
Драги колеги, 

С дата 29 .07. 2020 г. Федералното 

правителството реши в немската месна 

промишленост от 01 януари 2021 г. да няма 

договори за изработка. 

Наред с това бе прието от 01 април 2021 г. да 

се приключи с наемния труд в месната 

промишленост. 

Това са стъпки, които ние безрезервно 

приветстваме. Много предприятия в месната 

промишленост се изплъзваха прекалено дълго 
от социалната си отговорност и мислеха само 

за печалба. В немската месна промишленост 

има многочислена армия от хора, които не 

работят непосредствено в производството, а 

полагат труд чрез фирми за наемане на 

работна сила, посредством сключени 

договори за изработка. Сега трябва да се 

приключи с тази практика. 

В началото на септември 2020 г. в 

Бундестага започват дебати по този повод. 

Сигурно сте разбрали, че това направление 

има не само привърженици. Знаем, че сега 

противната страна започва да привежда в 

бойна готовност лобистите си, за да 

възпрепятства или масивно да ограничи 

закона. 

Трябва заедно да вземем мерки срещу това и 

да водим дискусия със засегнатите колеги, за 

да ги окуражим да се противопоставят на 

нападките, отправяни от поддръжниците на 

договорите за изработка. Те упражняват 

натиск и се 

опитват да 

подклаждат страх сред постоянния трудов 

персонал и сред работниците по договори за 

изработка. 

Работните места, заемани сега с договори за 

изработка, ще са нужни и по-късно. 

Следователно, те трябва да бъдат заети 

отново и това трябва да стане със сегашните 

работници, заемащи позициите.  

  

Ето защо: Край на експлоататорския модел 
— най-после (отново) нормални трудови 
отношения. 

 

Du und die NGG.  

Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

LÜNEBURG 27. August 2020  

От 01 януари 2021 г. трябва да 
се сложи край на договорите 
за изработка в месната 

 
Schluss  
mit Werkvertrag 
und Leiharbeit 

NGG. Wir in der Fleischindustrie (BUL) 

»Най-после имам добра перспектива и 

социална защита. Най-късно на 01.04.2021 г. 

тук вече няма да ме водят като работник по 
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