само за членовете на IG BAU, които 
работят във фирми от професионални сдружения. 
Право на допълнителни пари за отпуск имаш след 
шест месеца работа във фирмата. 

Парите за отпуск се плащат само за предоставен 
отпуск в допълнение към заплатата през отпуска. 
Потвърждение за твоето членство в IG BAU ще 
получиш в близкия до теб офис на IG BAU. 

Разбира се, колективният трудов договор важи 
също и за работниците с минимална заетост и за 
провеждащите професионално обучение. 

Ако си разпределен в друга група заплащане, 
различна от тук посочените примери, се обърни към 
най-близкия офис на IG BAU. Ние с удоволствие ще 
помогнем при правилното изчисляване на твоите 
допълнителни пари за отпуск.


