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EU Post-Lab: ПРОЕКТЪТ

В изпълнение на международните си ангажименти, 
в момента CNCE ръководи два европейски проекта.  
Тези проекти предвиждат разработване на форми на 
сътрудничество между строителните паритарни органи 
с цел предоставяне на възможност за свободен обмен 
на информация и споделяне на добри административни 
практики. В своя интегритет те включват мрежа от 10 
европейски партньори и Турция.

Проект EU Post-Lab подкрепя административното 
сътрудничество и обмена на информация на 
транснационално ниво между паритетните социални 
фондове в строителния сектор и проправя път за 
поетапното разширяване на споделената информация.

Теренното проучване по проект EU Post-Lab анализира 
съществуващите национални бази данни, които са 
свързани с Директивата за командироване на работници 
във всички упоменати страни, тяхното съдържание 
и особености, както и начина, по който те отразяват 
реалните условия на заетост, идентифицирането на 
злоупотреби и заобикаляне на закона.

Във втората фаза партньорите са дефинирали прототип 
на база данни, който позволява споделянето на 
транснационална информация между паритетните 
социални фондове, отговарящи за изплащането на 
обезщетения, свързани с отделните елементи на 
трудовото възнаграждение в строителния сектор.

Благодарение на своя десетгодишен опит в двустранните 
споразумения с паритетните институции на Германия, 
Франция и Австрия, CNCE проучи как може по-опростено 
да се споделя основната информация за редовно 
командированите работници, така че да се гарантира 
свободното движение на фирми и работници в четирите 
държави от ЕС.

Това ще стане чрез уеб-модули, които позволяват на 
работодателите лесно да подават искане за разрешение 
за командироване на работници зад граница.

Този инструмент ще бъде споделен между партньорите в 
проекта, за да се разпространяват знания и добри практики, 
които да бъдат включени в обмена на информация.

КОмандиРОванЕ на РабОТници в ЕвРОПа - ПРОЕКТ на CNCE

На 20 септември 2018 г. на заключителната конференция по 
проект EU Post Lab - Разширяване на административно-
то сътрудничество и достъпа до информация, проведена в 
Рим, Общият национален комитет на социалните фондове 
в строителния бранш беше идентифициран като водещ 
партньор. С проекта завършва втория европейски ангажимент 
на Националния комитет, а резултатите от проекта Post Lab – 
Разработване на практики за административното сътруд-
ничество в рамките на командироването на работници, касае-
щи добри административни практики, прилагани от четирите 
партньорски държави в процеса на проучване, вече бяха 
публикувани.

Така CNCE приключва два европейски проекта и благодарение 
на своя опит в двустранните споразумения с подписващите 
органи на Германия, (SOKA-BAU), Франция (UCF) и Австрия 
(BUAK), беше припознат като ръководител на партньорска 
мрежа, включваща 11 държави. Освен проучените добри 
практики, тези споразумения се оказаха особено полезни, 
тъй като защитават работника по отношение на социално-
осигурителните вноски и парират опасността от увеличаване 
на  бюрокрацията от фирмите, както и опитите за заплащане 
на „двойни вноски“.

Проектът EU Post-Lab подкрепя административното 
сътрудничество и обмена на информация на транснационално 
ниво между паритетните социални фондове в строителния 
сектор. Благодарение на активното участие на десетте 
европейски партньори и Турция, които са включени в 
дейностите, проектът създава предпоставки за постепенно 
разширяване на обхвата на споделената информация, както и 
на участващите органи и институции.

Методологията на изследването съчетава проучване, анализ 
на терен и семинари, за да дефинира как административните 
данни и съществуващите инспекции могат да се справят 
със злоупотребите и заобикалянето на директивите за 
командироване на работници, както и да зададе прототипа на 
базата данни за споделяне на информацията, необходима за 
административното сътрудничество.

Кабинетното проучване предостави на партньорите 
набор от знания за вида и степента на наличната 
информация на национално ниво, както и 
съществуващите транснационални бази данни, правилата 
за минималната работна заплата и съществуващите 
доказателства за измами. Проучването е проведено чрез 
преглед на научната литература по темата, документи и 
съобщения от органи (публични и частни), които описват 
характеристиките на техните административни бази 
данни.

Изследванията на терен бяха проведени под формата 
на уеб проучване, насочено към работниците. Бяха 
проучени какви са възнагражденията на строителните 
работници (публикувани и непубликувани), както и бяха 
проведени качествени интервюта, целящи да посочат 
релацията между базите данни и контролът спрямо 
предотвратяването или борбата със злоупотребите и 
заобикалянето на Директивата за командироване на 
работници. 

Като взе предвид различната структура на 
заплатите и условията на труд във всяка страна, уеб 
изследването направи възможно сравняването на 
резултатите.

CNCE разработи модел за споделяне на основната 
информация при редовно командироване на ра-
ботници, като използва по-бърз и опростен начин, и 
същевременно гарантира свободното движение на 
фирми и работници в четирите страни от ЕС.

Базата данни на EU Post-Lab ще бъде структурирана 
в уеб формуляри, чрез които работодателите лесно 
ще могат да подават заявления за изпращане 
на работници в чужбина. Този инструмент ще 
бъде трансфериран към всички партньори по 
проекта, за да може най-добрите практики да 
бъдат популяризирани в редица страни и да бъдат 


