
Да осигурим 
повишаване  
на аплащането!
Нашият успех се дължи на многобройните активни членове на IG BAU:
По-високи възнаграждения за всички – продължава изравняването на 
заплащането в източната и западната част. Нашата борба срещу турбо 
почистването и за по-високо заплащане си струваше. Близо 600 000 работници 
в професионалното почистване на сгради ще получават от януари 2016 г. 
повече пари (виж таблиците на обратната страна).

Но:
Тарифният договор за минималното заплащане в почистването на сгради 
изтича на 31.12.2015 г. От януари 2016 г. само членовете на IG BAU имат 
право на по-високи възнаграждения.

Какво може да стане от януари 2016?
От януари 2016 г. работодателите могат да намалят възнагражденията 
на работниците, които не са членове на профсъюза, до минималното 
заплащане по закон от 8,50 евро, ако тарифният договор за минималното 
заплащане не е обявен за общообвързващ, т. е. ако неговите разпоредби 
не са обвързващи за всички работници и работодатели в сферата на 
действие на тарифния договор, включително и за тези, които не са 
членове на съюзите на работодателите и профсъюзите на работниците, 
които са страни по тарифния договор!

Отказ от възнаграждение – без нас!
Само членове на IG BAU имат право на договор за тарифно заплащане във 
всички групи възнаграждения. Затова стани член на IG BAU и спечели от 
по-високите възнаграждения.

Тук продължава, моля, обърнете!
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Действай сега, стани член на IG BAU и осигури заплащането си!

Западна част (в евро) Източна част (в евро)
Група 
възнагражд
ения

В 
момента

От 01.01.2016 От 01.01.2017

LG 1  8,50  8,70  9,05

LG 2  8,74  9,18  9,58

LG 3  9,27  9,74 10,17

LG 4  9,82 10,31 10,76

LG 6 10,63 11,10 11,53

LG 7 12,06 12,37 12,76

LG 8 13,08 13,42 13,85

LG 9 13,88 14,25 14,71

Новите възнаграждения:

Говорете в предприятията за нашия успех, за да може много колеги в 
почистването на сгради да водят по-добър живот.

Група 
възнагражд
ения

В 
момента

От 01.01.2016 От 01.01.2017

LG 1  9,55  9,80 10,00

LG 2 10,16 10,43 10,64

LG 3 10,79 11,07 11,30

LG 4 11,42 11,72 11,96

LG 6 12,65 12,98 13,25

LG 7 14,01 14,38 14,67

LG 8 15,20 15,60 15,92

LG 9 16,15 16,57 16,91


