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Необходимо е ускоряване на дигитализацията в сферата 
на командироването на работници
Езиковата бариера е пречка пред ползотворното сътрудничество, 
стана ясно на международен виртуален семинар с участието на КСБ

Мария Желева, 
главен експерт КСБ

Камарата на строители-
те в България (КСБ) участва 
в международен виртуален 
семинар, посветен на тема-
та „Административно съ-
трудничество в сферата на 
командироването на работ-
ници: настоящи практики и 
бъдещи сценарии“, част от 
проект ISA: Споразумения за 
командироване на работни-
ци. КСБ беше представена 
от Валентин Николов, изп. 
директор, и Мария Желева, 
главен експерт. В събитие-
то се включиха и представи-
тели на инспекции по труда, 
социални министерства, па-
ритарни фондове, синдикати 
и работодателски организа-
ции от България, Италия, 
Португалия, Испания, Фран-
ция и на Европейската фе-
дерация на строителната 
индустрия (FIEC). Целта на 
семинара бе да се обсъдят 
добрите практики и пробле-
мите на съществуващите 
международни споразумения 
за сътрудничество, за да се 
изготвят препоръки за подо-

бряване на процеса на коман-
дироване на работници чрез 
партньорства между участ-
ващите институции.

Сред най-интересните 
примери за двустранно съ-
трудничество за обмен на 
информация се откроиха спо-
разуменията, сключени от 

Португалия - една от 
страните с най-много 
командировани работни-
ци в ЕС. 

За да подобри условията 
на труд на командированите 
работници, да намали дела 
на недекларирания труд и 
да осигури своевременно 
събиране на информация за 
условията на работа, през 
последните седем години 
страната сключва различни 
двустранни споразумения с 
държавите, които приемат 
висок процент португал-
ски работници както на 
институционално, така и 
на правителствено ниво. 
Съдържанието на тези 

документи се изготвя на 
базата на проучвания от-
носно конкретните нужди 
и трудностите, пред които 
са изправени работниците 
във всяка една приемаща 
страна. Част от дейност-
ите включват съвместни 
инспекции и споделяне на 
добри практики за проверки 
на място, системи за сигна-
лизиране при констатирани 
нередности, информационни 
събития и материали, ана-
лиз на условията на труд и 
съответните национални 

законодателства, вкл. да-
нъчна и социална политика, 
събиране на данни за коман-
дированите работници като 
декларации, А1 формуляри, 
подадени жалби от работ-
ниците и др. За постигане 
на по-висока ефективност 
и своевременно решаване 
на текущите проблеми кон-
кретните сфери на сътруд-
ничество се дефинират 
ежегодно според текущите 
нужди на участващите дър-
жави. Сред най-съществе-
ните пречки за ползотворно 
сътрудничество се откро-
яват езиковата бариера, 
забавеното получаване на 
данни за командированите 
работници, участието на 
няколко институции, регу-
лиращи процеса на команди-
роване на национално ниво, и 
различията в националните 
нормативни актове. 

Друг пример за ефек-
тивно сътрудничество 
илюстрира Дана Шефер, 
представител на Социалния 
фонд на строителния бранш 

(СОКА-БАУ) в Германия, от-
говарящ за работниците, 
командировани в и от Гер-
мания. Сключените спора-
зумения между СОКА-БАУ и 
отговорните институции в 
Дания и Полша се фокусират 
върху няколко социални ас-
пекта на командироването 
на работници: използване 
или компенсация за невзет 
полагаем годишен отпуск, 
коректно изплащане на со-
циалните вноски и спазване 
на данъчното законодател-
ство. „Тези споразумения са 

много важни за нас, защото 
не само условията на рабо-
та и минималното възна-
граждение оказват влияние 
върху лоялната конкуренция, 
но също така и защитата 
на правата на работници-
те, коректните вноски за 
социално осигуряване и при-
лежното плащане на данъци. 
Ето защо предстои да склю-
чим подобно споразумение 
с Румънския социален фонд, 
тъй като командированите 
работници от тази държава 
са на второ място от всички 
командировани строители в 
Германия“, каза Шефер. 

В последвалата дискусия 
участниците в семинара 
разгледаха практическите 
аспекти на споразуменията 
за сътрудничество и откро-
иха две предизвикателства - 

необходимостта от 
ускоряването на дигита-
лизацията в сферата на 
командироването 

и отстраняването на 

езиковата бариера по от-
ношение на националните 
нормативни актове и колек-
тивните договори. Стана 
ясно, че ефективността на 
дигиталните инструменти, 
внедрени в резултат от из-
пълнението на Директивата 
за командироване на работ-
ници, зависи от готовност-
та на администрацията да 
ги използва целесъобразно 
и синхронизирано със съ-
ответните европейски ин-
ституции. Някои държави са 
постигнали значителен на-
предък, но други изостават. 
По отношение на езиковата 
бариера се коментира, че 
от една страна, е изключи-
телно важно да се преведат 
правилно текстовете, зало-
жени в националните законо-
дателства и колективните 
трудови договори. А от друга 
– ефективната комуникация 
с работниците извън грани-
ца играе съществена роля. 
„Ако няма добра система за 
преводи, не могат да бъдат 
постигнати добри резул-
тати, нито пък може да се 
получи адекватна обратна 
връзка от работниците по 
отношение на защитата 
на техните права“, заключи 
модераторът на дискусията 
проф. Микеле Файоли, пред-
ставител от италианския 
център за изследвания FGB. 

Ефикасно решение за 
справяне с част от тези 
проблеми предоставят 

многостранните спора-
зумения между социални 
партньори и паритарни 
фондове. 

Включването на рабо-
тодателски организации и 
синдикати позволява да се 
вземе предвид мнението и на 
двете страни, за да се раз-
берат по-добре договорите, 
характеризиращи процеса на 
командироване. Освен това 
подобни спогодби позволя-
ват да се осигури социална 
защита и справедливост на 
пазара на труда, както и да 
се приемат политики за пре-
венция на злоупотреби. За да 
функционират добре обаче, е 
необходима институционал-
на подкрепа, както и наличи-
ето на ефективна система 

Проект „ISA: Споразумения за споделяне на инфор-
мация. Изграждане на европейски споразумения за 
командироване на работници в строителството“, 
финансиран от ЕК, е третият от поредицата про-
екти на италианския Национален комитет за фондо-
вете за благосъстояние на строителните работ-
ници (CNCE). Всички те се фокусират върху анализа 
и усъвършенстването на Директивата за команди-
роване на работници, както и на съществуващите 
споразумения за командироване в ЕС, улесняващи ус-
ловията на работа и свързаните административни 
процеси. Чрез проучвания, анализи и информационни 
срещи проект ISA цели да повиши информираността 
сред заинтересованите страни за подобряване на 
трансграничното сътрудничество в областта на 
командироването на работници и да засили трансна-
ционалното партньорство между органите и заинте-
ресованите страни, участващи в командироването 
на работници в строителния сектор. 

Проектът насърчава създаването на споразу-
мения за обмен на информация, предназначени за 
наблюдение и облекчаване на командироването на 
работници и разширяване на обхвата на съществу-
ващите споразумения към други държави. Изводите 
от семинарите, както и всички доклади, проучвания, 
интересни практики в сферата на командироване на 
работници, разработени по ISA, са налични в плат-
формата isaproject.eu.

Проект ISA

за събиране на данни относ-
но социалните вноски. 

Изп. директор на КСБ 
Валентин Николов подчерта, 
че темата на семинара е из-
ключително важна за строи-
телния сектор. „Проблемите 
с командированите работни-
ци не са нови. Те се натруп-
ваха през годините, ситуа-
цията с пандемията обаче 
ги изостри и ги изнесе на 
преден план. Ето защо сега 
се налага да се справяме и с 
нови предизвикателства, ос-
вен с традиционните, които 
се открояваха до този мо-
мент“. Николов сподели, че 
на първо място следва да се 
изясни правната страна на 
въпроса и необходимостта 
от качествен превод и раз-
биране на понятията. „Едва 
след това можем да говорим 
за дигитализация, защото 
да дигитализираме поня-
тия, за които има неразби-
ране между нас, няма да има 
ефект“, поясни той. 

По отношение на пробле-
мите на българския строи-
телен бранш Валентин Нико-
лов подчерта, че такива има 
с формуляр А1, но работата 
с администрацията в тази 
посока е ползотворна. „Про-
блемът е друг. 

В България не е изграде-
на система за обратна 
връзка какво се случва 
след реализацията на 
съответните команди-
ровки.

Когато се готвихме 
през януари за новия етап 
от проект ISA, бяхме много 
радостни, че се предвижда 
среща в Португалия, защо-
то от информацията, която 

имаме, португалците са най-
напред, развили са най-до-
бре системата за обратна 
връзка. Очаквахме срещата 
с нетърпение, искахме да се 
запознаем от първа ръка с 
португалския опит и да по-
лучим информация. Надявам 
се, че това ще стане в най-
скоро време. Като цяло сис-
темата за обратна връзка 
е изключително важна. Спо-
разуменията, за които гово-
рим, са двустранни, но спо-
ред мен този проект може 
да доведе до изграждане на 
обща платформа за просле-
дяване на различни аспекти 
от командироването на ра-
ботници”, заяви още изп. ди-
ректор на КСБ.

Винсент Детемерман, 
представител на FIEC, също 
приветства инициативата 
и изтъкна, че транснацио-
налните сътрудничества 
между социалните партньо-
ри са изключително важни 
за осъзнаването на пробле-
мите на командированите 
работници както за работо-
дателите, така и за работ-
ниците. По думите му те 
дават сериозен тласък за 
промени и подобрения в меж-
дународните нормативни ак-
тове в тази сфера. „Както 
подчерта изпълнителният 
директор на КСБ, настояща-
та пандемия добави повече 
предизвикателства към съ-
ществуващите трудности, 
а това е още една причина 
да вървим напред и да се опи-
таме заедно да предприемем 
практически мерки за спра-
вяне с проблемите на нерав-
ностойното заплащане на 
труда и социалните добавки 
на командированите работ-
ници“, допълни той.

Снимки КСБ


