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Част I: Миграционните процеси в България – фокус 
върху работещите от селското стопанство 

1. Описание на средата 

България e сравнително нова страна-участничка в международните 
миграционни процеси. В същото време съществуват противоречия между 
различните източници на информация за миграционните потоци от и към 
страната. България е единствената страна-членка на ЕС, в която няма единна 
годишна сравнима статистика за миграционните потоци. Нещо повече, 
данните за нивото на гражданите - обект  на свободно движение на хора, 
както и на граждани на трети страни са в компетенциите на Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика,  
министерство на финансите, министерство на правосъдието, Изпълнителна 
агенцията по заетостта, Държавна агенция на бежанците, Национална 
агенция на българите в чужбина, Националния статистически институт, 
Вицепрезидента на Р България, Българска народна банка, неправителствни 
организации и пр..  
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Федерацията на независимите синдикати в земеделието, ФНСЗ от години се 
стреми да канализира и изследва ситуацията на работещите в сектора – 
сезонни работници, които упражняват труд в селското стопанство в други 
страни-членки, както и да събере информация за работещите граждани на 
трети страни в българското селско стопанство. С помощта на партньорски 
организации-членки на Европейската федерация на синдикатите от 
земеделието, хранително-вкусовата промишленост, тютюни и туризъм, 
ЕФФАТ бяха направени първите стъпки в тази посока.  

В рамките на различни тематични проекти на ЕФФАТ ФНСЗ организира 
поредица от работни срещи на национално ниво с участието на 
представители на  широк кръг заинтересовани страни – министерство на 
труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Инспекцията по труда, 
работодателски организации, синдикати и неправителствени организации, с 
идеята да се фокусира вниманието им върху важността на феномена 
миграция в сектор Земеделие в България, върху проблемите на работещите 
в него, да се създаде кохерентна и ефективна мрежа, която да допринесе за 
решаване на поставените въпроси. Многократните изследвания, доклади, 
презентации по въпросите на работниците-мигранти, сезонните работници, 
командированите работници бе внесена известна яснота и за ситуацията в 
България. ФНСЗ счита, че включването на българските синдикати от 
земеделието в този взаимен изследователски и информационен процес дава 
възможност да се оцени кое е типичното и кое е специфичното за 
българския случай, както и да окаже въздействие върху ефективното 
решаване на основни дефицити в българската миграционна политика – 
липса на надеждна, публично достъпна и изчерпателна информация за 
миграционните потоци и особено в сектор Земеделие и спазване на 
трудовите и човешки права на работниците. 

2. Българските селскостопански работници предпочитат да 
мигрират основно към 6 страни-членки на ЕС.  

България е единствената страна в ЕС, в която няма ежегодна сравнима 
статистика за миграцията. Въпреки това данните от последното преброяване 
на населението (през 2011 г. предстои публикуване на данните от 
завършилото през февруари 2011 г.), показват, че през последните години 
емиграцията е намаляла, България все още е преобладаващо емигрантска 
отколкото имигрантска страна - броят на емигрантите, напускащи страната, 
превишава значително този на имигрантите, които избират България като 
крайна дестинация.   
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Българите традиционно избират да работят в следните европейски страни: 
Испания, Германия, Италия, Гърция, Великобритания и Ирландия.  

 Данните за движението на работната сила българи в селското стопанство  
подадени от Мрежата от служби по трудови и социални въпроси в 6-те 
държави сочат: 

 В Испания – 147 890 души, работещи българи, заети предимно в 
селското стопанство, хотелиерство и туризъм; 

 В Гърция – поради силно изразената сезонност на миграцията цифрите 
варират в широк диапазон 50 – 70 000 души в селското стопанство, а 
заедно с постоянно пребиваващите там българи наброяват 120 000 
души. Данните са трудно проследими към момента. 

 В Германия работят около 65 000 българи – добре структурирана 
работна сила, наети по 4 действащи двустранни спогодби. Една малка 
част от тях само са в селското стопанство по действащо едва от 2008 
г.споразумение. 

Към момента пред свободното движение на българите в ЕС все още има 
ограничения за достъп до пазара на труда в 10 страни-членки за предпазване 
на местните пазари на труда от наплива на емигранти от България. Тези 
страхове се оказаха мит и не се потвърдиха в годините от 2007 до днес. 
Тези ограничения обаче, допринасят за развиване на нелегална заетост, сива 
икономика и социален дъмпинг в приемащите страни – явления срещу които 
синдикатите се борят категорично.    
Как намират работни места българите, желаещи да работят в чужбина? 
Редица анкети и разговори с представители на тази целева група сочат, че, 
когато става дума за работа в чужбина българите се информират от свои 
близки и познати – други българи, които вече имат опит в работата в 
чужбина (32,5%). Друга немалка част посочват, че си търсят работа чрез 
обяви в интернет и вестници, където изобилстват обяви за работа в чужбина 
(13,5%). Най-малък е делът на намерилите работа в чужбина чрез 
посреднически агенции в България (8,8%). 
От друга страна Агенцията по заетостта в България посредничи на 
българските граждани да си намерят работа в чужбина по реда на:  

• сключени международни договори, спогодби и споразумения за 
заетост;  

• мрежата за информиране и посредничество "Европейски услуги за 
заетост - EURES";  

• сключени посреднически договори с чуждестранни работодатели за 
наемане на работа на български граждани.  
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Условията и реда за кандидатствуване за работа в чужбина по реда на 
сключени спогодби и споразумения се определят от Министъра на труда и 
социалната политика. Набирането на кандидати за работа в чужбина се 
извършва по конкретни оферти, предлагани от чуждестранните 
работодатели.  
По линия на мрежата "Европейски услуги за заетост - EURES"  
Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от 
физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение 
от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от 
него длъжностно лице. Списъкът на посредниците с валидно 
удостоверение е публикуван на интернет – страницата на Агенция по 
заетостта: www.az.government.bg, в рубриката “Фирми посредници”.  
Посредническа дейност по наемане на работа могат да регистрират лица, 
които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно 
българското законодателство, законодателството на друга държава – членка 
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 
Европейско икономическо пространство, в чиито предмет на дейност, 
дружествен договор или устав е предвидено извършване на посредническа 
дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и/или 
в чужбина и/или на моряци.  
Посредническата дейност по наемане на работа се извършва “безплатно – без 
събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други 
плащания от страна на търсещото работа лице”. Посредниците могат да 
насочват и подпомагат търсещите работа лица за работа в конкретна 
държава само след регистриран в Агенцията по заетостта посреднически 
договор, сключен с чуждестранен работодател. Регистрираните 
посреднически договори се вписват в приложение към удостоверение и се 
публикуват на интернет – страницата на Агенция по заетостта: 
www.az.government.bg в рубриката “Фирми посредници”.  
При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява 
номера, под който е регистриран за извършване на посредническа 
дейност, срока на регистрацията и номера на регистрирания 
посреднически договор за наемане на работа.  
Посредникът рекламира и/или публикува обяви за работни места само по 
заявка на работодател.  
Всеки посредник разработва и представя на кандидатите за работа комплект
от документи: 

• Посреднически договор с подробно описани права и 
задължения на страните;  

• Писмена информация за чуждия работодател;  
• Писмена информация за характера на работата, заплащането, 
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осигуровките, полагащите се отпуски, работно време и 
осигуряването на кватира, необходимите познания по езика 
на приемащата страна;  

• Писмена информация за държавата на работодателя – 
култура, бит, обичаи, религия;  

• Извлечение от действащото законодателство на чуждата 
държава, регламентиращо наемането на чужди граждани в 
нея, преведено на български език.  

 

Министерството на труда и социалната политика на Република България 
организира редовно информационни трудови борси в Испания, Германия, 
Гърция, Крит, за да се поощри информирания избор на гражданите, достъпа 
до права и услуги. По анализ на данните се вижда, че българите не работят 
по своята квалификация, но работят по-ниско квалифициран труд, страдат от 
липса на информираност, ограничен достъп до социални и трудови права.  

Друг канал за информиране са службите по социални и трудови въпроси, т. 
нар. трудови аташета в страни–членки, в които има голяма българска 
диаспора от работещи – в Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Италия, 
Германия. Днес се търси възможност за разширяване на тази мрежа. Тези 
служби изпълняват важна роля при кооперирането между институциите, но 
най-вече там работещите в чужбина българи могат да се обръщат за съвети, 
консултация или със сигнал за нарушения. 

От 2002 година Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" 
осъществява специализиран контрол по спазване на Закона за насърчаване 
на заетостта, в частност условията и реда за извършване на посредническа 
дейност при наемане на работа от физически и от юридически лица. 
Проверките, които се осъществяват са по сигнали и искания на граждани 
или инициирани от самите инспектори в агенцията. За драстични случаи на 
нарушени права, случаите на измама се подават сигнали и до прокуратурата.  
Най-често срещаните нарушения са: скрити форми на заплащане на 
посредническата услуга, която е забранена от закона, липса на договор 
между посредника и търсещия работа, договорът за наемане на работа не е 
преведен на български език и условията по трудовото правоотношение с 
фирмата работодател - място на работа, работно време, трудово 
възнаграждение са неясни за наемания. В договора трябва да са упоменати и 
разноските по пътните кой ги поема - лицето или самият работодател и да 
се посочи кой плаща застраховката при отпътуване в чужбина; често пъти 
условията от договора не отговарят на реалните в страната на работа. Всичко 
това крие риск от работа в условия на «модерно робство». 
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По отношение на условията на труд и живот на българските работници в 
чужбина може да се обобщи, че голяма част от тях, особено в условията на 
криза работят ниско платена работа, за надница, работят на две или повече 
работи, и работят допълнително – 9 часа на ден и 45 часа на седмица, често 
пъти не получават социални добавки/бонуси, не получават заплащане за 
отпуски, а социалните им и пенсионни права са силно нарушени. 
Допълнителнителни тежки последици са феминизацията на миграцията – в 
последните години се наблюдава нарастване на дела на жените в тези 
процеси - и разделението на семействата, значителни тежки социо-
психически последици за отделната личност и за обществото, като цяло.  
Изследване на емигрантски общности, работещи извън България сочи, че те 
не се интересуват от синдикати, поради страх, недоверие във възможностите 
или умора от организираност. Това, разбира се е тревожен сигнал за 
българските синдикати, въпреки усилената работа и сътрудничество между  
централите на българските синдикати и тези от по-важните приемащи 
страни.  

През последните 2 години КНСБ  е сключила две споразумения1 с 
представителните синдикални конфедерации в  Гърция и  
Великобритания.2 Тези споразумения са насочени повече за осигуряване на 
синдикална защита на работниците мигранти от съответните държави по 
споразумението. Споразуменията само донякъде засягат и 
командированите работници. Все пак те са крачка напред в синдикалното 
сътрудничество и могат да бъдат доразвити, като в тях се включат 
специални текстове по отношение установяване на минимални условия 
на труд в приемащата държава за командированите работници. С първото 
споразумение, сключено между Конфедерацията на независимите синдикати 
в България /КНСБ/ и Конфедерация на трудещите се в Република Гърция 
/КТРГ/. С това споразумение двете конфедерации договорят в рамковото 
споразумение гаранция за взаимна синдикална защита, която  представлява 
трансгранично признаване на синдикалното членство и с това допринася за 
прокламираната от ЕКП през 1999 г. „Европейска система за трудови 
отношения”, в която трябва да бъдат включени опита от двустранни и 
многостранни договори за синдикална и правна помощ.  

Второто споразумение за сътрудничество е сключено между 
Конфедерация на труда ”Подкрепа”, Конфедерация на независимите 
синдикати в България и Trade Union Congress /TUC/- Великобритания. 

С Протокола за сътрудничество българските и английските синдикати 
декларират своята готовност за сътрудничество в следните насоки: 

                                                 
 
2 В тази посока има намерения и са водени разговори с партньори от Испания и 
Австрия. 
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• Отказване на подкрепа на българските работници във 
Великобритания 

• Оказване на подкрепа на британските работници в България. 

Орган по контрол на изпълнението на договорите за работа през 
посреднически агенции или индивидуални договори на пазара на труда извън 
България е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", която 
действа в рамките на Министерство на труда и социалната политика. Към нея 
има действащ телефон, на който работещи   в чужбина български граждани 
могат да подават сигнали за нередности във връзка със спазването на 
трудовото законодателство и  могат да подават своите оплаквания относно 
нарушаване на трудовите им права като европейски граждани в друга страна - 
членка на Европейския съюз. Инспекцията по труда работи в мрежа, т. нар. 
«лиазон офиси» с останалите инспекции в останалите страни-членки. 
Съвместно осъществяват разследване на конкретни случаи на нарушения, 
включително и сезират прокуратура.  

Интересен е въпросът със завръщащите се в България работници. Доколкото 
те упражняват ниско квалифициран и ниско платен труд извън територията на 
България, то при завръщането си в България те допринасят в притока на 
свежи пари – средно за година в България влизат повече от 400 млн лева, 
което е съизмеримо със средстват, които България получава от европейските 
фондове - и могат да внесат главно интеркултурния си опит. Част от 
националната стратегия на България 2008-2013 г. е насърчаване на 
завръщането на българските емигранти и работещи и включването им на 
пазара на труда, което, обаче е възможно при стабилен икономически и 
социален ръст у нас и работни места. Към момента това е много неясно. 
Сериозен резерв, обаче може да бъде ползван в предвиждане на насърчаващи 
заетост и предприемачество мерки в Националната програма за развиване на 
селските региони, ориентирани към завърнали се от чужбина българи  

Някои заключения по темата:  

Синдикатите винаги са настоявали за по-ясен фокус върху 
социалната защита на работниците-мигранти и сезонни работници, 
което обвързва усиялията на работодателите и държава. Включване 
на сеслскостопанските работници в общия режим на социално 
осигуряване и разработване на системи за социално осигуряване на 
сезонни работници и работници –мигранти за риска «безработица».  
По-задълбочено изследване и анализ на проблема с трансфера на 
социални и осигурителни права към национално-осигурителните 
системи в страната на произход – загубите, които търпят тези 
системи са сериозни.  
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От казното дотук се вижда, че достъпът до права и нарушаването 
на права е в пряка връзка с недостатъчната информираност, достъп 
до информация и повишаване на съзнанието у работещите, което 
пряко зависи от организираността на работещите, като в страната 
на произход, така и в приемащата страна. Тук трябва да 
използваме натрупаната критична маса опит и информация у 
синдикатите и да използваме пространството за развиването и 
задълбочаване на двустранните връзки между секторните синдикати 
в Земеделието. Опитът на ФНСЗ от сътрудничеството с колегите от 
UGT- Agroalimentaria, Испания сочи, че те разполагат с пълната 
информация на работещите сезонни в селското стопанство в цялата 
страна – списък, месторабота, заплащане, отчисления за 
социалноосигурителната система, условия на труд и живот и пр. 
Тази информация в България липсва и единствената възможност да 
получим такава е в края на 2011г когато ще приключи 
обрабтването на данните  от последното преброяване на 
земеделските стопанста , в чиято анкета по наше искане са 
включени въпроси относно работната сила в отрасъла – постоянна 
и сезонна.   Задълбочаване на сътрудничеството между синдикатите 
членки на ЕФФАТ в сектор селско стопанство би могло да доведе 
до разработване на единна база данни на тези работещи сезонни 
или мигранти, която по-нататък да ползва освен синдикатите, 
също така и националните осигурителни системи в страните по 
произход.   
Развиването  на колективното трудово договаряне и включването 
към него на работещите от други страни-членки на общността е 
важен момент за  организиране на работниците. Контрол върху 
достъп до информация от страна на работниците и предоставянето 
и от работодателя на езика на работещите, като и договаряне за 
изравняване на заплащането за еднакъв труд между работниците - 
чужденци и местните работници ще доведе до намаляване на 
социалния дъмпинг.  
Волята за създаване на действаща «трудова полиция» - с 
участието на представители на работниците и инспекцията по 
труда – би довело до по-добър контрол върху работодатели със 
съмнителна репутация (агенции за временна заетост) и отново 
превенция на злоупотреби с труда на тези работещи.    
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3. Работещите имигранти(граждани на трети страни) на 
българския пазар на труда и в частност в земеделието 

Необходимо е да се подчертае, че България все още е преобладаващо 
емигрантска отколкото имигрантска страна. Няма дългогодишна традиция на 
оценките на пазара на труда във връзка с възможностите, които предоставя 
имиграцията. Няма натрупан богат опит нито в разработването на 
специфични политики, нито в анализа на специфични форми на трудова 
миграция като временната и циркулярната. Въпреки това тези процеси се 
регулират в Националната стратегия по миграция 2008-2013 г. има две 
основни цели:  

1. Завръщане на работещи българи обратно в България и включването им 
на пазара на труда. Този аспект вече разгледахме по-горе в този 
материал, но ще подчертаем отново, че в ситуацията на криза не може 
да се оцени ефекта от реализираните в стратегията мерки (например – 
ежегодно провеждане на информационни кампании сред българите в 
чужбина и особено на българските студенти, които учат в чужбина, 
приблизително около 20 000 българи). 

2. Балансиран достъп до българския пазар на труда на граждани на трети 
страни. За да се осигури този балансиран достъп към Министъра на 
труда и социалната политика работи консултативен съвет по трудова 
миграция, сформиран  от работодатели и синдикати, на заседанията на 
който се разглеждат и приемат браншови квоти за разрешения за 
работа на граждани от трети страни.  

Чужденци могат да извършват трудова дейност само след получаване на 
разрешение за работа от Агенцията по заетостта. Разрешение се получава 
за работа, която изисква специализирани знания и умения, и когато 
пазарът на труда не предлага подготвено местно лице. Издава се по 
искане на работодателя – физическо или юридическо лице, регистрирано 
по българското законодателство или по искане на юридическо лице, 
регистрирано по българското законодателство, страна по действащ 
междуфирмен договор с чуждестранно юридическо лице, което е 
работодател на чужденеца. Законодателят е оставил инициативата за 
наемане на чуждестранни работници в ръцете на работодателите, но 
формалните изисквания и административната тежест все още се оценяват 
като тежки от тях. Някои данни сочат, че разрешителни за работа през 
2008 г. са получили 1900 души, а през 2009 г.  1000 души, което се 
обяснява с настъпилата криза. Тези разрешителни за работа са издавани 
главно на турски граждани (заети главно в строителството), на граждани 
на Македония, Русия , Индия (основно заети в изпълнение на 
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инвестиционни проекти, някои заводи и др.). В изпълнение на 
Националната стратегия по миграция са подписани двустранни 
споразумения за регулирана трудова миграция между България и 
Молдова, Македония, Украйна и Армения, и се изпълнява партньорство за 
мобилност между България и Молдова и  Грузия.  

България тепърва предстои да оценява ефектите от трудовата имиграция 
и да води обществен задълбочен дебат за повече „отваряне” или 
„затваряне” на трудовия си пазар, който и без друго изпитва сериозни 
затруднения днес, за изграждане на мултикултурно и толерантно общество 
или да се обрече на капсулиране в собствената си национална 
идентичност и развиване на ксенофобия. Във всички случаи този дебат не 
може да мине без участието на синдикатите, защото става дума за 
гражданска и социално отговорна позиция. Въпреки това може да 
очертаем някои тенденции и перспективи в тази област. България е 
привлекателна за граждани от съседните страни поради членството си в 
ЕС и поради красивата си природа и евтината издръжка на живот. 
Българското общество е традиционно мултикултурно и толерантно, даже 
любопитно към другите/различните. Всичко това е знак, че обществото 
гледа на имиграцията положително, като ресурс за националната 
икономика, за междукултурно и езиково многообразие.  Въз основа на 
частни изследвания сред имигрантите със статут на дългосрочно и 
постоянно пребиваване може обаче да се види, че заетостта сред тях е 
по-висока от средната заетост за страната. Въпреки това се наблюдава 
тенденция за извършване на недекларирана работа, която е по-ниска от 
степента на тяхната квалификация. Голяма част от тези работници нямат 
социални осигуровки, настаняването на тези работещи е все още 
предизвикателство. Езиковата бариера е проблем за тяхната интеграция и 
успех на пазара на труда. Не липсват и нарушения на трудовото 
законодателство – констатирани са наемане на командировани работници 
без разрешения от Агенцията по заетостта.  
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