НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
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от заетите лица в България са неформално икономически заети.
от неформално заетите българи са в сектора на
селското стопанство.

от всеки 5 българи са купували стоки от
недекларираната икономика.
на всеки 10 работещи е упражнявал недеклариран труд,
а 1 на всеки 7 от наетите е получавал заплата в плик.
от брутната добавена стойност в България се генерира от
недекларирания труд.

аетите в селското стопанство на България са сред социално
най-уязвимите групи работещи бедни – във висок риск да се трудят

в сивата икономика, лишени от социална защита и от обезщетения при
безработица.

Аграрната реформа, проведена през деветдесетте години в България,
промени драматично формите на заетост в отрасъла. Днес тя е все
по-често непълна, допълнителна и неформална. Класическата форма
на заетост в земеделието - трудови правоотношения между собственика
на средството за производство и наетия работник - отстъпва все повече място на самонаемането, която е специфична форма на заетост и
най-често се свързва с работата на едноличните търговци, упражняващите свободни професии, земеделските стопани и тютюнопроизводители,
семейни работници в домашното стопанство и услугите.
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Днес формите на трудова заетост според формата на собственост на
средствата за производство в селското стопанство се разделят на:
•

наети

•

самонаети

•

и семейна работна ръка.

Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство с
най-голям дял са самонаетите и семейните работници – 557 408 (или
89,7%), а наетите са 57 723 (10,3%) от всички работещи в земеделието. Делът на заетите в сектора спрямо заетите в икономиката
представлява 19,3 %, докато наетите по трудово правоотношение са
едва 3% от общо наетите за страната. Самонаетите лица са 87% от
работещите в сектора или 2/3 от всички самонаети лица в страната.
Секторът се отличава и със своята категорична сезонност, което пък обуславя преобладаващите временна и сезонна форма на заетост. Това
е сериозна предпоставка за несигурна и неформална заетост, което
генерира тежки социални проблеми в сектора и в регионите.
Разпространено явление в отрасъла са заетите при ЕТ да работят като
сезонни работници без договор, на които се заплаща твърда сума по устна договорка - най-суровата форма на недекларирания труд.
От данните на НОИ за броя на действащите, новосключените и прекратени трудови договори през годината е видно, че около 45 % от наетите
работници са с договор за определен срок – временна или сезонна
заетост.
Анализирайки статистическите данни за заетостта в сектора с тревога отбелязваме слабото, дори катастрофалното участие на заетите в земеделието в осигурителната система: регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители осигурени за всички социални
рискове, без трудови злополуки и безработица през 2017 г. са 22 344
души със средномесечен осигурителен доход 312,03 лв., осигурените
само за пенсия земеделски производители и тютюнопроизодители са
23 672 и средномесечен осигурителен доход - 310,31 лв.; работещи без
трудови правоотношения в кооперацията са 938, със средномесечен
осигурителен доход 274,27 лв., а наетите по трудов договор лица, които
са осигурени задължително за всички социални рискове са 63 651.
С други думи общият брой на официално внасящите осигурителни
вноски в селското стопанство е 110 605 от общо 2 802 898 души – едва
3,95% от всички осигурени лица.
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Независимо от направените положителни промени в трудовото законодателство с въвеждането на еднодневните трудови договори, все още
голяма част работещите в сектора работят без трудови договори, единствено на устна договорка, което ги лишава от справедливо заплащане,
социално и здравно осигуряване, отпуски и други плащания, уредени с
трудовото законодателство. В сектора продължава нелегалното наемане
на работа, което изкривява пазара на труда в страната и възпрепятства
справедливите условия на труд.
Тази брошура е за двойното лице на недекларирания труд и ерозията на обществените отношения чрез него. Обществената справедливост минава през личната ни информираност и осъзнат избор.
Недекларирания труд краде от всички! Ти избираш...
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕДЕКЛАРИРАНИЯТ ТРУД?

Недеклариран труд е всяка дейност, осъществявана срещу заплащане,
която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите
на публичната власт, с което се създават предпоставки за избягване плащането на данъци и осигуровки (социални и здравни) и неспазване на
изискванията на нормативната уредба или трудовите стандарти.

ОСНОВНИ ФОРМИ НА НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД:
•

Работещи без трудов договор;

•

Договор с по-ниска официална заплата от реалната работна заплата;

•

Наемане под минимален осигурителен праг за съответната работа
(по икономически дейности и основни групи професии);

•

„Заплата в плик“;

•

Трудови договори, които не са регистрирани в НАП;

•

Недекларирана работа, основана на неверни изчисления на работното време, които не отчитат работата през нощта, законово определената отпуска и допълнителните часове.
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ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД

•
•

•
•
•
•

За работниците и служителите
Намалени пенсионни права, поради платени по-малко вноски от тях;
Загуба или по-ниски размери на други социални обезщетения,
които се изчисляват въз основа на обявената им заплата и отчетеното работно време);
По-лоши условия на труд, поради неспазване на задълженията за
здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
Нарушени права за наемане на работа (напр. правото на платен
годишен отпуск и ограничения на работното време;
По-малка сигурност по отношение на заетостта и риск от лишаване от право на обезщетения при съкращения и безработица;
Ограничен достъп до здравни грижи и по-високи разходи за медицински грижи.

За работодателите (бизнеса)
• Нелоялна конкуренция, предоставяйки по-евтини стоки и услуги в
сравнение с тези, спазващи правилата за здраве и безопасност и заплащане на дължимите данъци и социалноосигурителни вноски.
• По-голям риск от санкции от компетентните държавни органи, което
може да повлияе сериозно на техния бизнес.
• По-ниско качество и производителност на труда и изкривяване
пазара на труда, както и на социалното сближаване.

•
•

За държавата
Неплатени данъци и осигурителни вноски.
По-малко пари за осигуряване на качествени услуги като грижи за
деца, здравеопазване, образование и социални услуги, насочени към
безработните или възрастните хора.

За обществото
•

По-ниско качество на работната сила

•

Намалени възможности за лицата, упражняващи недеклариран
труд да повишат уменията си или да участват в ученето през целия
живот;

•

По-ниско индивидуално работно благосъстояние;

•

Ограничени възможности да се възползват от колективното упражняване на конституционни права (правото да се присъединят към
синдикатите и да договарят колективен трудов договор);

•

По-голямо социално неравенство в обществото и в същото време
произведена добавена стойност, която е по-ниско конкурентноспо-
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собна в сравнение с другите европейски страни.

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД:
•

Незнание на действащото трудово, данъчно и осигурително
законодателство и последиците от упражняването на недеклариран труд и съществуващите неясноти, празнини и противоречия в
правната рамка както и честите законодателни промени;

•

По-нисък капацитет за откриване на злоупотреби и нарушения и
липса на адекватни инструменти или ресурси;

•

Недостатъчен капацитет на правоприлагащите органи – трудови
инспектори, данъчни служители, други контролни органи; сложност
и продължителност на аминистратив-ните и правни процедури за
откриване и санкциониране на недекларирания труд;

•

Липса на синдикално представителство;

•

Разпространението на нестандартни трудови правоотношения като
самостоятелна заетост, работа на свободна практика и работа чрез
агенции за временна заетост;

•

Наличие на тристранни трудови правоотношения - при временна
работа чрез агенции за временна заетост, командироването на
работници, където контролът е по-труден, предвид недостатъчните
инструменти за трансгранично сътрудничество.

ФАКТОРИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД:
•

Структурни и икономически фактори, свързани с развитиет о
на икономиката;

•

Циклични икономически фактори - трудна бизнес , дълги периоди на безработица и висок относителен дял нана обезкуражени
лица, натиск за намаляване на заплатите.

•

Правни фактори - яснота и пълнота на законодателството, приспособяване на правните уредби към новите видове работа, постоянност на законодателството, относно действието на трудови,
данъчни и осигурителни разпоредби.

•

Институционални фактори - правоприлагането и по-специално
съществуването на единна организация или координиращ орган за
борба с недекларирания труд.

•

Социални фактори със споделено разбиране за цялостната
институционална, данъчна и социална рамка и нейната възприемана справедливост и прозрачност - как работодателите и
лицата оценяват разходите и ползите от декларирането на икономическата активност и на труда, ефективност на държавните
услуги, рискът и разходите за разкриване и справедливостта на
„системата“.

Когато се комбинират с прозрачни и справедливи условия (разумни данъци,
вноски и разпоредби, силни институции), се засилва обществената нетърпимост към неформалната икономика и недекларирания труд и се повишава данъчния и осигурителния морал.
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МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД ВКЛЮЧВАТ:
•

Законодателни мерки - изготвяне и/или промяна на закони и подзаконови нормативни актове в съответствие с новите изисквания на
пазара на труда и новите икономически реалности;

•

Институционални мерки за създаване на структури и механизми
за по-добро сътрудничество между съответните органи (Главна
инспекция по труда, Национална агенция по приходите, Национален
осигурителен институт и НЗОК, МВР и т.н.), засилване на броя на
инспекторите по труда и осигуряване по-добри условия на труд и
адекватни системи за възнаграждение, базиращи се на резултатите;
инвестиране в обучение и споделяне на добър опит;

•

Административни мерки, които налагат нови режими, насочени
към регулиране на взаимоотношенията или опростяване на процедурите по спазване на задълженията от страна на работодатели и/
или заети лица;

•

Технологични иновации - практики, свързани с използване на
съвременните информационни технологии;

•

Други мерки, непопадащи в горните категории.

ЗА ПО-ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ, ОТКРИВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ
ФОРМИТЕ НА НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД МНОГО ВАЖНА РОЛЯ
МОЖЕ ДА ИГРАЕ:
•

Обменът на информация (свързване на компютърни платформи
и файлове на компетентните данъчни и осигурителни органи);

•

Въвеждането на уникални социалноосигурителни номера;
сътрудничество между трудовите и данъчните инспекторати
в държавите-членки на ЕС;

•

Насърчаване денонсиране от страна на работодателите и
синдикатите на нелоялната конкуренция;

•

Упражняването на права на работниците и служителите както в
държавата по произход, така и в приемащата държава в случаите
на неправомерно наемане на работа и уволнение, дори в недекларирани отношения;

•

По-строги санкции при злоупотреби в трудово-правните отношения и социалните права на работниците. Възможностите за
въвеждане/ разширяване на електронните правителства, онлайн
регистрацията и обмена на информация между администра-тивните бази данни са важна стъпка в борбата срещу недекларирания труд и сивата икономика във всяка държава-членка на ЕС.
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РОЛЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ
В БОРБАТА СРЕЩУ НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД
Функциите на ИА “Главна инспекция по труда· (ГИТ) по откриване и
ограничаване формите на недеклариран труд обхващат мерки по превенция и налагане на санкции на работодателите, които се възползват от
недекларирания труд и осъществяване на по-добра координация между
съответните национални и европейски органи на базата на споразумения и
обмяна на опит и добри практики.
В селското стопанство, след въвеждането на еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна работа, ГИТ разработи Автоматизирана система - (Портал за еднодневни трудови договори), която позволява на
земеделските стопани да се снабдяват с образци на еднодневни трудови
договори онлайн. Работодателите - регистрирани земеделски стопани,
могат да получат регистрирани образци на трудови договори по чл.
114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Променен е образеца на еднодневен трудов договор, който е нормативно установен в Наредбата и с него може да се договори работно
време от 8 или 4 часа. Промяната в образеца отразява възможността за
автоматично попълване от Системата на някой от полетата на еднодневния трудов договор. Системата може да впише и данни за работника, по
желание на земеделския стопанин, и ако той вече е сключвал предходен
трудов договор със същия работник и е въвел в Системата неговите данни.
В Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е вграден калкулатор, който дава възможност на земеделските стопани, след като въведат сумите, представляващи авансово внесените от тях осигурителни
вноски за обществено осигуряване по ДОО, ДЗПО и НЗОК и прикачат файлове на платежните документ, системата автоматично да изчисли колко
договора може да създаде и регистрира за съответния месец земеделския
стопанин, в зависимост от това дали желае да получи договори за 4-часов
или-8 часов работен ден. Системата съдържа опция за резервиране
на еднодневни трудови договори, която позволява на земеделските стопани да създадат договори само като шаблон, без да им бъде даден
Уникален Идентификационен Номер (УИН). Когато възникне необходимост от използването им, той може да генерира УИН на един или повече от
резервираните договори и да ги разпечата, за да бъдат използвани.
Облекчение за работодателите е, че те вече могат да върнат неизползваните образци на трудови договори онлайн чрез Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“.
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Голяма част от дейностите на Дирекция „Управление на риска”
и отдел „Контрол на риска“ в Националната агенция за приходите са насочени към превенция и ограничаване на недекларирания
труд в икономиката, в т.ч и селското стопанство на базата на засилен контрол върху внасянето на дължими осигурителни вноски и данъци
и въвеждане на нов подход на управление на риска, включващ четири
фази: първа фаза - идентифициране и конкретизиране на риска; втора фаза - анализ на данъчните и осигурителни липси“ на ниво фирма
(предприятие) и на тактическо ниво, анализиращо рисковете, които
засягат повече от един бранш; трета фаза - анализ на оперативно
ниво, свързан с рискове, които се проявяват при определен бранш
или група хора, (т.е. оценка на това колко пари е изгубил бюджетът, какъв е процентът на рисковите лица, каква е схемата на укриване или неплащане на данъци и вноски. През следващия етап - „Приоритизиране
и определяне на мерки“ се намесва Съвет по управление на риска,
който взима решение кои рискове ще бъдат третирани и какви мерки ще
се приложат през следващите 2 години и се разработва Програма за намаляване нивата на риска.
НАП осъществява също дейности по информиране и провеждане на кампании, които включват издаване на брошури – напр. „Облагане на земеделските стопани”, „Заплата в плик” – на сайта на агенцията, където може
да се провери дали трудовият договор е бил обявен пред държавата и
каква заплата е посочил работодателят. По този начин работникът/служителят в реално време може сам да изчисли, използвайки своя ПИК номер,
какво губи когато се осигурява на по-нисък от действителния доход, който
получава.
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В таблицата по-долу са дадени примери при различни по размер декларирани заплати (като са използвани минималните осигурителни доходи МОД за 2018 г. по квалификационни групи професии) и реални работни
заплати (т.е. очакваните средни осигурителни доходи за 2018 г. по същите
групи професии – СОД), които показват какво губят лицата, в случаите на
недеклариран труд. За изчисляване на загубите е използван калкулаторът
на НАП – „Заплата в плик”. Загубата при различните социални обезщетения е показана на реда на декларираната заплата (МОД).

ЗАПЛАТА

Обезщетения за
майчинство –
за целия период
от 280 дни
(загуба в лв.)

Болнични –
за период от
10 години
(загуба в лв.)

Обезщетение при
безработица –
еднократно
(загуба в лв.)

Пенсия – за период
от 22 години
(за жени и за мъже)
(загуба в лв.)

940 лв.

20 225 лв

1. МАШИННИ ОПЕРАТОРИ
Декларирана заплата – МОД - 688 лв.
1892 лв.

954 лв.

Реална заплата - СОД – 862 лв.
2. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Декларирана заплата – МОД - 539 лв
3259,20 лв.

1643,40 лв.

1620,00 лв.

34 848,00 лв.

Реална заплата – СОД 655 лв.
3. ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В СС
Декларирана заплата– МОД - 707 лв.
2489лв.

1254 лв.

1236 лв.

26 600 лв.

777 лв.

16 727 лв.

Реална заплата – СОД - 936 лв.

4. СПЕЦИАЛИСТИ
Декларирана заплата – МОД - 779 лв.
1565 лв

789 лв.

Реална заплата – СОД - 923 лв.

11

Националният осигурителен институт анализира и контролира съвместно с НАП и ГИТ, на базата на персоналния регистър, минималните осигурителни доходи по икономически дейности и основни групи
професии и регистрираните трудовите договори. Тези две мерки, които се
прилагат от 2003 г., целят да оказват дисциплиниращо действие за работодателите, които не плащат реални заплати и/или не плащат осигуровки
върху реалните заплати, както и за тези, които работят без трудови договори или на неотчетено работно време (на пълно или часово работно време).

Синдикатите имат важна роля в борбата срещу недекларирания
труд – чрез прилагането на т.нар. „меки мерки”, които се изразяват
в „културното“ измерение и върху изграждането на общ ангажимент
за гарантиране на правилни и справедливи условия на заетост. Те
осъществяват инициативи и с другите заинтересовани страни,
напр. чрез насърчаване културата на ангажираност с кампанията
„Влез в светлината“.
С колективното трудово договаряне синдикатите разработват правила, които определят толкова важни въпроси като заплати, обезщетения и извънреден труд и договорености за работа на непълен работен
ден, без да се жертва подходящо ниво на социална защита. Това позволява на работниците да се възползват де факто, а не само от правна
гледна точка защита на заетостта, тъй като като партньори в уреждане
на договорите - техните работодатели биха имали по-малко стимули за
неспазване и прилагането им ще бъде по-лесно. Колективните трудови споразумения могат да задължат и двете страни да денонсират работата в неформалния сектор и различните форми на
недеклариран труд.
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Организациите на работодателите осигуряват насоки и подкрепа на
своите филиали с оглед стриктното прилагане на законодателството и популяризират информационните кампании на секторно и местно равнище с
цел осигуряване на лоялна конкуренция и благоприятна бизнес-среда.

Важни са и европейските регламенти и действия, както в законодателната, така и в сферата на индустриалните отношения, които осигуряват рамка за национални инициативи, а също така и кампаниите за
повишаване на осведомеността и за съвместни действия на секторно
равнище, при активното участие на комитетите за секторен социален
диалог. „Социалният диалог е най-ефективното средство за борба
със социалния дъмпинг и недекларирания труд в земеделския сектор”,
съдържаща 11 основни тези за съвместни ангажименти на работодатели и синдикати, както и призив към националните правителства за
уважение към партньорите като гаранти на социалната справедливост.
Социалните партньори подкрепят европейския дебат по тази тема и настояват да се намери адекватно правно решение за балансиране между
социалната осигуреност на работниците и административната тежест
за работодателите.
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Добрата комуникационна стратегия за популяризиране на повишените
ползи и намалените разходи за формализация на труда и икономиката
също е основен компонент на реформите, насочени към намаляване на
недекларирания труд и неформалната икономика (използване на вътрешни
пощенските кутии, където заинтересованите лица да предоставят информация за недекларирания труд без тяхната самоличност; текущи проверки и тип
“кампании· в сектори с висока честота на използване на недекларирания труд;
провеждане на кръстосани проверки на базата на споразумения за сътрудничество с други институции; по-голямо медийно отразяване на отрицателните
аспекти на недекларирания труд чрез представяне на резултатите от контрола;
разработване на национална стратегия за разпространение чрез излъчване на
реклами чрез телевизията и радиото; публикуване на местни пресконференции, организирани от инспекторите по труда, синдикатите и работодателите,
кръгли маси, които предават послания до всички граждани на неблагоприятните, недекларирани условия на труд.

ЗА ДА ЗАЩИТИТЕ ВАШИТЕ ТРУДОВИ ПРАВА, МОЖЕ
ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ДВЕТЕ ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНИ
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ИА ГИТ И НАП:
•

На телефон 0700 17 670 служителите на Инспекция по труда ще
помогнат:
*ако работите без трудов договор;
*ако официално работите на 4-часов работен ден, но в
действителност са много повече;
*ако са нарушени условията на труд, при които работите.

•

На телефон 0700 18 700 служителите на Национална агенция за
приходите ще помогнат:
*ако Ви осигуряват на по-ниска заплата от реалната;
*ако установите, че не са подадени осигурителни декларации;
* при други нарушения на осигурителните Ви права, както и
сигнализиране на отговорните за това държавни институции.
Сайта на електронния калкулатор „Заплата в плик” е www.
zaplatavplik.bg

•

Съответните синдикални структури на КНСБ и Подкрепа също
могат да бъдат полезни по отношение на информиране и консултиране на работещите за техните нарушени трудови права, сключването на колективни трудови договори и провеждането на кампании за
промотиране на добрия опит и практики.
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Ако си ЗЕМЕДЕЛСКИ или СЕЗОНЕН РАБОТНИК - в България или където
и да е в Европейския съюз - и работиш:
• Без трудов договор и само на устна уговорка,
• На договор с по-ниска официална заплата от реалната ти работна заплата,
• На по-ниска заплата от минималния осигурителен доход за съответната
работа,
• И трудовият ти договор не е регистриран в НАП
• И не ти изчисляват правилно работното време - отчитайки работата през
нощта, работа през отпуска и допълнителните часове
• Ако получаваш заплатата си в плик...
...значи полагаш НЕДЕКЛАРИРАН ТРУД!
НЕДЕКЛАРИРАНИЯТ ТРУД КРАДЕ ОТ ВСИЧКИ, А ТИ ГУБИШ:
• Справедливо и достойно заплащане
• Отпуски
• Обезщетения при болест и майчинство
• Обезщетения при съкращения
• Обезщетения при безработица
• По-висока пенсия
• Здравни грижи
• Възможност за професионално обучение
ГУБИШ ГРАЖДАНСКОТО СИ ПРАВО НА ДОСТОЕН ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ В ЕВРОПА!
Ако имаш нужда от помощ, обърни се към СИНДИКАТИТЕ или ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА в България.
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