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КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Въпреки че в Европейския съюз (ЕС) не съществува официална дефиниция за недеклариран труд, приема се, че той означава

„всякакви платени дейности, които
са законни по отношение на техния
характер, но не са декларирани пред
публичните органи, като се вземат
предвид различията в регулаторните
системи на държавите-членки“.1

•
•
1 		Съобщение на Европейската комисия
„Засилване на борбата
срещу недекларирания
труд“, стр. 2 COM (2007)
628

•

Трите основни причини, поради които платените
дейности не се декларират пред властите, са:
да се избягва внасяне на ДОД, ДДС или други
данъци;
да се избягва внасяне на осигурителни
вноски; и
да се пренебрегват определени трудови
стандарти (напр. минимални заплати,
максимални часове).

ТОЗИ НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ е резултат от

европейски проект, наречен „Справяне с недекларирания труд в строителната индустрия“ (СНТСИ).
Финансиран от ЕС, той събра федерации на работодатели в строителството, синдикати и правоприлагащи органи в седем държави (Австрия, Белгия,
България, Франция, Италия, Румъния и Испания).
СЪЗДАДЕН ДА ПОМОГНЕ ЗА РАЗБИРАНЕТО НА
НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД И КАК ДА СЕ СПРАВИМ
С НЕГО, този доклад е структуриран по следния

начин: РАЗДЕЛ 1 разглежда разпространението на
недекларирания труд в строителния сектор и неговите предизвикателства, докато РАЗДЕЛ 2 съдържа
преглед на националните мерки за борба с недекларирания труд в строителната индустрия в Австрия,
Белгия, България, Франция, Италия, Румъния и
Испания.
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Вследствие на гореизброеното различните институции са отговорни за различни аспекти на
недекларирания труд. Нарушенията на трудовото законодателство са отговорност най-вече
на инспекциите по труда, неспазването на
данъчните задължения попада в компетенцията на данъчните власти, докато социалноосигурителните нарушенията и застрахователните
измами се разглеждат от социалноосигурителните органи.
В някои държави (Швеция и Дания) синдикатите имат изключителна компетентност
и отговорност да гарантират спазването на
приложимото заплащане и условия на труд.
В други държави отговорността се споделя
от националните институции и синдикатите.
Трябва също така да се отбележи, че в някои
държави националните социални партньори в
строителната индустрия имат паритарни институции, които също придобиват споделена правоприлагаща компетентност, в съответствие с
компетентността на социалните партньори за
договаряне/сключване на колективни трудови
договори.

Кой се възползва от
недеклариран труд
в строителния сектор?
•

•

Въздействие на
недекларирания труд
Недекларираният труд, в различните му форми,
ни влияе на всички. Работодателите, които активно участват в недеклариран труд, поставят
предприятията, работниците и обществените
услуги в неравностойно положение, като:

НЕРЕГИСТРИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: пре-

димно самостоятелно заети еднолични търговци и микропредприятия.
РЕГИСТРИРАНИ ФИРМИ, които не декларират всички свои транзакции или използват
нерегистрирана заетост или недостатъчно декларирана заетост (т.е. с част от заплатата се
изплаща официално, а част неофициално като
„заплата в плик“). Такива предприятия също
могат да участват във ФАЛШИВА САМОСТОЯ-

•
•
•

ТЕЛНА ЗАЕТОСТ.
•

По-малък брой СЪЗДАДЕНИ ЗА ЦЕЛТА РЕГИСТРИРАНИ ФИРМИ, които не декларират

(или не декларират напълно) своите бизнес
дейности. Често тези фирми не извършват
истинска икономическа дейност и действат
като фирми за доставка на работна ръка, опитвайки се да използват границите и сложността
на закона, за да се опитат да избегнат своите
законови задължения. В много случаи те са
просто ПОЩЕНСКИ ФИРМИ.

•

•

•

нарушаване на лоялната конкуренция, което
засяга както икономиката, така и търговията;
лишаване на работниците от необходимите
застраховки, защита, обезщетения и пенсии;
укриване на данъци и осигурителни вноски,
което подкопава устойчивостта на публичните
финанси и излага на риск основните услуги.
Това също води до увеличаване на данъците и
премиите за социално осигуряване, внасяни от
спазващите закона фирми;
упражняване на натиск за социална конвергенция надолу, при която спазващите закона
дружества вече не искат да внасят данъци и
социални премии поради действията на нарушаващи закона фирми;
генериране на необходимост от инвестиране на
допълнителни ресурси, работна сила и време
в изпълнението, което също трябва да бъде
платено;
подкопаване на вярата в закона и правилното
функциониране на пазара на труда.

Европейска платформа
за справяне с недекларирания труд

ЧЕСТНА РАБОТА,
ЧЕСТНА ИГРА

Логото на кампанията на европейските
социални партньори в строителната
индустрия (ЕФРСД и ЕФСИ)
за справяне с недекларирания труд

КАЖИ НЕ
HА НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД
В СТРОИТЕЛСТВОТО
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Необходим е съвместен подход
за справяне с недекларирания
труд в строителната индустрия.
Секторните социални партньори,
политиците и инспекциите по
труда трябва да работят заедно.

6

СПРАВЯНЕ С НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

РАЗДЕЛ 1

НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД
В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР
КОЛИН С. УИЛЯМС Училище за мениджмънт към университета в Шефилд
ВЕРНЕР БЮЛЕН ЕФРСД

Сравнението на изследвания на „Евробарометър“ от 2007 г., 2013 г. и 2019 г.2 (всяко от
които включва над 27 000 лични интервюта във
всички държави-членки на ЕС) показва, че в
европейската строителна индустрия се отчита
все по-голям дял на недеклариран труд. През
2007 г. 16% от всички недекларирани работни
места са били в строителния сектор, в сравнение с 19% през 2013 г. и 21% през 2019 г. Над
една пета от недекларираните работни места
сега са в европейската строителна индустрия.   

на строителния сектор в определени европейски региони и държави, отколкото в други.       
Що се отнася до закупуването на недекларирани стоки и услуги, Таблица 3 разкрива, че
през 2019 г. 10% от гражданите в 28-те държави са закупили съзнателно стоки и услуги от
недекларираната икономика през 12-те месеца
преди интервюто (в сравнение с 11% през
2013 г. и 16% през 2007 г.). От всички недекларирани покупки 30% (29% през 2013 г.) са били
в сферата на ремонта, поддръжката или подобрението на дома.     

Това обаче варира в различните региони. През
2019 г. в скандинавските страни и Източна
и Централна Европа близо една трета (30%)
от целия недеклариран труд е в строителния
сектор, в сравнение с едва една пета (20%) в
Западна Европа и само едно на седем недекларирани работни места (15%) в Южна Европа.
Независимо от това, делът на недекларирания
труд в строителството, е нараснал във всички
европейски региони.   

2 		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Отново има разлики в регионите на ЕС. Делът
на гражданите, закупуващи недекларирани
услуги за ремонт и поддръжка, намалява във
всички европейски региони, с изключение на
Южна Европа, където се наблюдава лек ръст.
От всички недекларирани покупки 31% са за
ремонти и поддръжка в Източна, Централна и
Южна Европа, 28% в Западна Европа и 25% в
скандинавските страни (вж. Таблица 4).   

Съществуват и значителни национални разлики. Докато през 2019 г. 45% от общия недеклариран труд в Словакия е бил в строителния
сектор, 41% в България, 38% в Естония и 36% в
Латвия, този процент е бил само 14% в Италия
и Холандия, 13% в Испания и 11% в Люксембург.
Следователно, когато се борим с недекларирания труд, трябва да се обърне повече внимание

Отново се забелязват значителни национални
разлики. Докато през 2019 г. 44% от всички
недекларирани покупки са били за ремонт и
поддръжка в Гърция, 42% в България и 41%
в Словакия, този процент е бил едва 22% в
Австрия, Литва и Португалия, 19% в Германия и
Румъния и 14% във Финландия.       

2007 г.

2013 г.

2019 г.

Всички 28 държави

16

19

21

Скандинавски страни

27

24

30

Западна Европа

16

17

20

Централна и Източна Европа

19

26

30

Южна Европа

3

12

15

%

%

%

ТАБЛИЦА 1

Процент на всички
недекларирани
работни места в
строителния сектор:
по европейски регион

Източник: Изследвания на „Евробарометър“
от 2007, 2013 и 2019 г.

7

Да работим заедно сътрудничеството е от
съществено значение
В повечето европейски страни отговорността
за справяне с недекларирания труд е разпределена между различните органи, отговорни за
спазване на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство. Това може да доведе
до „силозно“ мислене и липса на необходимия
координиран стратегически подход. По същия
начин участието на социалните партньори в
държавите-членки често може да се ограничи
само до взаимен обмен и консултации. В някои
страни обаче националните социални партньори играят активна роля.
Тъй като недекларираният труд в строителната
индустрия има много специфични характеристики, националните социални партньори трябва да играят активна роля за идентифициране
на предизвикателствата и решенията. Освен
това е желателно националните социални
партньори да бъдат включени активно в изпълнението и прилагането на действия за справяне с недекларирания труд. През годините
европейските социални партньори в строителната индустрия многократно са подчертавали
необходимостта от автономни индустриални
отношения в строителната индустрия на национално и регионално ниво и структурирано
сътрудничество с националните власти.
Холистичният и секторен подход включват
обединени и координирани стратегии и действия в областта на трудовото, данъчното и

НЕДЕКЛАРИРАНО ЗАКУПЕНИ ОСНОВНИ СТОКИ
И УСЛУГИ

Домашни
ремонти и
подобрения

Фризьорски
услуги или
услуги и услуги
за разкрасяване

Поправки.
(Напр. мобилни
телефони,
автомобили)

Химическо
чистене или
гладене

Закупуване на
хранителни
продукти

ПРИЧИНА ЗА ЗАКУПУВАНЕ
Услуги между приятели,
роднини или колеги

По-ниска цена

Помощ
на нуждаещи се

Източник: „Специален Евробарометър 498“ – „Недеклариран труд
в Европейския съюз“. Теренна работа: 9/2019 г.
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осигурителното право, както и пълното участие
и сътрудничество на социалните партньори и
други заинтересовани страни. Крайната цел
е не просто изкореняване на недекларирания
труд, а превръщането на недекларирания труд
в деклариран труд, без да се губи от поглед
необходимостта от наказания за злоупотреба
и измама като възпиращ фактор. Необходима
е последователна дългосрочна стратегия, тъй
като недекларираният труд също има културно
или поведенческо измерение. Това предполага
последователен политически подход, а не
фрагментирани политики, като специално
законодателство, символични инспекции или
мерки за амнистия.
За начинаещи фирми са оправдани временни
улесняващи мерки (като освобождаване от
ДДС, по-ниски данъци и премии за социално
осигуряване). Тъй като тези мерки са предназначени да улеснят създаването на нови фирми,
те трябва да бъдат временни.

Икономика на
сътрудничеството и възможни
връзки с недеклариран труд
в строителството
Европейската комисия определя икономиката
на сътрудничество като бизнес модели, при
които дейностите се улесняват от платформи за
сътрудничество, които създават отворен пазар
за временно използване на стоки или услуги,
често предоставяни от частни лица.
Все повече се наблюдава появата на платформена работа или платформени работници
в строителната индустрия, често в подсектора
за поддръжка и ремонт. За строителната индустрия бизнес моделът на тези платформи
се крие в конкурентното предимство, получено от натиска върху общите разходи за труд.
Използвайки (често фалшиви) самостоятелно
заети служители, платформите намаляват
цените, като изплащат на смени, работни места
и задания значително по-ниска от законовата
минимална заплата или колективни трудови
договори, приложими за работниците в строителната индустрия.
В рамките на икономиката на сътрудничеството
има ясно разстояние, физическо и друго, между

клиента, посредниците и хората, които вършат
работата. Също така има много размити трудови правоотношения и непрозрачни договори за
услуги. В крайна сметка съществува значителен
риск икономиката на сътрудничество да се превърне в благодатна среда за недеклариран труд.
Трябва да се въведат специфични политики
и мерки за прилагане, за да се предотврати
недекларираният труд и фалшивата самозаетост в строителната индустрия на сътрудничество. Настойчиво препоръчваме работата в
сътрудничество в строителната индустрия да се
разрешава само когато всички участващи платформи и играчи се наблюдават превантивно
и непрекъснато за дейностите/услугите, които
предоставят в строителната индустрия.

Особености
на строителната индустрия
Четири особености на строителната индустрия
заслужават специално внимание: работата
във веригите за доставки, фрагментацията на
работата, високото ниво на мобилност сред
строителните работници и ожесточената конкуренция между строителните фирми.
По своята същност в повечето строителни
дейности участват няколко фирми с различна
специализация. Понякога тези фирми работят
последователно, а в други случаи - едновременно. Традиционно тези специализации се
възлагат на подизпълнители или от главен изпълнител на други фирми, които от своя страна
също възлагат дейности на подизпълнители и/
или на външни изпълнители. Това често води
до дълга верига от подизпълнители, включваща много фирми. Основен недостатък на дългите вериги на подизпълнители или аутсорсинг
е липсата на прозрачност и отчетност.
Въпреки че подизпълнителите в строителството може да са необходими за някаква
специализирана работа или за подсигуряване,
когато собственият капацитет на изпълнителя
е изчерпан (по каквато и да е причина), общата
ефективност на прекалено дългите вериги за
подизпълнение/аутсорсинг е много съмнителна. Поради липсата на прозрачност и корпоративна отчетност, отговорността в процесите
на подизпълнение в строителната индустрия
често се регулира.3

ТАБЛИЦА 2

Предоставяне
От които
на недекла ремонти или
подобрения
риран труд
%
%

28 европейски държави

3

21

Централна и Източна Европа

2

30

Словакия

3

45

България

5

41

Латвия

6

36

Румъния

2

33

Словения

5

33

Хърватия

3

30

Литва

3

24

Чехия

4

24

Полша

1

23

Унгария

4

19

Естония

6

38

Скандинавски страни

6

30

Швеция

7

31

Дания

8

30

Финландия

3

21

Западна Европа

4

20

Франция

4

24

Белгия

6

24

Германия

3

21

Австрия

4

20

Великобритания

1

20

Ирландия

5

16

Холандия

10

14

Люксембург

7

11

Южна Европа

3

15

Кипър

1

31

Португалия

3

30

Малта

1

21

Гърция

3

21

Италия

3

14

Испания

4

13

Източник: Специално изследване
на „Евробарометър“ за
недеклариран труд за 2019 г.

Предлагане
на недеклариран
труд: процент
в строителния
сектор

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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Строителната индустрия се характеризира с огромен брой работни места и много микро, малки и средни фирми. Тези ФРАГМЕНТИРАНИ
ПАЗАРИ НА ТРУДА силно затрудняват наблюдението и контрола за наличие на недеклариран труд. Тъй като капацитетът за мониторинг
на националните институции (и синдикатите)
е ограничен, интелигентните и иновативни
(напр. цифрови) инструменти за контрол са
полезни за ефективен и ефикасен мониторинг
на строителния пазар на труда. Чрез обмен на
данни (напр. декларации за ДДС, разрешителни за строеж, осигурителни вноски), данните
могат да се обработват, за да се организират
(целенасочени) проверки.
4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/
reports-and-studies/
nunc-auctor-elit-sitamet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7 		По тази причина през
2019 г. беше създаден
Европейският орган
по труда.
8 		Конкретен пример:
Регламентът на ЕС,
обхващащ временното
трансгранично социално осигуряване, се
основава на принципа
на държавата по
произход, докато
Директивата на ЕС за
временно трансгранично заплащане и условия
на труд се основава на
правилата на приемащата държава.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low

циални измами и злоупотреби в строителната
индустрия. Тази форма на недеклариран труд е
много специфична и по тази причина са необходими специализирани инструменти за наблюдение и контрол, както и специализирани
институции за мониторинг.7 Съществуващото
сложно и в някои случаи противоречиво законодателство на ЕС8 прави изключително трудно
прилагането и налагането на последователна
политика за справяне с недекларирания труд в
случаите на (временна) трансгранична заетост.

Социалните лични карти, предназначени да
подобрят мониторинга, са полезен инструмент
в това отношение.4 Неотдавнашно решение
на Съда на Европейските общности (C-55/18)
постанови, че работодателите трябва да водят
отчет за всички часове, отработени от работниците им всеки ден, за да се гарантира спазване
на правилата за максимално седмично работно
време и почивки. Тази информация може да се
включи в социалната лична карта.
Несъмнено строителната индустрия е един от
най-мобилните сектори, като строителните
фирми и работниците непрекъснато се движат,
за да предоставят услугите си. Съществува и
много високо ниво на трансгранична мобилност.5 През годините броят на командированията в строителството остава много голям. Една
особена тенденция през последните години
е увеличаването на броя на временните командировки на работници в множество държави-членки.6 Тъй като съществува вътрешна
връзка между недекларирания труд и трансграничното командироване, специално внимание
трябва да се обърне на трансграничните со-

В сравнение с други отрасли, строителната индустрия има доста ниски маржове на печалба.
Освен това е силно конкурентна. Строителните
фирми често наддават на твърде ниска цена в
търгове, в очакване, че ще спечелят повече от
договор чрез „вариране“.9 Всичко това води до
жестока ценова конкуренция, при която маржовете могат да се увеличат чрез намаляване
на разходите за труд. Това е една от основните
причини защо недекларираният труд е толкова разпространен в строителната индустрия и
защо трябва да се обърне особено внимание на
изключването на необичайно ниски оферти.
Тъй като има ясна връзка между недекларирания труд и необичайно ниските цени в тръжните процедури, специфичните задължителни
превантивни мерки трябва да бъдат включени
в правилата за публични търгове, за да се
изкоренят необичайно ниските цени.

Използване на пълния набор
от политически лостове
Основната цел е:
• трансформиране на недекларирания труд
в деклариран труд и по този начин
• изкореняване на недекларирания труд.

2007 г.

2013 г.

2019 г.

ЕС

16

11

10

Скандинавски страни

30

17

14

Западна Европа

18

10

9

Централна и Източна Европа

17

11

10

Южна Европа

9

12

13

%

%

%

Източник: Изследвания на „Евробарометър“
от 2007, 2013 и 2019 г.
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ТАБЛИЦА 3

Процент на гражданите,
закупуващи недекларирани
услуги за ремонт
и поддръжка

Това може да се постигне чрез широк спектър
от директни и индиректни политически мерки.
ДИРЕКТНИТЕ ПОДХОДИ имат за цел да намалят или увеличат разходите и следователно
да увеличат ползите от декларирани дейности.
Намаляването на разходите се отнася до преки
финансови предимства за фирми, които могат
ясно да докажат, че спазват закона.10 Увеличението на разходите е свързано с възпиращи
финансови санкции за фирми, които не спазват
закона и участват в недекларирани дейности.
Разглеждането на участващите или обмислящи
участие в недеклариран труд в строителния
сектор като рационални икономически субекти,
които преценяват дали изплащането е по-голямо от очакваните разходи за разкриване и
наказание, има за цел да се промени съотношението разходи/ползи, с което се сблъскват.
Повечето политически инструменти са мерки
за възпиране, предназначени да разубедят
фирмите да прибягват до недеклариран труд
поради риск от глоби и санкции. Това, разбира
се, може да се постигне чрез налагане на значителни глоби и строги санкции на установените нарушители. Освен глоби, в много страни се
появяват и иновативни форми на санкции, като
например използване на „списъци за несъответствие“, които забраняват на нарушителите
да кандидатстват по програми за обществена
подкрепа или търгове за обществени поръчки,
или инициативи за „назоваване и изобличаване“, където имената на нарушителите се оповестяват публично.
Значителните глоби и строгите санкции обаче
са крайно неефективни, ако не се прилагат
правилно. Налагането им означава, че те имат
реален ефект, т.е. последват истински глоби и
санкции. Доста често контролът/инспекциите
са твърде редки и глобите и санкциите не се
прилагат, тъй като са отменени в резултат на
административни или правни (съдебни) процедури. В тези случаи така наречените средства
за възпиране и санкциониране са фалшиви
решения.
Разходите за недеклариран труд също могат
да се увеличат чрез увеличаване на предполагаемата или действителната вероятност за
откриване (напр. чрез проверки на работното
място; ай ти системи, позволяващи съвпадение
на данните; инициативи за регистриране на
работници преди започване на работа или на

Закупуване
на недекла
рирани стоки
или услуги
%

От които
ремонти
или
подобрения
%

28 европейски държави

10

30

Централна и Източна Европа

10

31

България

17

42

Словакия

12

41

Чехия

16

34

Унгария

15

33

Полша

5

32

Хърватия

18

28

Словения

11

28

Естония

13

26

Латвия

21

23

Литва

16

22

Румъния

7

19

Западна Европа

9

28

Великобритания

5

39

Ирландия

14

35

Белгия

16

34

Франция

8

31

Холандия

27

28

Люксембург

13

24

Австрия

12

22

Германия

7

19

Южна Европа

13

31

Гърция

27

44

Малта

30

36

Испания

9

32

Италия

12

28

Кипър

16

27

Португалия

16

22

Скандинавски страни

14

25

Дания

16

36

Швеция

13

24

Финландия

14

14

ТАБЛИЦА 4

Покупка на
стоки и услуги в
недекларираната
икономика: процент
от строителния
сектор

Източник: Изследване
на „Евробарометър“ за
недеклариран труд за 2019 г.
10 Някои обаче твърдят,
че не трябва да се дават
специфични (финансови)
предимства на фирми,
които просто спазват
закона.

11

първия им работен ден; лични карти на работното място; координирани инициативи за
обмен на данни в рамките на правителството;
съвместни инспекции; използване на равнопоставено наблюдение, като телефонни горещи линии). Този фокус върху увеличаване на
разходите за недеклариран труд ще помогне за
постигане на целта за изкореняване на недекларирания труд.
Без тези инструменти изпълнителят е по-вероятно да реши, че ползите от недекларирания
труд надвишават възможната загуба, ако бъде
разкрит.
Трябва да се отбележи, че ефективното и
ефикасно действие изисква комбинация от
преки мерки, насочени към трансформиране
на недекларирания труд в деклариран труд и
изкореняване на недекларирания труд. Така
се гарантира, че инструментите за предотвратяване, контрол и прилагане се използват по
оптимален начин.
Преките подходи могат да се разделят на
стимули от страна на предлагането и търсенето
и възпиращи фактори за трансформиране и
изкореняване на недекларирания труд. Това
се отнася до взаимоотношенията клиент-изпълнител, при които изпълнителят предоставя
недеклариран труд в отговор на търсенето на
клиента. В строителната индустрия не можем
да се справим с недекларирания труд, ако
пренебрегнем връзката между клиента и изпълнителя.
От страна на предлагането, установените
стимули и възпиращи мерки опростяват спазването, амнистиите, системите за подаване на
сигнали, целенасочения контрол, възпиращите
глоби/санкции и консултантските/помощните
услуги за тези, които желаят да преминат от
недекларираната в прозрачната сфера. Тези
стимули и възпиращи мерки са активни и са
предназначени да предизвикат промени.
Една положителна непряка последица от
стимулите и възпиращите фактори от страна на
предлагането е, че те могат да насърчат саморегулацията. За да се избегнат преките мерки,
участниците биха могли да разработят свои
собствени инструменти, насочени към предотвратяване на външна намеса. Като цяло обаче
саморегулирането не се случва автоматично. То
ще стане факт само ако се счита, че отрицателните мерки превишават по значение недоста-
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тъка/цената на саморегулирането и последното
се приеме за по-малко вреден инструмент,
върху който заинтересованите участници имат
контрол.
По отношение на търсенето на недеклариран
труд, стимулите и възпиращите фактори са
насочени към „клиенти“, т.е. към лица или
органи, които потенциално се възползват
от по-ниските крайни цени. В строителната
индустрия клиентите често (но не винаги) са
собственици на сградата или строителния
проект. В случай на (частен) ремонт на жилища, поддръжка и подобрения, клиентите
могат да бъдат възнаградени за използване
на декларирани стоки и услуги (например чрез
намаление на ДОД с разходите за използване
на декларирани услуги; издаване на ваучери,
така че потребителите да плащат само част от
почасова ставка, а останалата част да се покрие от държавата, както и чрез използване на
непреки данъчни облекчения). Същият подход
може да се приложи и към по-големи клиенти,
като им се предоставят специфични стимули.
За целите на възпирането клиентите не трябва
да бъдат освобождавани от възпиращи санкции. В крайна сметка те често се облагодетелстват от по-ниските цени. Освен това клиентите имат по-голям контрол (и следователно
отговорност) върху механизма на ценовия
ливъридж.
НЕПРЕКИТЕ ПОДХОДИ отчитат, че гражданите и строителният бизнес не са просто
рационални икономически субекти, които само
изчисляват разходите и ползите. Те също са
социални участници, които се занимават с
недеклариран труд, тъй като техните норми,
ценности и убеждения не са в съответствие със
законите и разпоредбите, например поради
липса на доверие в държавата и това, което тя
се стреми да постигне. Това вероятно се дължи
на големите обеми парични средства, които
циркулират в строителната индустрия, ограничените инспекции и контрол и жестоката междуфирмена конкуренция.
За да се постигне такова регулиране, е необходима двупосочна стратегия. От една страна, непреките политически подходи целят
да променят норми, ценности и убеждения
относно приемливостта на участие в недеклариран труд, за да ги приведат в съответствие
със законите и разпоредбите (например чрез

За да осигурим осезаемо въздействие на ниво работно място,
спешно трябва да осъвременим
комбинацията от инструменти за
превенция, инспекция и прилагане,
за да се справим с недекларирания
труд в строителната индустрия.

кампании за повишаване на осведомеността
и образователни инициативи). Но промяната на норми, ценности и убеждения не става
лесно. Изисква се ясна визия, дългосрочен
ангажимент и убедителни аргументи. Освен
това предимствата и нуждата от промяна трябва да са много ясни. Най-общо казано, хората
са склонни да предпочитат статуквото, а не да
приемат промени.
Тези непреки политически подходи трябва да
доведат и до институционални промени. Това
може да включва адаптиране на вътрешните
процеси на официалните институции, обу-

чение и специална подготовка на държавни
служители и намаляване на вътрешноадминистративната тежест. Тези мерки несъмнено ще
подобрят схващането сред гражданите и бизнеса, че има процедурна и поделена честност
и справедливост, и по този начин ще засилят
доверието в правителството и неговото функциониране.
Съществуват както доказателства, така и консенсус, че използването едновременно на
преки и косвени мерки е най-ефективният и
ефикасен начин за справяне с недекларирания
труд в строителната индустрия.11

11 Уилямс, CC (2017).
Разработване на
холистичен подход
към недекларирания
труд. Европейска
комисия, Брюксел.

13

РАЗДЕЛ 2

ПРОЕКТЪТ НА ЕС
„СПРАВЯНЕ С НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД
В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“
(СНТСИ)
Проектът СНТСИ, финансиран от ЕС, има за цел да улесни прилагането на холистичен подход по
отношение на недекларирания труд (НТ) в строителния сектор. Проектът обхвана седем държави-членки (Австрия, Белгия, България, Франция, Италия, Румъния и Испания). Във всяка страна
строителните синдикати, федерациите на работодателите и правоприлагащите органи действаха
заедно за разработване на редица политически инициативи, обхващащи пълния спектър от
възможни действия за справяне с недекларирания труд в строителния сектор. Тези инициативи
са обобщени на ТАБ.1. Проектът СНТСИ показва какво може да се постигне чрез тристранно
сътрудничество и как социалните партньори могат да играят водеща роля за превръщане на
недекларирания труд в деклариран труд.
Като се има предвид, че над една пета (21%) от недекларираните работни места в Европа са в
строителния сектор, продължаването на тези политически инициативи на СНТСИ ще има значително въздействие върху европейската недекларирана икономика.

ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ БЕЛГИЯ
От Фредерик Де Виспелере,
KU Leuven

Въз основа на обсъден документ беше решено
да се изготви „актуално състояние“ на съществуващия недеклариран труд в белгийския
строителен сектор и действията за справяне
с него. На 20 февруари 2020 г. се проведе и
национална конференция.
Недекларираният труд продължава да е ежедневна реалност в белгийската икономика,
не на последно място в строителния сектор.
Това създава нелоялна конкуренция за фирми,
които спазват правилата и означава, че работниците не се възползват от социалната защита
и трудовите стандарти. Недекларираният труд
също означава, че клиентите нямат гаранции,
когато става въпрос за лошо изпълнена работа. Не на последно място, това води до спад в
държавните приходи и следователно до ерозия
на социалното осигуряване.
Винаги ще е необходима комбинация от мерки
за справяне с недекларирания труд, като се
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вземат предвид трите обстоятелства („натиск“,
„възможност“ и „рационализация“), които
подтикват фирма или физическо лице да прибегне до недеклариран труд. Тук трябва да се
прави разлика между справяне с недекларирания труд при междуфирмени дейности и при
дейности от фирма към потребител. В същото
време ще са необходими мерки както на европейско, така и на национално ниво.
През последното десетилетие недекларираният труд в белгийския строителен сектор
придоби силно транснационално измерение.
Броят на постъпилите командировани и самостоятелно заети работници в белгийския
строителен сектор скочи рязко. Използването
на такива работници доведе и до злоупотреби. Наблюдението и санкционирането на тези
злоупотреби от социалните инспекции обаче се
затруднява от липсата на ефективно трансгранично сътрудничество. Независимо от това се
забелязва все по-активна борба срещу трансграничните социални измами и недекларирания труд. Например, разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/957 трябва да се транспонират
в националното законодателство до 30 юли
2020 г. Това означава, че през втората половина

СНИМКА 1

Мерки на политиката за
СНТСИ за преобразуване
на недеклариран труд
в деклариран труд в
строителния сектор

СПРАВЯНЕ С
НЕДЕКЛАРИРАНИЯ
ТРУД

НЕПРЯК
КОНТРОЛ

ПРЯК
КОНТРОЛ

ВЪЗПИРАЩИ ФАКТОРИ
(„ТОЯГИ“)
ПОДОБРЕНО РАЗКРИВАНЕ
И НАКАЗАНИЯ

Лични карти RO

СТИМУЛИ
(„МОРКОВИ“)
Обучение чрез паритарен социален
фонд за строителната индустрия
(Социален фонд на строителите) RO

Обявени проверки BE

Помагане на работниците да
идентифицират възможности
(напр. Център за работа, уеб портал)
AT

Надлежна проверка във веригите
за доставка FR

Стимули в търгове
за обществени поръчки FR

Приложение за регистрация
на работно време
(в процес на подготовка) ES

Фондация „Строителен труд“ ES

Отговорност на веригата
за доставки RO

DURC (Единen документ
за редовност на вноските) IT
Договори за трансгранично
сътрудничество между паритарните
социални фондове IT
Споразумения за регионално
сътрудничество между социалните
партньори и инспекцията по труда IT

НАМАЛЯВАНЕ НА
АСИМЕТРИЯТА МЕЖДУ
ДЪРЖАВНИТЕ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ
Обучение на граждани
на трети страни относно
трудовото право RO
Кампания за информираност BG
Информация относно трудовото
законодателство за работници
на строителните площадки
за Олимпийските игри в Париж
през 2024 г. FR
Информационна кампания
за разходите за недеклариран
труд AT
Информиране и обучение на
работниците на сайтовете на
Олимпийските игри в Париж през
2024 г. относно техните права FR

Проактивна роля на паритарния
социален фонд за строителната
индустрия (BUAK) AT

Насърчаване на споразумения
за сътрудничество и меморандуми
за разбирателство между
националните социални
партньори и власти FR

Отговорност на клиента
в строителната индустрия AT

Сътрудничество между BUAK
и националните власти AT

Отговорност на подизпълнителите и
ограничение на подизпълнителите ES

на 2020 г. са необходими значителни усилия от
съответните социални инспекции за информиране на заинтересованите страни (и чрез
единния национален уебсайт, актуализиране
и превод на секторните насоки и контролни
списъци, публикувани от Службата за социално

разузнаване и разследване (SIOD/SIRS), и чрез
така наречените „светкавични инспекции“), а
след това да се извършват проверки на белгийските изпълнители, които използват командироване, както и на самите чуждестранни доставчици на услуги. Освен това дебатът относно
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преразглеждането на регламента за координация на системите за социална сигурност все
още продължава. По-подробната проверка на
условията за командироване от компетентните
публични органи преди издаване на формуляр А1 е от ключово значение за справяне с
трансграничните измами чрез командироване.
Проверките за внасяне на правилното ниво
на социалноосигурителни вноски в изпращащата държава-членка също трябва да се
засилят, главно чрез обмен на информация

Физическите инспекции на работното
място са от решаващо значение.
По тази причина трябва ода увеличим
броя на инспекторите по труда.
Инспекторите па труда трябва да
бъдат оборудвани със съвременни
ИКТ инструменти и да получат
подходящо обучение.
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между компетентните органи в приемащата и
изпращащата държава-членка. Освен това ще
е необходимо трансгранично сътрудничество,
за да се осигури (по-ефективно) прилагане на
финансовите санкции. В това отношение наскоро създаденият Европейски орган по труда
(ELA) ще бъде важен партньор в борбата срещу
трансграничните социални измами.
Огромното внимание, отделено на въпроса за
„социалния дъмпинг“ чрез командироване,
понякога може да създаде впечатлението, че

„националният“ недеклариран труд вече не е
проблем. И все пак той остава предизвикателство, което не може и не трябва да се пренебрегва. Всъщност недекларираният труд вече
беше реалност, преди социалният дъмпинг
чрез командироване да се превърне в гореща
тема на дебата. Резултатите от проучвания на
общественото мнение (вж. „Специален Евробарометър 498“ за недеклариран труд) и инспекции от социалните инспекторати потвърждават,
че недекларираният труд все още е реалност
в белгийския строителен сектор. Според Националната банка на Белгия, около една пета
от богатството, генерирано в строителния
сектор, идва от дейности в сивата икономика.
Тази оценка на степента на недеклариран труд
е значително по-висока, отколкото за другите
сектори. Явлението все още твърде често се
оправдава или омаловажава: „недекларираният труд е смазката, което поддържа икономиката“. Все още изглежда, че се толерира
в Белгия. Това подчертава жизненоважното
значение на инспекторатите и системата на
наказателното правосъдие. В крайна сметка
изпълнението не може да бъде оставено на
социалните партньори, защото „саморегулирането“ винаги ще бъде трудно. Процентът на
нарушения остава много висок, въпреки факта,
че социалните инспекции се фокусират върху
сектора от десетилетия. Така че не можем и не
трябва да сваляме гарда. Следователно, всяка
актуализация на „Плана за лоялна конкуренция в строителния сектор“ трябва да се фокусира не само върху социалния дъмпинг, но да
разглежда и чисто национален недеклариран
труд. Това може да стане с по-голямо включване на данъчните инспекции чрез консултации и
проверки. Всъщност социалните инспекции са
много по-малко ангажирани с борбата с недекларирания труд при дейности между фирма и
клиент. Данъчните инспекции имат важна роля
в тази област, както по отношение на проверката на доходите на самостоятелно заетите работници, така и при проверката на свързаните
със строителството декларации по ДДС.
Неотдавнашното освобождаване от удържане
на данък при работа на смени в строителството и свързаните с него сектори, заедно с така
наречената „данъчна смяна“, несъмнено представляват значително данъчно облекчение за
строителния сектор и следователно значителен
данъчен разход за белгийското правителство.
Такива мерки обикновено трябва да доведат до

намаляване на недекларирания труд и увеличаване на броя на редовните работни места.
Това ни води до констатацията, че оценките
за степента и тенденцията в недекларирания
труд и усилията за справяне с него се основават твърде много на усещания, а не на факти.
„Усеща се“ така, сякаш недекларираният труд
е намалял, „усеща се“ така, сякаш данъчната
промяна причинява увеличаване на броя на
националните работници и т.н. Следователно
има спешна нужда от много по-добър мониторинг на явлението, с предварителна и последваща оценка на мерките, предприети за борба
с него, като се започне с оценка на „Планът за
лоялна конкуренция в строителния сектор“,
на освобождаването от плащане на данък при
работа на смени в строителството и свързаните
сектори и накрая на „Закона за страничните
работни места“. Като част от реформата на
социалните инспекторати беше решено да се
засили стратегическата и координираща роля
на SIOD/SIRS чрез създаване и на научно обоснован Център за знания за социалните измами,
една от чиито цели е да разработи основана на
доказателства стратегия за борба със социалните измами. Тази инициатива трябва да бъде
приветствана.
И накрая, може да се твърди, че нелоялната
конкуренция в строителния сектор, причинена
от някои играчи, които не внасят никакви или
по-ниски вноски за социално осигуряване или
други данъци, е узаконена в значителна степен
с редица нетипични форми на заетост (командироване, самостоятелно заетост при вторична
дейност, „Закон за страничните работни места“
и др.). Това доведе до липсата на равни условия. Освен това няма достатъчно гаранции, че
играчите, действащи в сектора, имат минимално необходимите професионални знания. Това
е много нездравословна и следователно несъстоятелна ситуация. Това означава, че броят
на хората, плащащи данъци в Белгия, както и
тяхната данъчна основа намаляват. Ето защо
трябва да се положат усилия за увеличаване
на дела на заетите и самостоятелно заетите
работници по белгийските строителни обекти,
които се облагат по „нормален“ начин в Белгия.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ ФРАНЦИЯ
От Анук Лавор,
Генерална дирекция по труда

Във Франция в проекта взеха участие синдикатите, представляващи строителните работници
и организациите на работодателите в благоустройството. Бяха включени и редица организации и държавни органи, свързани с изграждането на инфраструктурата на Олимпийските
игри в Париж през 2024 г.
Генералната дирекция по труда (Direction
Générale du Travail, DGT) координира френското участие с активното участие на регионалната
дирекция за бизнес и заетост в Ил дьо Франс
(Direccte), тъй като повечето олимпийски дейности и съоръжения са съсредоточени в района
на Париж. Действията се основаваха на инициативи на социалните партньори, с подкрепата
на властите.
Партньорите по проекта се съгласиха съоръженията за срещи по проекта да бъдат използвани за установяване на по-добра информация
и координация между френските социални
партньори в строителната индустрия и всички
институции, органи и организации, участващи
в изграждането на инфраструктура за Олимпийските игри в Париж. Бяха проведени няколко обмена на информация и координационни
срещи между всички партньори.
Проведе се първоначален обмен на мнения
между всички партньори, за да се определят
очакванията/предизвикателствата на различните заинтересовани страни и вече съществуващи инициативи и да се набележат първоначални насоки на действие.
Проведе се информационна и дискусионна
среща за организацията на Олимпийските
игри в Лондон през 2012 г., на която беше
представена ефективната координация между
строителните синдикати в Обединеното кралство и Олимпийския орган за доставка (ODA)
и Лондонския организационен комитет за
Олимпийските игри (LOCOG). Тази координация
наблегна на социалните аспекти на работните
места, като безопасност на труда, жилища,
условия на труд и т.н. Игрите в Лондон бяха
най-безопасните олимпийски игри досега, с
докладван процент на инциденти от 0,17 на
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100 000 човекочаса и без фатални инциденти.
Координацията беше залегнала в споразумение за сътрудничество и меморандум за разбирателство, подписани от всички партньори.
В споразуменията бяха включени следните
разпоредби:
• Осигуряване на качествено
проследяване на игрите за всички
• Образование, обучение и начален опит
• Здраве, безопасност и социални грижи
• Равенство, разнообразие и приобщаване
• Улесняване на ефективния принос
на синдикатите
• Директна заетост
• Членство в синдикати
• Заплащане и обезщетения.
На същото събитие Белгийската строителна
конфедерация, която представлява работодатели в бранша, представи своите действия за
установяване на необичайно ниски цени при
публични търгове.
И накрая, Building Workers‘ International (BWI)
представи три опита на инспекциите по труда
на големи спортни събития:
• Инспекция на труда към местния организационен комитет на Световното първенство
по футбол в Русия през 2018 г., включително
меморандум за разбирателство с комитета
• Инспекция на труда във Върховния комитет
за доставка и наследство на Катар за Световното първенство по футбол през 2022 г.,
включително меморандум за разбирателство
с комитета
• Съвместна инспекция в проекти на VINCIQDVC в Катар въз основа на Международно
рамково споразумение (IFA).
Тези добри международни практики бяха полезни, практични и прехвърляеми към съответните френски власти, особено към органа, отговарящ за олимпийските структури (SOLIDEO),
и към френските социални партньори в строителната индустрия.
Партньорите по проекта обсъдиха също така
нуждите от наемане на работа за благоустройство и строителство в региона Ил дьо Франс
(т.е. Голям Париж), рамковото споразумение за
развитие на заетостта и уменията за подпомагане на фирмите при набирането им, Социалната харта за Олимпийските игри, подписана
от френския междупрофесионален социален
партньор и професионални организации, която

Опитът ни учи, че за големи строителни обекти силната ангажираност между социалните
партньори, властите, изпълнителите и строителните клиенти е действително ефективна
и може да предотврати недеклариран труд и аварии по цялата верига на подизпълнители.

обръща особено внимание на информацията и
правата на командированите работници, както
и споразумението за целите между SOLIDEO и
всеки клиент.
Всички партньори се съгласиха да продължат
да работят в три области:
• Пряко включване на всички собственици на
проекти в ефективното прилагане на идентифицираните добри практики
• Подпомагане на тръжни органи, изпълнители
и клиенти при изготвяне на покани за/отговори на обществени поръчки и определяне
на правила за оценка на валидните оферти
на кандидатите (в съответствие с инструментите, разработени от Белгийската конфедерация на строителството)
• Подобряване на информационните инструменти за работниците и фирмите относно
правата и задълженията им преди набиране

и по време на строителни работи, черпейки
вдъхновение от многоезичния уебсайт
www.constructionworkers.eu.12
По време на дискусиите бяха изтъкнати различни потребности:
• Подобряване на устойчивите обществени
поръчки
• Подкрепа за разработване и прилагане на
процес за насърчаване на работата в мрежа
между заинтересованите страни, основан на
„пътен“ подход, включващ обучение, информация, изпълнение на задължителни стъпки
и др.
• Определяне на допълнителни добри практики и съществуващи инструменти за осигуряване на достъп до сайта
• Възможно назначаване на „социален координатор за настаняване на командировани
работници“.

12 Този уебсайт се
управлява от ЕФРСД
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ БЪЛГАРИЯ

По време на проекта се проведоха три срещи
на социалните партньори и се организираха
две национални събития.

От Ваня Тивидошева

На първата среща на социалните партньори на
23 април 2019 г. се определиха следните възможни действия в България:

Националните социални партньори в българската строителна индустрия са съгласни, че
недекларираният труд е доста проблемен и че
строителството е един от най-силно засегнатите сектори.
Българските национални инициативи за недеклариран труд в строителната индустрия целят
да засилят тристранния диалог, да улеснят дискусиите между социалните партньори и властите
и да намерят (нови) решения за справяне с
недекларирания труд в строителната индустрия.
Основните национални секторни партньори
бяха:
• Синдикати: ФСИВ към КТ „Подкрепа“
и ФНСС;
• Българска камара на строителите (БКС),
работодателската федерация за строителната
индустрия;
• Изпълнителна агенция „Главната инспекция
по труда“.
Ключови бизнес организации, синдикати и
държавни органи работеха съвместно по разработване на концепция за национални събития, популяризиране на инструментите на ЕС
(Европейска платформа за борба с недекларирания труд) и разпределяне на отговорностите
и задачите за намиране и прилагане на решения за преодоляване на проблемите, свързани
с недекларирания труд.
Националните социални партньори в строителния сектор се ангажираха да работят заедно и
демонстрираха общ интерес към споделяне на
опит и предоставяне на експертиза в няколко
области на намеса:
• Повишаване на осведомеността относно
важността на борбата с недекларирания
труд в строителството
• Обмен на информация за мерките,
предприети от всяка организация,
участваща в партньорството
• Насърчаване на общоевропейските
ценности за достоен труд
• Определяне и създаване на общи концепции
за съвместни действия, както в рамките на
проектните дейности, така и като последващи инициативи.

20

СПРАВЯНЕ С НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

1. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ за справяне с не-

декларирания труд в строителния сектор, като
например разработване на информационни
материали на уебсайтовете на партньорите и
разпространението им през социалните медии.
2. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ под формата на съв-

местни посещения на място при строителни
предприемачи с представители на ИА „Главна
инспекция по труда“, КТ „Подкрепа“ и КНСБ.
3. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, като тези,

инициирани от БКС и подкрепени от ФСИВ към
КТ „Подкрепа“ и ФНСС.
Предложените промени се отнасят до Закона
за устройство на територията. Българските
социални партньори в строителната индустрия предлагат мащабни проекти (като големи
жилищни проекти, обществени сгради и хотели
с капацитет над 100 клиенти) да могат да се
изграждат само от строителни фирми, вписани
в „Централния професионален регистър на
строителя“ (воден от БКС).
4. ПРОМОЦИОНАЛНИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

За да се засили сътрудничеството, беше решено да се договори меморандум за партньорство, който да бъде изготвен и подписан от
националните социални партньори в строителната индустрия. Меморандумът да включва
конкретен член за справяне с недекларирания
труд в строителния сектор и ясно да определя
ролите и отговорностите на всеки партньор.
Партньорите по проекта СНТСИ определиха
младите ученици по строителство (гимназии и
професионално обучение) като целева група за
техните съвместни промоционални и комуникационни дейности.
Учениците ще получат информационна брошура и презентация, подготвени от всички
партньори по проекта, фокусирани върху пре-

венцията и повишаването на осведомеността
за недекларирания труд в строителната индустрия. Това ще се приложи по следния начин:
• БКС ще предостави списък на всички професионални и общообразователни училища,
които обучават/подготвят ученици по строителство.
• Всички партньори ще насрочат различни
посещения в строителни учебни центрове и
училища.
• Всички партньори ще изпращат наличната си
информация и материали за недеклариран
труд в строителния сектор до външен експерт, който ще изготвя резюме на наличната
информация. Експертът също ще систематизира презентацията.

•

Българските социални партньори в строителната индустрия и ИА „Главна инспекция по
труда“ ще валидират резултатите, предоставени от външния експерт.

Младите хора, навлизащи на пазара на труда,
бяха определени като целева група. Информационните материали трябва да са електронни,
базирани на видео материали (YouTube, Vbox,
Instagram). Кампанията активно ще популяризира и съществуващи материали и платформи
за недекларирания труд. Кампанията ще се
проведе в цялата страна и ще бъде разгърната
в професионалните гимназии от строителния
сектор. ФСИВ към КТ „Подкрепа“ и ФНСС ще
разработят сценариите и материалите за кам-

Синдикатите и работодателите могат заедно да повишат осведомеността за декларирания труд.
Чрез информиране на млади строителни работници и ученици по време на образованието
и обучението им, ние можем да повишим осведомеността на ранен етап.
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панията. ИА „Главна инспекция по труда“ ще
участва в събитията и ще съдейства за преглед
на материалите.
На втора национална среща по СНТСИ партньорите представиха и обсъдиха подготвените
материали и продължиха да работят по изпълнението на дейности, насочени към конкретни
целеви групи.
Партньорите подчертаха необходимостта от
споделяне и използване на опит от добри
практики от други държави-членки за справяне
с недекларирания труд. Освен това те предложиха общ европейски подход за решаване на
проблема.
Националните партньори по СНТСИ се съгласиха, че трябва да има диференцирано промотиране за всяка конкретна целева подгрупа,
например:
• електронни материали и социални медии
за студенти;
• печатни материали (обикновени листовки)
за работници;
• допълнителни дейности за информация и
осведоменост за центровете за ПОО, които
обучават ученици на възраст над 16 години;
• срещи с работодатели (членове на БКС);
• кампании в социалните медии за клиенти.
Партньорите се споразумяха да използват
годишния Национален план за действие по
заетостта (НПДЗ) като финансов инструмент за
изпълнение на дейностите в учебните центрове
и за разработване на бъдещи проекти за превантивни мерки за справяне с недекларирания
труд.
Партньорите се споразумяха също така, че съществуващото национално колективно споразумение за строителната индустрия трябва да
бъде доразвито. Те предложиха да се наблегне
на достойната работа и да се разшири обхватът
на споразумението, за да се обхванат други
сектори, които имат пряко въздействие върху
строителството, като изработване на осветителни тела, дървообработващата и текстилната
индустрия.
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ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ
НА КОРОНАВИРУСНАТА ЕПИДЕМИЯ

По време на извънредния период в България,
предизвикан от COVID-19, всички училища
бяха затворени и беше осигурено дистанционно електронно обучение. В този контекст
българските партньори трябваше да адаптират
работата си и бяха задължени да отменят/отложат присъствените срещи в училищата.
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ
И ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Информационната кампания ще започне веднага след отпадане на ограниченията заради
COVID-19. Социалните партньори ще се насочат към ученици в професионални училища и
обучаващи се възрастни в центрове за ПОО.
Кампанията ще включва:
• презентации в професионални училищата
в началото и края на учебната 2020/21 г.
(септември 2020 г. и май-юни 2021 г.)
• презентации в центрове за ПОО за възрастни, които да бъдат изнесени при първа
възможност, след като центровете отворят
отново.
Презентацията ще бъде качена в електронно
хранилище, поддържано от Министерството на
образованието и науката като общодостъпно
ръководство за всички учители, които желаят
да я използват.

ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ ИТАЛИЯ
От FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL и ANCE

В Италия „неформалната икономика“ е бич по
отношение както на изкривяване на пазара на
труда, така и на загуба на бюджетни приходи,
което води до по-ниски заплати и по-лоши условия за работниците. Последните проучвания
показват, че неформалната икономика възлиза
на 210 милиарда евро, което се равнява на
12,4% от БВП на Италия, и обхваща 3.7 милиона работници.
През 2018 г. проверки, извършени от италиански инспектори по труда (144 163 инспектирани
фирми) разкриха 42 306 работници, извършващи недеклариран труд. Средно на всеки три
проверени фирми има по един недеклариран
работник. Поради това беше необходимо да се
насърчава сътрудничеството между различните
участници, за да се справим с недекларирания
труд.
На голяма национална тристранна среща се
разгледа въпроса за недекларирания труд в
строителството. На тази среща присъстваха:
• социалните партньори в строителния сектор
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL и ANCE)
• секторните паритарни фондове на строителната индустрия (Национална комисия за
строителни фондове - CNCE, Национална
комисия за предотвратяване на аварии,
хигиена и работна среда - CNCPT и Национален орган за обучение и професионално
обучение в строителството - FORMEDIL)
• Националната инспекция по труда (INL)
• представители на работодателски асоциации
и профсъюзи в регионите Бари, Бреша,
Казерта и Мачерата, които представиха
добри практики в своите райони.
Срещата подчерта важността на съвместната
работа за борба с недекларирания труд, както
и с „договорния дъмпинг“, т.е. фирми, които не
прилагат правилния колективен трудов договор при търг за строителни работи, за да могат
да подават оферти на явно по-ниска цена.
Освен това беше подчертано значението на
двустранната система за контрол и наблюдение
на строителните обекти.
CNCE играе стратегическа роля в борбата с
трансграничните социални измами и злоупо-

треби. От 2008 г. досега тя подписа различни
транснационални двустранни споразумения
за взаимно признаване със своите колеги в
Германия, Австрия, Франция и Република Сан
Марино. Тези споразумения предвиждат, че
италианските паритарни органи се признават,
когато работниците са временно командировани от Италия в една от подписалите държави.
Националното сътрудничество между социалните партньори в строителната индустрия,
включително подкрепата на паритарните органи, е от решаващо значение за подписването
на протоколи/споразумения.
Добър пример е въвеждането на Единния
документ за редовност на вноските (DURC),
който удостоверява, че дадено дружество е
изпълнило всичките си задължения за социално осигуряване, застраховане и данъци.
DURC е длъжен да участва в тръжни процедури
като начин за гарантиране на редовността и
противодействие на недекларирания труд на
пазара на труда. Той е издаден съвместно от
националния институт за социално осигуряване INPS, националния институт за застраховка
при трудова злополука INAIL и Casse Edili
(парични фондове за социално подпомагане за
строителната индустрия). Паритарните органи
за строителната индустрия, CNCPT (за здраве
и безопасност) и FORMEDIL (за образование и
професионално обучение) също играят решаваща роля.
Процентът на нерегистрираните работници
в строителната индустрия сега постепенно
намалява. Процентът на работниците, които

Италианският документ DURC,
който потвърждава дали строителна компания
е платила правилните осигурителни вноски.
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са обхванати от нередовен колективен трудов
договор за работата, която вършат, остава
висок. В опит да се справят с това (ново) явление, социалните партньори и властите се
споразумяха да споделят данни, за да подобрят
мониторинга и изпълнението на приложимите
колективни трудови договори. За тази цел е
подписан меморандум за разбирателство.
Следва кратко описание на регионалните
протоколи за справяне с недекларирания труд
в строителната индустрия:
БАРИ: Два протокола имат за цел да наложат

стриктно спазване на правилния колективен
договор. Всяка строителна площадка трябва
да предоставя седмична информация за това
кой ще присъства на обекта. Работниците на
тези обекти трябва да носят специална значка,
съдържаща конкретна информация като име и
квалификация.
БРЕША: Протоколи са подписани от местните

социални партньори, местната инспекция по
труда, местните власти (общини и провинции) и заповеди за независими изпълнители.
Създадено е и дигитално табло за строителни
обекти. Тази система събира и обменя данни за строителни обекти на ниво провинция.
Данните се подлагат на кръстосана проверка,
което подобрява мониторинга на строителните
обекти.
КАЗЕРТА: Подписан е протокол, който помага

за предотвратяване и борба с организираната
престъпност в строителната индустрия. Системата за предварителна проверка, свързана
с различни бази данни за здравословни и
безопасни условия, работници на строителни
площадки и умения и квалификация на работниците, служи за подобряване на прилагането.
МАЧЕРАТА: Подписано е регионално споразу-

мение за създаване и тестване на ай ти системи за откриване на лица, на които е разрешено
да присъстват на строителни обекти и за укрепване на инструментите за предотвратяване на
престъпни опити за участие в публични търгове
чрез мониторинг на работните потоци. Освен
това е създадена електронна значка за строителни работници, съдържаща подробности за
работниците, техния трудов договор и други
лични данни.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ ИСПАНИЯ
От националните партньори по проекта:
CNC като представител на работодателите,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios като
представители на работниците
и ITSS (Министерство на труда и социалната икономика)

През последните години в Испания бяха въведени редица мерки, които спомогнаха за
намаляване на злополуките и подобряване на
превенцията на професионалния риск и условията на труд (включително заплати, условия
на труд, работно време и т.н.). Тези договорености са намалили и недекларирания труд в
строителната индустрия. Някои мерки са резултат от процеса на социален диалог и много
аспекти от тях са безпрецедентни за ЕС.
Като цяло испанските социални партньори в
строителната индустрия (CNC, UGT-FICA/CCOO
Construcción y Servicios) признават положителния принос за регулиране на пазара на труда
на Общия национален колективен договор за
строителния сектор, който обикновено е приложим за всички строителни фирми и работници. Съществуването на единен набор от
разпоредби за цяла Испания и установяването
на единна регулаторна рамка, договорена от
CNC и UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios,
имаха благоприятен и стимулиращ ефект за
правилното развитие на трудовите отношения
в строителния сектор.
ЗАКОН 32/2006 ОТ 18 ОКТОМВРИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

и неговото регулаторно развитие чрез Кралски
указ 1109/2007 изисква фирмите, които извършват строителни дейности и участват във
веригата на подизпълнители, да бъдат вписани
в Регистър на акредитираните фирми (REA).
Това означава, че работодателите трябва да
докажат, че разполагат с персонал, обучен за
превенция и материални средства за извършване на работата. Законодателството също
така гласи, че подизпълнението като цяло
е ограничено до три нива, а самостоятелно
заетите лица нямат право да възлагат услугите
си на друга фирма. Една особеност на закона
е, че на подизпълнители не се разрешава да
предоставят само работна ръка, като целта е
да се пресече незаконния трансфер на работници. Испанското законодателство също така
предвижда, че 30% от работната сила трябва

да бъде наета за постоянно. За да се подобри
контролът, законът също така изисква създаване на прозрачна „Книга на подизпълнителите“.
Този документ, който трябва да присъства на
строителната площадка по всяко време, включва, наред с други неща, подробности за възложената работа на подизпълнители, извършена
на определена площадка от подизпълнители и
самонаети работници, в хронологичен ред от
началото на работата, тяхното ниво на подизпълнители и фирма клиент, естеството на договора им и лицето, отговорно за организиране и
управление на всеки подизпълнител.
Испанският паритарен орган за строителната индустрия FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (FLC) пусна нов онлайн
инструмент, наречен Gesinprec, който фирмите
в строителната индустрия могат да използват
за извършване на цялостно управление на
превенцията. Тази безплатна помощна програма позволява на фирмите да качват документация за осигурителните вноски, което улеснява
проверката дали подизпълнителите спазват
задълженията си.
Испанската професионална строителна карта
(TPC) е секторен инструмент, тясно свързан с
обучение по безопасност на труда, достъпен за
всички работници в строителния сектор. TPC
може да включва и информация от работника
за друго обучение, професионална квалификация и опит в сектора. TPC се издава от FLC.
Като двустранен орган, създаден през 1992 г.
от страните, подписали Общия национален
колективен договор за строителния сектор, FLC
играе ключова роля в предоставянето на фирмите и работниците на необходимите ресурси,
за да бъдат по-професионални, по-безопасни и
по-квалифицирани и да им помагат към по-успешно бъдеще. Полето ѝ на действие обхваща
предотвратяване на професионални рискове,
професионалното обучение и дейности, свързани със заетостта, като отчита възможностите,
предлагани от иновациите, новите технологии
и устойчивостта, за да се продължи развитието
на този прогресиращ сектор.
Трябва да се споменат и неотдавнашните преговори, при които изискването за водене на отчет за работния ден на всеки работник е включено в 6-то Общо споразумение за строителния
сектор, в съответствие с новата формулировка
на член 34.9 от Устава на работниците, издаден

Испанската професионална карта,
издадена от Испанския трудов фонд
на строителната индустрия. Картата
съдържа ценна информация за
професионалната квалификация
на строителните работници

в Кралски декрет-закон 8/2019 за спешни мерки за социална защита и борба с несигурността
на труда по отношение на работното време.
В момента FLC подготвя инструмент за отчитане на ежедневното работно време, който ще
улесни спазването на това законодателство.
Не на последно място трябва да се отбележи,
че ИСПАНСКАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА И
СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ има обща компетентност, което означава, че мониторингът
на спазването на разпоредбите и колективните
трудови договори се разпростира и в областите на трудовите отношения, БЗР, социалното
осигуряване, заетостта и работните условия
на чужди граждани. Строителният сектор е
приоритетен сектор за Инспекцията по труда и
социалното осигуряване: през 2018 г. 17.47% от
неговите проверки са извършени в строителни
фирми.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ РУМЪНИЯ
От Дачян Мику,
ръководител на HR, HIDROCONSTRUCTIA SA,
назначен от социалните партньори
за национален експерт по проекта

Една особеност на румънската строителна
индустрия е, че пазарът на труда е частично
регулиран от колективен трудов договор. За
съжаление този договор вече не е общозадължително и се наблюдава и прилага слабо. Това
има отрицателно въздействие върху имиджа
на строителния сектор, което е една от най-големите пречки пред привличането на нови
работници.
Основен проблем за румънската строителна
индустрия са уменията и изтичането на мозъци.
Между 2009 и 2017 г. над 260 000 строителни

работници, както квалифицирани, така и неквалифицирани, напуснаха страната, търсейки
по-добре платена работа в Западна Европа.
В резултат на това в Румъния има недостиг от
около 200 000 строителни работници.
Основните причини за недеклариран труд в румънската строителна индустрия са разходите,
липсата на социални ценности, лошата осведоменост и особеностите на индустрията (сложност, злоупотреба с подизпълнители, временна
дейност и мигрантите като уязвима група).
Сега румънското правителство реши да следва
двустранна стратегия. От една страна, националните органи по труда започнаха няколко
инспекционни кампании, насочени към строителната индустрия. От друга страна, правителството предложи фискални и бюджетни
мерки, за да предотврати изчезването на много
строителни предприятия от пазара. Новото

Според официалната статистика средно 30 процента от общия недеклариран труд
се падат на в домашни ремонти или подобрения. Основният двигател за това
е желанието на клиентите да закупят услугите и стоките на по-ниска цена.
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законодателство предвижда минимална брутна
заплата от 3 000 леи на месец (приблизително
615 евро) на национално ниво за строителния сектор, в сравнение с 2080 леи като цяло.
Комбинацията от тези две мерки доведе до
увеличаване на броя на новорегистрираните
служители с 13 000. Тези работници вероятно
са преминали от недеклариран труд към редовна работа.
Румънските социални партньори в строителната индустрия изразиха съгласие, че
най-важният начин за намаляване на обема на
недекларирания труд в строителния сектор е
чрез последователни дългосрочни и устойчиви
политики за публични инвестиции. Това би
създало икономическа предсказуемост за фирмите, което би позволило да се наемат работници за постоянно и с по-високо заплащане.
Социалните партньори в румънската строителна индустрия са определили следните добри
практики за справяне с недекларирания труд в
строителната индустрия:
• Кампании за образование и осведоменост
за работници и работодатели (с участието на
всички социални партньори), включително
листовки на румънски, английски и други
езици
• Сътрудничество между националните фирми и социалните партньори за обучение
на работниците им по въпроси, свързани с
борбата срещу недекларирания труд, като се
подчертават ползите за работниците и техните семейства
• Насърчаване на работниците да се присъединят към Социалния фонд на строителите
(CSC) чрез обучение и повишаване на осведомеността за ползите от членството
• Превод на съответното законодателство в
полза на мигранти (предимно извън ЕС),
заети в Румъния.
Като цяло социалните партньори в румънската
строителна индустрия подкрепят специфични
секторни решения, а именно:
• задължителна социална карта за самоличност за всички строителни работници; и
• специфични законодателни мерки за насърчаване на отговорните вериги за доставки.

ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОТ АВСТРИЯ
От Маргарита Глазер,
Австрийски фонд за отпуски и обезщетения
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

През последните години се приложи успешно
цяла поредица от мерки за намаляване на недекларирания труд в австрийската строителна
индустрия. Недекларираният труд в най-широк смисъл причинява не само отрицателни
макроикономически ефекти, но и значително
неудобство на отделните работници. Например
фалшивите регистрации могат да орежат правата на работниците в случай на безработица,
болест, отпуск и пенсиониране. Макроикономическото въздействие на намалените осигурителни вноски и възможните допълнителни
плащания на отделни работници под формата
на обезщетения за безработица или пенсии
засяга всички данъкоплатци.
От влизането в сила на Закона за контрол на
заплатите и социалния дъмпинг на 1 май 2011 г.,
BUAK е упълномощен да извършва инспекции
на строителни обекти и да подава жалби до
отговорния окръжен административен орган в
случаи на непълно възнаграждение на работниците. Целта на закона е да се постигнат
равни условия на пазара на труда и заплатите
както за австрийски, така и за чуждестранни
работници. Недостатъчното заплащане е не
само гражданскоправен въпрос, но и административнонаказателно нарушение. В момента в
BUAK работят 34 инспектори, които извършват
инспекции на австрийски строителни обекти.
Базата данни на строителните обекти, създадена от BUAK през 2012 г., предоставя бърза и
прозрачна информация за строителните обекти
в Австрия. В зависимост от размера на строителната площадка, задължението за докладване е отговорност или на клиента, или на изпълнителя, работещ на строителната площадка.
По този начин инспекторите от BUAK и други
институции имат много по-бърз достъп до
информация за местоположението и началната
дата на строителните проекти, за да извършват
инспекции на място.
В неясни случаи работниците могат да бъдат
поканени на изслушване в BUAK, за да изяснят
ситуацията. Инспекторите проверяват директно на строителната площадка дали на BUAK

13 Публична корпорация, натоварена
с автономното управление на законоустановените задачи.
Служи и като институция на социалните
партньори в строителната индустрия
и играе важна роля
в прилагането на
законодателството за
борба с нарушенията
в този сектор.
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е докладвано трудово правоотношение. Чрез
целевото събиране и обработка на тази информация, BUAK пряко допринася за предотвратяване на социални измами в строителната
индустрия.
От 1 януари 2018 г. работодателите са задължени да докладват по електронен път на BUAK
действителното място на работа и действителното работно време на работещите на непълно
работно време. Докладването на споразумение
за непълно работно време в случай на заетост
на пълен работен ден не беше необичайно в
строителната индустрия. С въвеждането на
задължението за отчитане, броят на заетите на
непълно работно време в строителната индустрия е намален с почти 40%. Неизпълнението
на това задължение за докладване представлява административно нарушение.
Законът за отговорността на клиентите въведе
нова разпоредба за отговорност на клиенти на
строителни услуги в Общия закон за социално
осигуряване (ASVG). Новите разпоредби за
отговорността имат за цел да противодействат
на загубите на осигурителни вноски поради
социални измами. Съответно, когато възлага
поръчки за строителство на подизпълнители,
възлагащият субект по принцип носи отговорност за вноските за социално осигуряване на
изпълнителя до 20% от сумата на поръчката.

Въпреки това възможността за командироване
на работници в рамките на ЕС откри нови начини за заобикаляне на националното трудово
и осигурително законодателство, които много
по-трудно се разглеждат от компетентните
институции.
1. ФАЛШИВО ПУБЛИКУВАНЕ

Работодател, който желае да извърши строителни работи в Австрия, но не желае да поеме
по-високите австрийски вноски за социално
осигуряване/допълнителни разходи за заплати,
в момента може законно да заобикаля националното законодателство. Най-често срещаният начин за това е чрез регистриране на фирма
в чужбина, регистриране на служителите в системата за социално осигуряване на „държавата
на произход“ и след това командироването им
в Австрия. В най-лошия случай тези служители
са австрийски управляващ директор и служители, пребиваващи в Австрия, които нямат
връзка със страната на произход на командироващото дружество, в което са регистрирани
за социално осигуряване. По този начин работодателят може да покаже документи от PD A1
от страната на произход, въпреки че трябва да
се прилага австрийското трудово и социалноосигурително законодателство.

Паритарните социални фондове за строителната индустрия, създадени и управлявани
съвместно от социалните партньори, играят решаваща роля за справяне с недекларирания
труд в бранша. По тази причина се нуждаем от силни независими отраслови индустриални
отношения в строителната индустрия във всички страни.
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2. НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРАВИЛА
ЗА КОМАНДИРОВАНЕ

Съществен проблем в контекста на командироването е, че настоящата Директива за
командироване на работници (която изяснява
разрешения период на командироване) не е
хармонизирана с Регламента за координация
883/2004 (който определя продължителността на времето, през което командированият
работник остава в социалноосигурителната
система на родната му страна). В резултат на
това правилата са трудни за разбиране както
от работодателите, така и от правоприлагащите
органи, което създава проблеми на място.
3. ТРАНСГРАНИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

Прилагането на Директивата за изпълнение
2014/67 в държавите членки следва да улесни
трансграничното прилагане на административни
санкции. В него се посочва, че административните нарушения трябва да бъдат санкционирани по еднакъв начин както за националните,
така и за командироващите фирми и изисква
ефективно прилагане на санкции (обикновено
налагане на глоби) в еднаква степен за всички
оператори. Понастоящем обаче това не е така.
BUAK установи, че недекларираният труд в
широк смисъл е най-често свързан с командировки от други страни от ЕС. През 2019 г. предполагаемият процент на непълно възнаграждение, открито при инспекции на строителни
площадки в цяла Австрия, е бил почти 37% за
работниците, командировани в Австрия. За
служителите на австрийските фирми процентът
е под 1%.  
BUAK също така отбелязва, че работниците,
командировани в Австрия впоследствие често
работят и за местни фирми. Командировките
в Австрия могат да бъдат началото на тяхната
интеграция на австрийския пазар на труда.
Австрийските социални партньори в строителната индустрия отбелязват, че съществуващите
национални схеми постигат желания успех
в борбата с недекларирания труд в Австрия.
Въпреки че националните разпоредби сами по
себе си не могат да предотвратят проблемите с
недекларирания труд във връзка с командироването, те ги държат под контрол.
В момента в австрийските строителни фирми
има недостиг на квалифицирани работници.

Според представители на работодателите
някои работодатели дори са готови да плащат
бонуси, ако работник препоръча друг работник,
който впоследствие е назначен.
На националните срещи за СНТСИ беше постигнато съгласие, че би било изгодно да се
намери някакъв ефективен начин за обединяване на работодателите и работниците, за да
се а) отговори на търсенето на квалифицирани
работници и б) гарантира, че работниците
се обезщетяват правилно за работата, която
вършат, в съответствие с австрийското трудово законодателство. Един от начините да
се постигне това би бил създаването на платформа, като лесен за ползване уебсайт, където
работниците и работодателите могат лесно да
се обединят. За да направят това възможно
най-достъпно, работниците и работодателите
трябва да могат да създадат профил в рамките
на няколко минути (например като поставят отметки в квадратчета). Също така платформата
може да използва алгоритъм за идентифициране на подходящи съвпадения въз основа на
предварително избрани характеристики като
умения/квалификация, дейност или място на
работа. За да се избегнат езикови затруднения,
уебсайтът трябва да бъде преведен на най-често говоримите езици.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ,

насочени както към работниците, така и към
работодателите, биха били полезни за повишаване на осведомеността относно гореспоменатите нежелани ефекти от недекларирания
труд сред тези групи. Може да се приеме, че
повечето работници вземат предвид само текущото си заплащане (както декларирано, така
и недекларирано) и не мислят за вредата от недекларирания труд като намалена пенсия или
обезщетения за безработица. Ако не са наясно
с тази пряка вреда за тях, едва ли ще протестират срещу фалшиви отчети за работата си.
Работниците трябва да осъзнаят, че ще имат
по-голяма полза в дългосрочен план, ако работата им бъде декларирана правилно. Отново е
важно да се предоставя информация на матерните езици на работниците. Индивидуалните
ползи за работодателите трябва да станат
непривлекателни чрез подходящи санкции за
неверни декларации. Там, където санкциите
вече съществуват и са достатъчни, би било полезно да се подчертаят такива в информационни кампании, насочени към работодатели.
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