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Брошура
ДОБРИ ПРАКТИКИ
ЗА БОРБА С РАБОТАТА НА ЧЕРНО
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Документ ът е изг от вен от
ФОНДАЦИЯ METES
Кат о част от проект а "RAISE UP – дейст вия на т ерен, иноват ивни
подходи и анг ажираност на ключовит е парт ньори за
прот иводейст вие на недекларирания т руд“ (VS/2017/0320)
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Въведение
Работ ат а на черно в селскот о ст опанст во е феномен, койт о се от крива в няколко
европейски ст рани и само чрез т ранснационално сът рудничест во, участ ие на всички
заинт ересовани ст рани и приеманет о на холист ичен подход, може да се помисли за
от криване на решения на проблема.
Ет о защо синдикат ит е, орг анизациит е на работ одат елит е и инст ит уциит е в Ит алия,
Бълг ария, Република Северна Македония, Румъния и Сърбия успяха да работ ят заедно, а
през януари 2018г ., благ одарение на финансиранет о от Европейскат а комисия ст арт ираха
проект а "RAISE UP", за да участ ват в ст рат ег ически обсъждания и да разработ ят
ефект ивни полит ики и конкрет ни мерки, допринасящи за борбат а с недекларирания т руд в
селскот о ст опанст во.
Обменът на добри практ ики в т ази област доведе до изг ражданет о на идеят а за единст во
в борбат а срещу експлоат ацият а, насърчаване на солидарност т а между работ ницит е,
синдикат ит е, мест нит е инст ит уции и надзорнит е орг ани, независимо от ст ранат а на
произход или пребиваване на работ ника, кат о по т ози начин се обръща внимание на
защит ат а на прават а на работ ницит е на г лобално равнище.
Сравнениет о на опит а и условият а на т руд в различнит е социално-икономически сист еми
позволява да се подчерт аят различни характ ерист ики на недекларирания т руд в селскот о
ст опанст во, свързани с т ерит ориалнит е, икономически и продукт ивни особеност и.
И в дват а случая е възможно да се изг от вят полезни насоки за:
•
•
•

Определяне на целит е
Дефиниранет о на подхода към работ ницит е
Изборът на събеседници и условият а за участ ие на заинт ересованит е ст рани

В т ази брошура се събират , по схемат изиран начин и на база практ ичен подход,
решеният а, коит о са били въведени на практ ика и са довели до добри резулт ат и.
За по-задълбочена информация за дейност ит е по проект а может е да видит е ст раницат а:
http://www.fondazionemetes.it/raise-up, къдет о может е да от криет е и следнит е
документ и:
•
•

Анализ и оценка на пот ребност ит е от обучение на участ ницит е
Наръчник - добри практ ики за борба с работ ат а на черно в селскот о ст опанст во
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Насоки
При анализа на нуждит е ние запит ваме участниците какви са най-г олемит е проблеми, с
коит о се сблъскват , за да орг анизират на практ ика ефект ивна кампания за борба с
работ ат а на черно. Въз основа на т ехния опит е възможно да се реконст руира работ ния
процес, кат о се идент ифицират индивидуалнит е фази за планиране, реализация и
последващи дейст вия към инициат ивит е.
Резулт ат ът от т ази дейност е чеклист, операт ивен работ ен документ , приложен към т ази
брошура, койт о позволява да се следват фазит е, в режим на самоконт рол, с възможност за
адапт иранет о им в съот вет ст вие с характ ерист икит е на т ерит ориалния конт екст .
За всяка от т ези фази респондент ит е са предст авили основнит е проблеми, пред коит о са
изправени, кат о също т ака излаг ат , чрез своя конкрет ен опит , решеният а, коит о са били
от крит и, илюст риращи т ехнит е предимст ва и недост ат ъци.

Социалноикономически
анализ на
територията

Мониторинг и
оценка

Участие на
заинтересованите
страни

Идентификация на
териториален
референт за
общността

Планиране на
задачите

Проблемит е
Голяма част от респондент ит е са изправени пред следнит е проблеми:

Избор на
източници на
социалноикономически
данни

Намиране на
референт за
общността на
съответната
територия

Предоставяне на
отговори точно
навреме

Повишаване на
осведомеността
сред местната
общност и
общественото
мнение

Ангажираност на
институциите и
правоприлагащите
органи

Изборът на изт очници се от нася до анализа на т ерит орият а от социално-икономическа
г ледна т очка, за да се получи информация от носно: г олемит е производства; вида на
зает ит е лица; мест ат а за набиране на работ на ръка; най-предст авенит е ет носи, за
същест вуванет о на мест а за поклонение или за събиране.
Трудност т а при идент ифициранет о на референт за общност т а на т ерит орият а се от нася до
необходимост т а от преодоляване на езиковит е и култ урнит е бариери.
Трудностите да се от г овори на нуждит е на работ ницит е в реално време идват от крат кот о
време, коет о е налично, и от необходимост т а да се създаде връзка на доверие.
Повишаванет о на осведоменост т а сред мест нат а общност и общест венот о мнение от носно
важност т а на цялост ния подход кат о приорит ет за прот иводейст вие на експлоат ацият а
във всички нейни аспект и (жилищно наст аняване, училище, рег улат орни и фискални
полит ики) е основополаг аща задача за създаванет о на условия за т райна инт ег рация,
основаваща се на принципит е на взаимно уважение и солидарност .
И накрая, може да е т рудно за респондент ит е да анг ажират акт ивно инст ит уциит е и
правоприлаг ащит е орг ани.
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1. Социално-икономически анализ на т ерит орият а

Социалноикономически
данни

Какво е основното
производство на
територията

За да се разбере какъв
вид персонал е нает и
какъв е съответният
договор

Кои са местата за
събиране и за
набиране на работна
ръка

За да се разбере къде
и кога да се срещнете
с работниците

Към какви етнически
групи принадлежат
имигрантите?

За да се
идентифицират
културни медиатори,
да се намерят местата
за събиране и
поклонение

Само част от т ази информация може да бъде получена чрез консулт ация с официални
изт очници. Всъщност т ези изт очници са склонни да подценяват недекларирания т руд. Пополезни мог ат да се окажат неформалните изт очници. В някои случаи, при от съст вие на
полезни изт очници, проучванет о на условият а на т руд в селскот о ст опанст во може да
бъде възложено на мест ен изследоват елски инст ит ут .

Официални източници
•Социални и данъчни институции
•Търговски камари
•Институции, отговорни за
функционирането на пазара на
труда
•Изследователски институти

Неформални източници
•Териториални звена на синдиката
•Привилегировани свидетели
•НПО и социални работници
•Медии

2. Идент ификация на т ерит ориален референт за общност т а
Езиковит е и култ урнит е бариери чест о мог ат да предст авляват пречка за приближаванет о
към работ ницит е и да пораждат недоверие.

Културен посредник

Говори на
техния език
Познава
условията на
експлоатация
Познава
обичаите и
начина на
живот

Приспособления/
Подаръци

Вода

Шапка
Защита

Респондент ит е биха били мног о полезни за създаванет о на мрежа от култ урни медиат ори,
специализирани в работ ат а на различни езици и култ ури, намиращи се на т ерит ориит е и
желаещи да участ ват дълг осрочно в различни кампании срещу работ ата на черно и
експлоат ацият а.
Изборът какви приспособления да се използват се прави въз основа на дейност т а, коят о
ще се извършва на т ерена и пост иг анет о на целт а на кампаният а (сламена шапка, бут илка
вода, свет лини за колело, свет лоот разит елни жилет ки, ръкавици, обувки и чорапи срещу
ст уд и дъжд, дъждобрани). Конт акт ит е на синдикат а мог ат да се разпрост раняват и чрез
прит урки, например кат о се от печат ат върху ет икет ит е на бут илкит е за вода, върху
шапкит е или свет лоот разит елнит е жилет ки.
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3. Планиране на задачит е
Планиранет о на дейност ит е е резулт ат от избори, коит о взимат предвид целт а, коят о
т рябва да бъде пост иг нат а, и във всеки случай следва да разг лежда нуждит е, очакваният а
и пот ребност ит е на работ ницит е, без да предст авлява причина за риск за т яхнат а
безопасност на работ нит е им мест а. Преобладаващот о мнение е, че недост иг ът на човешки
и икономически ресурси е един от най-г олемит е рискове за уст ойчивост т а на проект ит е.

Човешки
ресурси

Икономически
ресурси

Време

За да се подг от ви ефект ивна кампания, според респондент ит е е от същест вено значение
да се избере работ ен екип, койт о да има капацит ет да от г овори на всички въпроси на
работ ницит е, кат о може да се включат и външни за орг анизацият а професионалист и.
Начинит е за ефект ивно управление на малкот о време, коет о имаме при срещат а с
работ ницит е, са: да има ясна и споделена ст рат ег ия преди началот о; да има дост ат ъчен
брой хора, за да обхванат т ерит орият а възможно най-бързо; да бъдем лесно разпознаваеми;
винаг и да ост авяме конт акт и за връзка с нас.
В някои случаи, по време на фазат а на планиране, се извършват разузнаване и запознаване
с т ерит орият а чрез използване на т ехнолог ии (маркери за локация в Google Maps), на
коит о може да се отбележат област ит е, коит о впоследст вие да се посет ят . Недост иг ът на
време, според респондент ит е, също определя още една необходимост : да се предост авят
от г овори т очно навреме, без да се приема нищо за даденост , кат о се използва прост и
разбираем език, без да се влияем от навицит е и ст ила на живот на собст вения ни култ урен
модел.

Човешки ресурси

•Осигуряване на голяма група

Време

•Имайте ясна стратегия

До•Експерт
работ ницит
е може данасеуслугите
дост иг не на работ нот•Дайте
о им мяст
о; в края надаработ
ния ден;с на
в областта
възможност
се свържат
мест
ат
а
за
набиране
на
персонал;
на
мяст
от
о
за
поклонение
по
празницит
е;
по
време на
•Експерт в областта на имиграцията
вас
срещ
ит
е
на
общ
ност
т
а.
•Експерт по договорни въпроси
•Бъдете лесно разпознаваеми

•Проучете предварително
територията
Действия по полетата и на местата за набиране
на персонал

•На разсъмване в местата за набиране на персонал (площади, барове,
ключови пътни възли)
•Раздаване на подаръци/приспособленияи листовки
Действия в края на работния ден и в центровете за настаняване
•В следобедните часове в местата за събиране в центровете за настаняване
•Информация, отнасяща се до заплатата, разрешенията за пребиваване и
формите на финансова помощ
Въз основа на нат рупания опит , може да се каже че, ког ат о кампаният а се провежда в
момент а на набиране на работ нат а ръка (на площад, в бар, в цент ровет е за наст аняване и
т . н.) или на работ нот о мяст о, дейност т а е чист о информат ивна: раздаване на мат ериалит е
и крат ки обяснит елни лист овки на няколко езика с основна информация за видовет е
дог овори, индивидуалнит е и колект ивнит е г аранции и конт акт ит е на орг анизацият а, т ака
че работ никът да знае към ког о да се обърне. Препоръчит елно е да си т ръг нет е преди
прист иг анет о на работ одат елит е или капоралит е, за да не се рискува заг убат а на т ози
работ ен ден от работ ницит е или друг и последст вия, но след т ова да се върнет е на същот о
мяст о, за да се консолидират знаният а, взаимоот ношеният а и довериет о на работ ницит е.
В случай на дейност и, коит о се извършват в края на работ ния ден, имат е повече време на
разположение. Този вид дейност се извършва въз основа на нат рупания опит , най-вече в
цент ровет е за наст аняване, в коит о според предварит елно определен г рафик има г ише за
предост авяне на правни, фискални услуг и и т акива за пенсионно подпомаг ане.
В друг и случаи, се създават мобилни ст анции (с обикновен т аблет или с оборудвани
кемпери) по прот ежение на път я или на мест ат а за събиране.
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4 Участ ие на заинт ересованит е ст рани
Анкет иранит е счит ат , че е от същест вено значение в синерг ичнат а координация да се
включат ключовит е парт ньори, по-специално конт ролните орг анит е (инспекциит е по
т руда), правоприлаг ащит е органи и инст ит уциит е.

Оплаквания и
спорове

Институции

Контролни органи

Институционален
диалог

Сигурност

Правоприлагащи
органи

Инст ит уционалният диалог в повечет о случаи е безрезулт ат на конфронт ация, коят о не се
превръща в проакт ивно сът рудничест во. Полезно е обаче, според респондент ит е, да се
предост авят събранит е данни и информация от носно условият а на т руд на т ерит орият а и
да се поискат нови проверки и инт ервенции в дружест ват а, срещу коит о са подадени жалби,
с цел борба с бездейст виет о и инерт ност т а.
Според респондент ит е е важно също т ака да се включи цялат а общност чрез ефект ивна
комуникация: Проблемът с работ ат а на черно е не само въпрос на т рудовот о право, но и
социална чума, особено ако нискот о общо ниво на осведоменост означава липса на
чувст вит елност към проблема от ст рана на мест нит е общност и. Важно е също т ака да се
създаде мрежа от конт акт и с орг анизации в доброволческия сект ор, за да се орг анизира
наст аняванет о: т опла прехрана, лег ла, медицински г рижи, ремонт на т ранспорт ни
средст ва, т ранспорт до работ нот о мяст о, списъци за назначаване на работ а.
Във всеки случай преобладаващот о мнение е, че е полезно медиит е да бъдат включени, кат о
им се съобщят резулт ат ит е от дейност т а: мест ат а, цифрит е, хорат а, условият а на т руд,
оплакваният а за експлоат ация. Също т ака е възможно да се орг анизира конференция в

присъст виет о на инст ит уции, полит ици, г ражданско общест во, за да се пот ърсят намеса и
решения.
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5 Монит оринг и оценка
За всички респондент и е от същест вено значение да се оценят резулт ат ит е от кампаният а
какт о от количест вена, т ака и от качест вена г ледна т очка. В мног о случаи, по време на
кампаният а се провеждат сравнит елни срещи за оценка на т енденцият а и вземане на
кориг иращи решения.

Показатели за мониторинг

Въпроси за оценка

Брой работници, които са се
обърнали към синдиката

Избрал ли си точното време?

Брой нови членове
Брой жалби
Брой споменавания в пресата

Подходящо ли беше избраното
място?
Срещнал ли съм достатъчен
брой работници?
Срещнах ли интерес и
доверие?

В някои случаи е изг радена база данни и е приложен формат за от криване на данни, коит о
да се акт уализират пост оянно.
Повечет о респондент и свързват успеха на една кампания с нараст ванет о на броя на
членовет е и въздейст виет о, коет о може да има при подновяванет о на дог оворит е в смисъла
на придобиване на по-г оляма сила при дог оваряне.
Анкет иранит е смят ат , че би било полезно да се наблюдава движениет о на работ ницит е в
различнит е г еог рафски райони в съот вет ст вие с периодит е на берит ба (работ ницит е да се
от несат към г еог рафски референции).
И накрая, мнозинст вот о от респондент ит е изразяват необходимост т а от мяст о за срещи, в
коет о да обменят своя опит и да осиг урят по-г оляма координация. Анкет иранит е всъщност
осъзнават , че не всички инициат иви мог ат да бъдат пренесени или директ но прехвърлени,
но знаят , че споделянет о е важна част , за да се разбере какво да се прави и какво да не
се прави. Важни, според респондент ит е, в т ози конт екст са и проучват елнит е посещения
по мест ат а на произход на работ ницит е, да се разберат навицит е на живот , да се срещнат
мест нит е синдикат и и да се опознаят различнит е начини на орг анизиране на работ ат а.

Чеклист за орг анизиранет о на инициат ива за борба с работ ат а на
черно в селскот о ст опанст во
Преди инициат иват а

Анализ на конт екст а:
В определенит е област и има/възникват :
Случаи на експлоат ация
Концент рация на работ ници имиг рант и
Кампании за берит ба
Гет а или импровизирани лаг ери
Знам:
Какви са основнит е производст ва
Вида на използванат а работ на ръка
Основнит е елемент и на съот вет ния дог овор (т аблици за заплат ит е, рамки, г рафици)
Къде са мест ат а за набиране на работ ници
Кои са най-ярко предст авенит е ет нически г рупи
Мест ат а за събиране и поклонение

Орг анизация:
Оценка на икономическит е ресурси
Оценка на наличнот о време
Избор и производст во на приспособленият а за подаръци
Възможност за инт ернет дост ъп по време на операцият а
Определяне на количест венит е и качест венит е цели на кампаният а
Планиране и прог рамиране на инт ервенциит е
Орг анизиране на заключит елна конференция
От крих / свързах се / информирах / анг ажирах:
Поне двама души, посвет ени на кампаният а
Култ урни медиат ори
Синдикални ст рукт ури на т ерит орият а
Лице за конт акт за работ ницит е, коет о винаг и да присъст ва на т ерит орият а
Мест ни инст ит уции
Правоприлаг ащи орг ани
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След инициат иват а

Оценка на резулт ат а:
Избраният часови пояс беше правилният
Избранот о мяст о е подходящо
Срещнах дост ат ъчен брой работ ници
Събудих у т ях инт ерес и доверие.
През следващит е дни някои от т ези хора от идоха в мест нот о синдикално
предст авит елст во, за да задълбочат придобит ат а информация или да подадат
жалба за нарушаване на т ехнит е права
Събрах данни, информация, изображения, полезни препоръки, за да изг от вя пълен
доклад за сит уацият а, койт о да бъде предаден на компет ент нит е инст ит уции и да
г и приканя да се намесят
Получих положит елна обрат на връзка за публикациит е в социалнит е мрежи, за да
се разпрост рани инициат иват а
С мен се свърза журналист , койт о иска да проучи в дет айл сит уацият а
Получих молба от т ерит орият а (работ ници, делег ат и, управит ели на мест ни
общност и) за повт орно провеждане на инициат иват а
Монит оринг на инт ервенцият а:
Брой работ ници, коит о след първия конт акт са се обърнали към ст рукт урат а на
синдикат а
Брой нови членове
Брой жалби за случаи на експлоат ация
От ношения с инст ит уциит е:
От криване на пост оянна кръг ла маса за дискусии по т емат а
Доклад относно сит уациите, които сме срещнали и събранит е данни (брой работ ници,
заплат и, условия на живот , експлоат ация)
Последващо:
Монит оринг на т рудовит е пот оци в различни г еог рафски райони в съот вет ст вие с
фазит е на от г леждане на културите (г еог рафско посочване на мест ат а, посещавани
от работ ницит е).

