
СИЛНИ С ТЕБ 

Добри 
аргументи 
за ver.di

BULGARISCH



Добри аргументи 
за участие
… без синдикати светът днес би бил различен. 
Много от условията на труд и живот, които меж-
дувременно се приемат за нещо естествено, са 
достижения благодарение на синдикатите – ние 
искаме да подсигурим и доразвием тези условия. 
За целта ни е нужна стабилна членска база, зато-
ва се нуждаем и от Вас!

Добро заплащане – 
гарантирано за чле-
новете
Членовете на ver.di, които работят във фирми, 
обвързани в колективното трудово договаряне, 
се ползват от защитата на Колективния трудов 
договор (КДТ). Оказва им се подкрепа при съде-
бен спор относно права, произтичащи от КТД. 
Лицата, които не са членове, могат да разчитат 
единствено на това, че работодателят добровол-
но ще се придържа към постигнатите договоре-
ности – те не им се полагат по закон. Успоредно 
с трудовото възнаграждение, КТД урежда и 
работното време, правото на отпуск, правото 
на бонус за отпуск и редица други придобивки в 
полза на заетите лица. 

Възнаграждението на заети лица с 
браншови КТД е с близо 6% по-ви-
соко от това на работещите във 
фирма, която не е обвързана с 
колективен трудов договор.



През 2018 г. над 35 000 членове се 
възползваха от правна защита: 
консултации, предявяване на 
претенции, съдебни производства 
по трудовоправни въпроси, както 
и обжалване и внасяне на иск по 
социално правни въпроси. 

Компетентна правна 
помощ
Правните консултации играят важна роля във 
ver.di. Компетентни специалисти консултират 
членовете при въпроси, свързани с трудовото 
или социалното законодателство. А в случай че 
се стигне до конфликти, специализирани юрис-
ти дават не само консултации, но и всеобхватна 
и безвъзмездна юридическа защита – естестве-
но единствено за членове.



Впрочем в сравнение със заетите 
лица, които не са синдикални чле-
нове, членовете на синдикатите 
биват много по-рядко уволнявани.

Финансова помощ 
при стачки
Понякога преговорите по КТД не дават резултат 
или работодателят се опитва едностранно да на-
ложи интересите си. Тогава неминуемо се стига 
до стачка. Тъй като при стачка или локаут рабо-
тодателят не изплаща трудово възнаграждение, 
ver.di подпомага членовете си и плаща помощ 
при стачка.

Защита на правата 
на работното място
ver.di се ангажира по отношение на основните 
права по месторабота, на правото на заетите 
лица да участват във взимането на решения, за 
равнопоставеност и признание. ver.di подкрепя 
и консултира представителите на младите хора, 
членовете на работническите съвети и комите-
тите на персонала, за да има ефективно пред-
ставителство на интересите за заетите лица по 
месторабота, както и на всеки отделен член при 
спорове с работодателя.



С подкрепата на близо два милиона 
членове ver.di гарантира условията 
на труд за милиони хора и отстоява 
социално справедливи рамкови 
условия.

Успешно представи-
телство на интереси-
те на заетите лица
Заедно с членовете на комисиите за преговори 
по колективното договаряне, с доверениците 
на синдикатите и представителствата на за-
етите лица по месторабота, ver.di се застъпва 
за отстояване на интересите на заетите лица и 
при решаване на вътрешнофирмени проблеми. 
Представителите на ver.di се ангажират и за по-
добряване на условията на труд в международен 
план. ver.di е демократична организация – който 
желае да участва в определянето на посоката на 
развитие, може да се включи активно.



Упражняване на 
влияние
ver.di се ангажира трайно по отношение на пра-
вото на труд, добри условия на труд и профе-
сионална подготовка, справедливо заплащане, 
равно заплащане за равен труд, приемливо 
минимално възнаграждение, съчетаване на 
работа и семеен живот, справедливи пенсии, 
солидарност в политиката за здравеопазването 
и редица други въпроси.

Един синдикат 
за всички
Само сплотени ние сме силни! Обединяваме 
интересите на членове ни – чрез нашата общ-
ност отделният човек става силен. Ние черпим 
единство от многообразието. За разлика от 
професионалните съюзи, ние обединяваме 
хора с различни професии oт един бранш. 
Противопоставяме солидарността на груповия 
егоизъм и работим заедно в една посока.



На членовете се предлагат раз-
лични предимства, напр. без-
платни семинари, разнообразни 
възможности за консултация, 
помощ при злополука в извънра-
ботно време, изгодни оферти на 
сайта ver.di-Mitgliederservice и др.

Обучение и 
информираност
Членовете на ver.di знаят повече от другите 
благодарение на широк спектър от въз-
можности за квалификация и повишаване 
на квалификацията – безвъзмездно или на 
преференциални цени. Списанието за члено-
ве „PUBLIK“ информира редовно по общест-
вено-политически, икономически и културни 
теми. В допълнение се изпраща бюлетин с 
актуална професионална и браншова инфор-
мация. 

bildungsportal.verdi.de 
verdi-bub.de

Ползи и преферен-
ции
Редица фирми-партньори предлагат изгодни 
оферти за покупки, входни билети с намале-
ние, атрактивни предложения за почивка и 
екскурзия, както и проверени застраховател-
ни и финансови оферти при преференциални 
условия.

verdi-mitgliederservice.de 
безплатна информационна гореща 
линия: 0800-83 73 420



Впрочем членският внос може 
да се приспада от данъците.

Справедлива 
вноска за всеки
Който има повече, плаща повече, който има 
по-малко, плаща по-малко. Нашите членове 
допринасят за дееспособността на синдиката 
с 1 % от редовния си месечен брутен доход. 
Който не работи, плаща намалена вноска.

Просто попълнете приложеното заявление за 
членство или онлайн заявлението.

mitgliedwerden.verdi.de



Консултация и 
помощ
Ползите за членовете са разнообразни. ver.di 
предлага на членовете си различни и значи-
телни услуги:

 •  консултации и представителство пред съда 
по въпроси от трудовото и социалното 
законодателство;

 •  безплатно данъчно обслужване от 
доброволци;

 •  безплатна първоначална консултация по 
телефона при проблем, касаещ наемното 
право;

 •  информация и консултация по въпроси 
относно пенсиниране;

 •  финансова помощ в размер на 25 евро/ 
ден при злополука в извънработно време с 
престой в болница най-малко 48 часа;

 •  GUV-FAKULTA осигурява помощ при щети, 
претърпени в рамките на професионална 
заетост (при годишна вноска 21 евро);

 •  информация и консултация за самонаети 
лица;

 •  информация и консултация за 
безработни;

 •  безплатна международна 
студентска идентификационна карта (ISIC) 
за обучаващи се, ученици и студенти;

 • и много други.

verdi.de/service



Защото не 
сте сами

Лесен контакт 
ver.di-SERVICECENTER
понеделник до петък от 
7.00 до 20.00 часа 

събота от 
9.00 до 16.00 часа

0800-83 73 433 (0800verdide)

Връзката по телефона е възможна 
единствено на немски език.

Контактът по електронната поща може 
да се осъществи на немски или англий-
ски език: info@verdi.de

ver.di в интернет
macht-immer-sinn.de 
verdi.de

онлайн членство
mitgliedwerden.verdi.de
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Mitgliedsnummer / Членски номер

 

Beitrittserklärung / Заявление за членство
Änderungsmitteilung / Уведомление за промяна

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
съм / бях на работа при (предприятие / раб. място / фирма/
филиал)

Straße / Hausnummer / ул. / №
 

PLZ / Ort / пощ. код / местоживеене

Branche / бранш

ausgeübte Tätigkeit / упражнявана дейност

monatlicher Bruttoverdienst / брутен месечен доход
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
група на заплата или друго възнаграждение

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe / професионален 
стаж / продължителност на труд. заетост или възрастова група

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
чирак / практикант / стажант

 Praktikant*in / практикант

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
ученик / студент (без труд. доход)

 Dual Studierende*r / hallgató a duális rendszerben

 Sonstiges / дуален студент

bis / до 

Monatsbeitrag in Euro / месечна вноска в евро

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

Според § 14 на Устава на ver.di членският внос възлиза на 1 %
от редовния месечен брутен доход, но не по-малко от 2,50 евро.

 euro

Vertragsdaten / Данни по договора

Titel / Титла     Vorname / собствено име

   
Name / фамилно име

Straße / Hausnummer / ул. / №

PLZ / Wohnort / пощ. код / местоживеене

Land / държава

 
Telefon / тел. E-Mail / ел. поща

   

Beschäftigungsdaten / данни относно
труд. заетост

 Angestellte*r / служител

 Arbeiter*in / работник

 Beamter*in / държавен чиновник

 Selbständige*r / самонаето лице

 erwerbslos / безработен

 Vollzeit / на пълно раб. Време   Teilzeit / на непълно раб. Време

Anzahl Wochenstunden / брой на раб. часове на седмица:

Ich möchte Mitglied werden ab /
Желая да стана член

Geschlecht / пол      weiblich / женски   männlich / мъжки

Geburtsdatum / дата на раждане



Mitgliedsnummer / Членски номер

 

Beitrittserklärung / Заявление за членство
Änderungsmitteilung / Уведомление за промяна

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
съм / бях на работа при (предприятие / раб. място / фирма/
филиал)

Straße / Hausnummer / ул. / №
 

PLZ / Ort / пощ. код / местоживеене

Branche / бранш

ausgeübte Tätigkeit / упражнявана дейност

monatlicher Bruttoverdienst / брутен месечен доход
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
група на заплата или друго възнаграждение

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe / професионален 
стаж / продължителност на труд. заетост или възрастова група

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
чирак / практикант / стажант

 Praktikant*in / практикант

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
ученик / студент (без труд. доход)

 Dual Studierende*r / hallgató a duális rendszerben

 Sonstiges / дуален студент

bis / до 

Monatsbeitrag in Euro / месечна вноска в евро

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

Според § 14 на Устава на ver.di членският внос възлиза на 1 %
от редовния месечен брутен доход, но не по-малко от 2,50 евро.

 euro

Vertragsdaten / Данни по договора

Titel / Титла     Vorname / собствено име

   
Name / фамилно име

Straße / Hausnummer / ул. / №

PLZ / Wohnort / пощ. код / местоживеене

Land / държава

 
Telefon / тел. E-Mail / ел. поща

   

Beschäftigungsdaten / данни относно
труд. заетост

 Angestellte*r / служител

 Arbeiter*in / работник

 Beamter*in / държавен чиновник

 Selbständige*r / самонаето лице

 erwerbslos / безработен

 Vollzeit / на пълно раб. Време   Teilzeit / на непълно раб. Време

Anzahl Wochenstunden / брой на раб. часове на седмица:

Ich möchte Mitglied werden ab /
Желая да стана член

Geschlecht / пол      weiblich / женски   männlich / мъжки

Geburtsdatum / дата на раждане



ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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1) Nichtzutreffendes bitte streichen / ненужното се зачерква

Datenschutzhinweise /
Указания за защита на личните данни

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Dat-
en ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte 
 gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere
 Hinweise zum  Datenschutz fi nden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.
Вашите лични данни се събират, обработват и полз-
ват от синдиката ver.di в съответствие с Европейския 
общ регламент относно защитата на данните и гер-
манското законодателство за защита на данните във 
връзка с Вашето членство.
Предоставянето им на трети страни се извършщва 
само с Вашето изрично съгласие. Европейското и 
германското законодателство за защита на данните 
важат в съответната актуална версия. Допълнителна 
информация относно защита на данни можете да на-
мерите на https://datenschutz.verdi.de

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 
Kenntnis.

С настоящето  декларирам моето встъпване в членство във
ver.di  /  известявам за промяна на моите данни 1) и се запознавам 
с  указанията за защита на личните данни .

Указание: Преводът на български език служи единствено за 
ориентация. Меродавен е текстът на немски език.

Ort, Datum und Unterschrift / място, дата и подпис

SEPA-Lastschriftmandat /
SEPA пълномощно за директен дебит

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Идентификационен номер на 
кредитора: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Отделно се посоч-
ва регистрационният номер на съгласие.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Упълномощявам ver.di директно да дебитира плащания от раз-
плащатателната ми сметка. Същевременно нареждам на моя 
кредитен институт да удовлетворява платежните нареждания 
от ver.di. Забележка: Аз имам право в рамките на осем седмици, 
започващи от датата на дебитиране да поискам възстановява-
не на сумата. При това важат условията, които са договорени с 
моя кредитен институт.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
титла / собствено име / фамилно име на титуляра на банковата 
сметка (в случай, че се различават)

Straße und Hausnummer / ул. и №

PLZ/Ort / пощ. код / селище

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / място, дата и подпис

Ich wurde geworben durch / привлечен съм от:

Name Werber*in / име на лицето, което Ви е привлекло

Mitgliedsnummer / Членски номер

Молим Ви, доколкото е възможно да попълните формуляра 
на латиница, най-вече собственото и фамилното име по 

начина, по който те са транскрибирани в официални доку-
менти, напр. паспорт или емиграционни удостоверения.
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1) Nichtzutreffendes bitte streichen / ненужното се зачерква

Datenschutzhinweise /
Указания за защита на личните данни

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Dat-
en ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte 
 gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere
 Hinweise zum  Datenschutz fi nden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.
Вашите лични данни се събират, обработват и полз-
ват от синдиката ver.di в съответствие с Европейския 
общ регламент относно защитата на данните и гер-
манското законодателство за защита на данните във 
връзка с Вашето членство.
Предоставянето им на трети страни се извършщва 
само с Вашето изрично съгласие. Европейското и 
германското законодателство за защита на данните 
важат в съответната актуална версия. Допълнителна 
информация относно защита на данни можете да на-
мерите на https://datenschutz.verdi.de

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 
Kenntnis.

С настоящето  декларирам моето встъпване в членство във
ver.di  /  известявам за промяна на моите данни 1) и се запознавам 
с  указанията за защита на личните данни .

Указание: Преводът на български език служи единствено за 
ориентация. Меродавен е текстът на немски език.

Ort, Datum und Unterschrift / място, дата и подпис

SEPA-Lastschriftmandat /
SEPA пълномощно за директен дебит

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Идентификационен номер на 
кредитора: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Отделно се посоч-
ва регистрационният номер на съгласие.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Упълномощявам ver.di директно да дебитира плащания от раз-
плащатателната ми сметка. Същевременно нареждам на моя 
кредитен институт да удовлетворява платежните нареждания 
от ver.di. Забележка: Аз имам право в рамките на осем седмици, 
започващи от датата на дебитиране да поискам възстановява-
не на сумата. При това важат условията, които са договорени с 
моя кредитен институт.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
титла / собствено име / фамилно име на титуляра на банковата 
сметка (в случай, че се различават)

Straße und Hausnummer / ул. и №

PLZ/Ort / пощ. код / селище

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / място, дата и подпис

Ich wurde geworben durch / привлечен съм от:

Name Werber*in / име на лицето, което Ви е привлекло

Mitgliedsnummer / Членски номер

Молим Ви, доколкото е възможно да попълните формуляра 
на латиница, най-вече собственото и фамилното име по 

начина, по който те са транскрибирани в официални доку-
менти, напр. паспорт или емиграционни удостоверения.


