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КОЙ Е ЗАСТРАШЕН?
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СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ

търсещите по-добро заплащане, възможност за
реализация, безопасни работни места
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СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ
от всички етноси – българи, роми и турци

04
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ

работещи в сивия или черния сектор, там където
достъпът на властите е труден

СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ
мигранти, пътуващи за сезонна работа, строителни
обекти с кратки срокове за приключване и
полагащи нискоквалифициран труд

КНСБ се включва активно:
• на национално и международно ниво за борба с всички
прояви и форми на принудителен труд
• при издаването и разпространяването на информационни
материали, насочени към български граждани, търсещи
работа в чужбина

СИНДИКАТИТЕ И ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
В КНСБ работим за изпълнението на:
• Конвенция №29 на Международната организация на
труда за принудителния или задължителен труд
• Протокол, допълващ Конвенция№29 относно
принудителния труд и трафика на работна ръка

РИСКОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Липса на постоянен във времето
ангажимент
сезонна работа или за такава с
временен характер
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Липса на устойчивост по отношение на
човешките ресурси

02
Тежки условия на работа
физически труд, включително на
открито, изложени на много високи
температури, продължителни смени, в
досег с вредни за здравето
индустриални химикали, липса на
подходящо работно (защитно) облекло

03
04

наемат се масово общи работници,
без специфични знания и умения, без
стратегия за тяхното развитие
Несъвършена регламентация на
трудово-правните отношения
Договорните отношения са уредени
лошо, най-вече в ущърб на
работниците. Ниската грамотност в
много случаи е допълнителен
негативен фактор

ФНСС за справедливо командироване
Проект „Подкрепа за
справедлива и отговорна
мобилност. Командироване
на работници: укрепване на
административното
сътрудничество и достъпа
до информация“

Eвропейска асоциация за
въпросите на работниците
мигранти във Франкфурт

Кръгла маса на
тема“ Обмяна на добри
практики за борба с
трудовата експлоатация“

Седмицата за борба
с трафика на хора кампания

Консултантски центрове за
мобилни работници Бремен,
Хамбург и провинция
Долна Саксония

Принудителен
труд

на
български
строителни
работници

Случаят ABSA

Топ строй 2003

Подизпълнител – българско
предприятие

Експлоатация на
български строителни
работници, наети за
изграждането на нов
затвор и нова сграда на
НАТО в Брюксел

Не се декларира труда и не се
плащат осигурителни вноски
на българските работници
Съдебни производства срещу
работодателите за допускане
на чужденцибез позволение
да пребивават в Белгия за
повече от три месеца, без
предварително издадено им
разрешително за работа

Недостатъчно добре
платени и живеещи в лоши
условия
Конфискация на активите
на компанията и глоба

Българските строители в Германия
„Справедливо командироване“
През 2018 г. около 2 хил.
българи са сигнализирали
за трудова експлоатация в
Германия

Чести нарушения
• неизплатени заплати
• неправомерно уволнение
• незаплащане на извънредния труд
• липсва задължителното социално осигуряване
• липса на допълнителни споразумения за командироване
• работи се без трудови договори

Бремен януари - август 2019
- 117 консултирани: 59 жени, 58 мъже
- над 200 консултации
- 58% са работещи
- 8,5% са работници в строителния бранш

Казус с български строителни работници в
Германия е изпратен от КНСБ за разглеждане от ЕОТ
Командировани работници в периода от януари до август
2019 г. от българска строителна компания за работа на
строителен обект в Германия. Работещи върху
строителството на жилищни сгради в Грос-Цимерн. В края
на месец август ЕОТ получава сигнал от тях с оплакване,
че не са получавали заработените надници от месец юни.
12те български работници са изпратили работното си
време в ЕОТ (по 9 часа от понеделник до петък и 6,5 часа в
събота) с цел пополучаване на дължимото плащане
Българската компания е подизпълнител на германска
компания. Собственикът и управител на германската и
българската компания е едно и също лице.

ПРЕВЕНЦИЯ И МЕРКИ
Повишаване на
осведомеността и
насърчаване на климат на
нулева търпимост към
трудовата експлоатация

Целево
повишаване на
осведомеността,
обучения, семинари и
работни срещи

Насърчаване на диалога и
партньорството със
заинтересованите структури,
за да можем заедно да се
обединим в общите
действия срещу трафика
Установяване на контакт и
предоставяне на информация
на работниците, които се
движат в рамките на ЕС или
пристигат в Съюза

https://www.constructionworkers.eu
ПРОВЕРКА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
И УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Този сайт дава кратка информация за заплати, условия на работа и права на строителните работници за всички
европейски страни, на всички европейски езици. Строителните работници могат да достигнат до полезни връзки и
контакти на представители на профсъюзни организации, готови да им съдействат и да им осигурят подкрепа
при необходимост.

https://www.constructionworkers.eu

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО
БЪЛГАРСКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

40 ДЪРЖАВИ,
всички европейски езици

 Нито една стопанска дейност не е защитена във времето
от участие в трафик на хора с цел трудова експлоатация.
 Трафикът на хора и модерното робство поставят
сериозни предизвикателства пред всички нас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Затова трябва да продължим с фокуса върху
превенцията и засилване на информираността на
гражданите.
 Само и единствено когато те са запознати с правата си и
задълженията си като работници в други държави –
членки на ЕС, те ще могат ефективно да се защитават
от трудова експлоатация.

ФЕДЕАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТРОИТЕЛНИ
СИНДИКАТИ КЪМ КНСБ
инж. Цветелина Иванова, Председател
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

