
 

 
 

 

 

Дейност 4.7. Бъдещето на труда и колективното трудово договаряне  

 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА 

ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО:  

Как да използваме предимствата и да преодолеем негативните последици от 

дигитализацията? 

 

 

 

 

  



 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
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1. Понятиен апарат на технологичния прогрес: 

1.1. Дигитализация и дигитална икономика (Digitisation and Digital Economy) 

1.2. Блокчейн (Blockchain) 

1.3. „Интернет на нещата“ (Internet of Things) 

1.4. Онлайн платформи за полагане на труд (On-line platforms) 

1.5. „Споделена икономика“ (Shared economy) 

1.6. „Големи данни“ (Big Data) 

1.7. Триизмерен печат (3D Printing) 

1.8. Изкуствен интелект (Artificial Intelligence)  

1.9. Атипични форми на заетост (Atypical forms of work) 

2. Влияние на дигитализацията върху пазара на труда 

3. Дигитализация и социална защита 

4. Универсален базов доход или Гаранция за заетост 

5. Възможности за синдикализация и колективно договаряне 
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Настъпилият технологичен напредък във всяка една сфера от нашия живот 

промени и ще продължава да променя из основи начина, по който работим и живеем. 

Така наречената „четвърта индустриална революция“ (Индустрия 4.0) предизвика и 

поражда множество и все по-бързи иновации в редица области. Въпреки бързите 

темпове на ежедневни промени, природните закони остават непроменени: всяко ново 

нещо е за сметка на нещо старо, всяко нещо носи в себе си и плюсове и минуси.  

Новостите улесняват ежедневието ни, чувствително повишават производителността на 

труда, но в същото време заради тях ще бъдат изгубени много работни места.  

Компютъризираното, бързо и лесно извършване на множество работи в почти 

всички сфери може да причини повсеместна технологична безработица. Друга 

последица от тази високо технологична ера, в която живеем, е сериозното разминаване 

между уменията на работещите и изискваните на пазара на труда. Когато става дума за 

бъдеще, за неизвестност и за евентуални прогнози, това поражда множество възможни 

сценарии и въпроси,на които никой категорично не може да отговори, но ние сме 

длъжни да си зададем: 

- Какво ще стане с пазара на труда? Роботите ще заместят ли хората? Въобще ще 

има ли работа за хората? 

- Четвъртата индустриална революция ще създаде или ще разруши повече 

професии …, ще доведе ли до революция на ценностите? 

- До какво ще доведе дерегулацията на пазара на труда? Какви форми на защита 

могат да бъдат предложени на работещите чрез новите електронни платформи и как 

условията им на труд да бъдат контролирани? 

- Какъв е бъдещият социален модел? Ще има ли и в какъв вид данъчни и 

социално-защитни схеми? Ще знаят ли внуците ни, какво е това пенсия?  

- Как ще бъде организиран един работен ден след 10 години, например? Как ще 

изглеждат: работното място, времето, видът на работните задачи?  



 

 
 

- Кои и какви ще бъдат ценностите и целите на синдикатите? Ще има ли кого да 

представляват и защитават? Бъдещето на синдикалните организации?  

- Какви умения ще са ни нужни и полезни, за да сме позиционирани добре в 

бъдещото общество? 

Трябва да се опитаме да дадем отговори на всички тези въпроси, или поне да 

очертаем параметрите на бъдещите трансформации, защото всичко ново, което се е 

случило на тази земя, първо се е случило в нечие въображение. А за да сме 

подготвени за това, което ни предстои, ни е нужна споделена не само европейска, но и 

световна визия за бъдещето. Трябва да виждаме и да се борим за промяната, която 

искаме да видим в света за нас и за тези, които идват след нас.  

Четвъртата индустриална революция на практика означава пълно планиране, 

ръководене и контролиране на една интегрирана информационна система, 

обединяваща по-рано изолираните решения. Въпросната интеграция ще повлияе и 

хоризонтално и вертикално. Планирането, дизайнът, производството, маркетингът, 

дистрибуцията и всичко останало ще стане обект на инструмент с тотално присъствие 

на компютърен софтуер, който рационализира целия процес. Софтуерен инженеринг 

ще стои в основата на икономическия растеж. Адаптацията на работниците ще изисква 

повишена синдикална плътност и силно колективно договаряне, защото наред с 

ползите идват и огромните рискове. 

Основната задача на това помагало е да повиши информираността на 

синдикалистите и мениджмънта за възможните ползи и рискове от дигитализация и 

отражението им върху заетостта и характера на труда. Освен това, то представлява 

важен практически инструмент за овладяване и управление на процесите, произтичащи 

в резултат на дигиталната трансформация. Може да послужи за изграждането на 

стратегии за разширяване на влиянието посредством нови форми на синдикализация, 

социален диалог, индустриални отношения и колективно трудово договаряне. 



 

 
 

Настоящото помагало има претенциите да запълни празнината в практическата 

литература по тези нови и динамични за мащабите на българската икономика процеси.  

В структурен план са включени пет основни глави. Първа глава представя 

преглед на основните понятия, като дава дефинитивния апарат на отделните термини, 

които най-често са използвани, за да опишат определени процеси, водещи до 

технологична трансформация. Това ще позволи на читателите да формират своя 

категориен и понятиен апарат и ще улесни тяхното възприемане на процесите. Втора 

глава е посветена на технологичните процеси, които оказват влияние върху пазара на 

труда и необходимите умения на работниците и служителите. Трета глава разглежда 

възможните схеми на социална защита и сигурност. Четвърта глава очертава някои 

евентуални модели на трансформация на социалната държава. Пета глава представя в 

синтезиран вид основните възможности за синдикализация и разширяване на 

колективното договаряне в условията на Индустрия 4.0. 

*       *       * 

Настоящото помагало е резултат от няколкогодишната работа на група експерти 

от КНСБ и изследователи от ИССИ (Task Force “Digital Society & Future of Work), 

които се ангажираха със събиране и анализиране на огромен и постоянно нарастващ 

обем информация по проблемите на дигитализацията и промените в труда. Настоящото 

помагало представлява само един първоначален вариант, който предстои периодично 

да се актуализира и разширява, съобразно динамично протичащите процеси в 

дигиталното общество. 

 

 

 

 



 

 
 

1. ПОНЯТИЕН АПАРАТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОГРЕС 

1.1. Дигитализация и дигитална икономика 

В наши дни сме свидетели на огромното влияние на цифровата икономика върху 

бизнес средата. Тя породи нови отрасли и индустрии и създаде множество нови фирми. 

В същото време сериозна трансформация претърпяха бизнес моделът на 

традиционните отрасли, а също и глобалните вериги на стойността. С една дума 

промени се организацията на глобалната икономика.  

В този контекст се използват и редица дефиниции като „цифрова икономика“, 

„цифрови сектори“, „цифрови фирми“. Все още тези дефиниции не са строго 

фиксирани в литературата, но достатъчно често се използват. „Цифровата икономика“ 

е  резултат от процеса на дигитализация на широкото понятие за икономика. 

„Цифровите фирми/сектори“ са тези, които използват в бизнеса си цифрови данни, 

онлайн платформи или цифрови технологии в преработващата промишленост 

/например сензори във връзка със цифровите мрежи/. И както и в много други случаи, 

за да се даде определение на нещо се използва неговото отрицание. Така е и с 

„нецифровите или традиционните“ фирми/сектори, тоест тези, които не работят с 

такива данни или технологии – като например, минно дело, транспорт, търговия на 

дребно и строителство. 

Трите основни компонента на цифровата икономика са цифровите данни, 

цифровите технологии и дигиталната инфраструктура.  

Дигитализацията означава превръщането на някои неща /звук, образи, информация и 

т.н./ в цифрови данни, които могат да бъдат съхранявани и възпроизвеждани много 

евтино. Цифровите данни са в основата на нови бизнес модели в редица 

традиционни отрасли и дадоха началото на нови индустрии. В тези условия 

„големите данни“, генерирани от социалните мрежи и алгоритмите, се превърнаха в 

ценен стратегически актив за фирмите. 



 

 
 

Дигитализацията доведе до възникването на нови, цифрови технологии 

/информационни и комуникационни технологии/, а оттук съответно и до появата на 

нови продукти и услуги. Тук се имат предвид умните машини /Интернет на нещата/, 

дигиталните платформи /е-търговия, социални мрежи/ и накрая – изцяло нови 

технологии /блокчейн/. 

Всичко това би било невъзможно без сигурна и бърза цифрова инфраструктура и 

свързаност. За фирмите днес е особено важно съхраняването на големи обеми данни 

на фирмено равнище и наличието на съответната инфраструктура. Изграждането и 

поддържането на локални, национални и глобални мрежи е важен самостоятелен 

бизнес. 

1.2. Блокчейн 

Блоковата верига или блокчейн (транслитерация от английски: Blockchain, 

получено от block (на български: блок) и chain (на български: верига), е метод за 

съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато 

растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и 

кодирани криптографски. Всеки „блок“ съдържа информация за предходния „блок“ и е 

удостоверен за време. Това осигурява хронологична цялост на веригата назад до 

първия „блок“.   

Тази технология е замислена като гарантираща сигурност чрез самия си дизайн, 

защото не позволява модифициране на данните. Така, в нея могат да се записват 

транзакции между двама участници по начин, който е устойчив и подлежи на проверка. 

Типично блоковата верига се съхранява в мрежата в разпределен вид (с физически 

копия върху отделни компютри) и не съществува едно-единствено „главно копие“. 

Участниците в мрежата са равноправни и спазват определен протокол за валидиране на 

новите „блокове“. Веднъж валидиран и записан, никой „блок“ не може да бъде 

променян, без да се променят всички следващи го „блокове“. 



 

 
 

Концепцията е родена от разпределената база данни на криптовалутата 

биткойн, но може да се прилага и в други случаи на удостоверените услуги, като 

проверка на самоличност, различни събития, медицински картони и др. Блокчейн може 

да се характеризира като цяла категория, която е част от технологичната 

трансформация. В рамките на тази категория, могат да се обособят следните основни 

термини, без които не може да се разбира цялостно процесът. Например, транзакция в 

блокчейн технологията се състои от няколко главни части, както следва: 

 „Хеш“ -  Цялата транзакция бива събрана в един низ. Използва се хеш-функция 

за това събиране. Така транзакцията получава уникален код, който не може да се 

дублира и може да бъде разпозната по него; 

 „Входове“ – Адрес или адреси, от които е получена сумата или сумите, 

използвани в транзакцията; 

 „Изходи“ – Адрес или адреси, към които е пратена сумата или сумите, 

използвани в транзакцията; 

 „Електронен подпис“  – Създаден е от частния ключ на изпращача или 

изпращачите. Чрез него се доказва, че адресът или адресите им принадлежат, и че те са 

собствениците на изпратените количества; 

 „Такса“ – Количество, пратено към „копача“, който е прибавил транзакцията в 

„блок“; 

 „Адрес“ представлява публичен ключ и не бива да се бърка с IP адрес; 

 „Копач“ - Когато потребител публикува транзакция в мрежата, при получаване 

„копачът“ първо проверява валидността. За валидиране се проверява електронния 

подпис, закачен към транзакцията; 



 

 
 

 „Дигитален подпис“ - е математически създаден и е невъзможен за 

фалшифициране, защото изисква фалшификаторът да държи частния ключ на 

изпращача. 

Като цяло се смята, че блокчейн технологии може да бъдат използвани в 

бъдещето за много други приложения извън криптовалутите. За реална имплементация 

е нужно пренаписване на мрежовия протокол, тъй като технологията в сегашния си вид 

е оптимална за криптовалути. Едно от предложенията е прилагане при гласуване. Тъй 

като дизайнът на системата не позволява променянето на записи, стига да има 

достатъчно голяма и разпределена мрежа, е възможно да се провежда гласуване по 

важни въпроси с гаранция, че гласовете не са манипулирани. Прозрачността на 

„отворената блокчейн мрежа“ и отвореният код на софтуера затвърждават сигурността 

на гласуващия, че процесът се извършва точно както е казано. 

Потенциални сектори за използване на бокчейн: 

 От правителствата - при управление системите за идентичност на 

гражданите; управление, организация и отчитане на данъчното облагане; електронно 

гласуване и регулаторен контрол. 

 При застраховането – за автоматично изпълнение на договорите. 

 Във финансите – при парични трансфери, peer-to-peer заеми и кредитиране, 

трансфер на гаранции, ценни книжа. 

 От медиите и интелектуалната собственост – за директна дистрибуция на 

музика, видео и други съдържания. 

 В здравеопазването – за проследяване на трансакции на записи относно 

здравния статус на пациенти; идентификация на достъп на здравно обслужване. 

 В транспорта – за дигитално проследяване и постоянен контрол на 

движението на стоки 

Децентрализацията на системата дава предимство пред централизираните 

услуги с възможността си да преодолява големи хакерски атаки или кражба на лична 



 

 
 

информация. Все пак, винаги има опасност някой клиент да има пробив в сигурността 

и да бъде подложен на индивидуална атака, но това в общия случай не застрашава 

цялата мрежа. Цялата идея на тази технология е, че потребителите от цял свят могат да 

свържат процесорите на компютрите си посредством специален софтуер и чрез 

криптирана връзка да решават сложни задачи, изискващи голяма процесорна мощ.  

Алгоритъмът на криптовалутите например, е създаден така, че отчита 

нарасналата хардуерна мощ във всеки един момент, т.е., колкото повече копачи се 

включат за дадена криптовалута, толкова повече алгоритъмът се усложнява и забавя 

копаенето на единичния копач, освен ако той не закупи допълнителен хардуер. 

Алгоритъмът също обуславя броя „монети“ от дадена криптовалута - характеристика, 

която напомня лимитирането при отпечатването на национални валути до наличното 

златно покритие, в миналото (Бретън-Уудска конференция). 

Блокчейн функционалността променя технологията за въвеждане, обработка, 

съхраняване и обмен на данни, като създава публичен регистър и позволява на тази 

основа да се сключват сделки без посредници със следните параметри: 1) голямо 

дигитално пространство; 2) възможност за постоянен достъп и валидиране на 

документи или набор от данни, дори ако приложението, което е използвано за 

получаване, не работи; 3) децентрализирано доказателство; 4) възможност за запазване 

на записите с по-голяма увереност за неприкосновеност и дълголетие; 5) контрол върху 

споделянето на информацията. 

Поради въздействието, което технологията оказва и може да окаже върху 

различни страни от икономическия и обществения живот, възможностите, 

ограниченията и рисковете ѝ са, и ще продължат да бъдат, предмет на изследване от 

широк кръг специалисти от сферата на информатиката, финансите, икономиката, 

маркетинга, правните науки, счетоводството, сигурността и др. Един от основните 

въпроси, които си задават потребителите на криптовалути, е кога и какви регулации ще 

въведат правителствата по света и каква ще е реакцията на съответните общества. 



 

 
 

1.3. Интернет на нещата  

Интернет на нещата (ИнН), известен още като Интернет на вещите, е концепция 

за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и 

други предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за 

взаимодействие помежду си или с външната среда. Тази концепция разглежда 

организацията на такива мрежи като явление, способно да преустрои икономическите 

и обществени процеси така, че да изключи необходимостта от участие на човека в част 

от действията и операциите. 

Концепцията е формулирана през 1999 г. като разширение на приложението на 

радиочестотна идентификация (RFID) при взаимодействието на физически обекти един 

с друг и с околната среда. Започвайки от 2010-те години, концепцията „Интернет на 

вещите“ се изпълва с многообразно технологично съдържание и се внедряват нови 

практически решения и тя се смята за възходяща тенденция в информационните 

технологии, преди всичко благодарение на повсеместното разпространение на 

безпроводните мрежи, появяването на облачните изчисления, развитието на 

технологиите за междумашинно взаимодействие, началото на активния преход към 

IPv6 и усвояването на програмно-конфигурируемите мрежи. 

Според изследване на Gartner през 2020 г. свързаните устройства се увеличават с 

30% спрямо 2017 г. и достигат 8,4 милиарда броя, като 63% от тях са от 

потребителския сегмент. Според компанията, като се изключат автомобилните 

системи, най-разпространените устройства в него са „умните“ телевизори и приставки, 

а в търговския сегмент преобладават „умните“ електромери и видеокамерите за 

наблюдение. През 2020 г. общите разходи в този сектор са почти 3 трилиона долара. 

Основните предизвикателства пред по-широкото внедряване и използване 

потенциала на ИнН са: 



 

 
 

 В много от промишлените сектори цифровите трансформации водят след 

себе си до радикална промяна в ролите и наследниците на дружествата, вземащи 

участие по цялата верига на стойността и до създаването на нови пазари. 

Монополизирането или обособяването на нови области в ИнН може да бъде 

разглеждано като пречка за развитието на нови пазари, която е възможно да потисне и 

задържи процеса на развитие на отворените цифрови платформи. 

 Сега много компании са все още предпазливи по отношение прилагането 

на Интернет на нещата и Индустрия 4.0, защото това може да предизвика радикални 

структурни промени и трансформация във веригите за създаване на стойност. Това би 

могло да даде отговор на въпроса, защо често установените големи играчи (МНК) са 

трудно приспособими към тези нови бизнес модели и вземат участие в новите съюзи. В 

този контекст се счита, че по-гъвкавите играчи, като МСП, особено предприемачите и 

„старт ъп фирмите“, имат огромен потенциал да се възползват от новите възможности, 

които се разкриват в сферата на ИТ и ИКТ. 

 Усеща се липса на общи стандарти и оперативно съвместими решения 

при формирането на жизнения цикъл на продукта и отделните услуги. Оперативната 

съвместимост е от съществено значение за бъдещото развитие и значение на ИнН и 

разгръщането му повсеместно. Това ще осигури безпроблемен и безпрепятствен поток 

от данни между отделните сектори и звена във веригите за създаване на стойността. 

 Има значителна липса на съгласуване относно координацията на 

политиките на ЕС в тази област. Според страните, които имат интереси, липсата на 

съгласуваност и консенсус създават предпоставки за най-малко 5 големи риска: 

 Рискове от фрагментиране и необходимост от справяне с неуспеха на 

координацията между държавите-членки. 

 Рискове от фрагментация между индустриалните отрасли. На промишлено 

ниво редица области вече приемат интернет на нещата, като добавят 

свързаност към продуктите и процесите. 

 Риск от блокиране в патентовани екосистеми, чрез оперативна съвместимост и 

достъп до данни и приложения. 



 

 
 

 Риск на потребителите да бъдат принуждавани да спазват правилата за 

споделянето на данни, вместо да развиват ИТ, фокусиран върху социалната 

сфера, където потребителите могат да се доверят, че системите на интернет на 

нещата около тях действат съгласно разбираеми принципи и гаранции по 

отношение на тяхната цялост, личен живот и социална сигурност. 

 Риск от несигурността относно бизнес моделите и стандартите може да доведе 

до асиметрия в потока на информацията и до пазарни неуспехи, 

предотвратявайки инвестициите и поемането на риск от внедряването на 

иновации. 

В Стратегията за цифровия единен пазар се посочва, че Комисията ще поеме 

инициатива за свободен поток на данни. Основната цел е да гарантира преноса на 

данни без пречки в рамките на ЕС. Целта ще бъде постигната, когато се премахнат 

необоснованите географски прегради, ограничения за местонахождение на данните. 

Важно е решаването и на ново възникналите въпроси, свързани с повторно използване 

и достъп до данни (вкл. от всякакъв вид изследвания). Това са само няколко от 

отговорностите, които трябва да се спазват, наред с другите елементи от връзката с 

интернет на нещата. 

Важен елемент от ИнН е безопасността и отговорностите, които трябва да 

се поемат.  

Развитието на структурата на Интернет на нещата, предизвиква нови сложни 

взаимозависимости между производители на продукти и услуги. Сложността на 

вътрешната системна структура на интернет (физически обект, софтуер, ИТ и интернет 

инфраструктура, потребителско поведение и др.) и широкият спектър от действащи 

лица (производители на продукти, сензори, софтуер, доставчици, други участници и 

крайни потребители), изисква всеки участник в тази екосистема да има различна роля и 

степен на отговорност. Въпреки това, определянето на степента на отговорност в 

такава система е много трудно. Сложността се обуславя от липсата на статичност при 



 

 
 

зависимостите, те могат да се увеличават и усложняват по време на жизнения цикъл на 

съответната услуга или продукт. Затова всяка от взаимно зависимите връзки поражда 

различни въпроси, като например: 

  Кой отговаря за гарантирането на безопасността на продукта/ услугата? 

  Кой отговаря за непрекъснатото осигуряване на безопасност в и на системата? 

  Как следва да се разпределят пасивите в случай, че технологията се държи по 

опасен начин, като причинява щети? 

1.4. Онлайн платформи за полагане на труд 

Макар че техническата промяна винаги присъства в историята на човечеството, 

нейните темпове и социално-икономическите последици са нелинейни и нехомогенно 

разпределени. Допълването на цифровизацията с използване на изкуствен интелект, 

най-голямото разпространение на широколентовия интернет, развитието на „интернет 

на нещата” и икономиката на платформите отвориха почвата за нови форми на 

организация на работата и разпределение на задачите на работната сила. Създадоха се 

условия за промяна на бъдещето и вида на работните места. Налице е съществен 

потенциал в новите технологии, които са напълно способни да заместят фактора труд в 

близко бъдеще. Цифровите платформи са една от тези нови технологии, които ще 

окажат съществено влияние върху търсенето и предлагането на труда. 

Цифровите платформи се оформиха от комбинацията на децентрализирани 

информационни мрежи, големи анализи на данни и мобилни цифрови устройства.  

Те са и нова форма на координиране на икономическата активност. Като такива 

те не се вписват добре в нито една от двете основни форми на икономическа 

координация на съвременния капитализъм, фирми (работодатели) или синдикати 

(работници). Платформите могат да бъдат определени като цифрови мрежи, които 

координират транзакциите по алгоритмичен начин. Използването на цифрови 

платформи за координиране на всички видове икономически дейности нараства с 



 

 
 

разширяването на интернет. По-новото развитие е използването на цифрови платформи 

за посредничество и координация на транзакциите с услуги. Докато транзакциите на 

стоки включват само непряко трудово правоотношение, повечето сделки с услуги 

включват пряко трудово правоотношение между доставчика и търсещия (виртуално 

или физическо). Бързото разпространение на тези цифрови работни платформи през 

последните години повдигна няколко въпроса за функционирането и ползата, 

произтичащи от реорганизацията на работата, която тези платформи предполагат и 

свързаните с тях рискове.  

Трудовите услуги, предоставяни от цифрови платформи за труд, могат да бъдат 

широко разграничени като услуги, изпълнявани дигитално (т.е. микро задачи, 

вписване на служители и данни и т.н.) или услуги, извършвани на място (транспорт, 

доставка, домакинство и т.н.). Средно половината от служителите на платформата 

извършват както цифрови, така и услуги на място. Според нивото на уменията, 

изисквани от различните услуги, можем да различим: 1) професионални услуги 

(високи умения), 2) непрофесионални услуги (средни умения) и 3) услуги на място 

(ниски умения). 

По-голямата част от работниците на платформата предлагат повече от един тип 

услуги и работят на две или повече платформи, често съчетаващи високо и 

нискоквалифицирани дейности, което предполага, че някои работници на платформата 

могат да намалят риска от доходи (и вероятно увеличаване на разнообразието от 

работа). Най-често срещаната услуга е "онлайн вписване и въвеждане на данни". Най-

голяма част от работниците на платформи обаче предлагат професионални услуги. 

Полът също влияе върху вида на предоставяните услуги: "разработването на софтуер" 

и "транспортът" са най-доминираните от мъжете услуги. За разлика от това, "превод" и 

"услуги на място" са най-вече доминирани от жени. 

Последиците от цифровите платформи за работа и заетост са двояки.  



 

 
 

От една страна, те могат да намалят бариерите за навлизане на пазара на труда, 

да улеснят участието в работа чрез по-добри процедури за привеждане в съответствие 

и да облекчат условията на труд на конкретни групи (например работници със силни 

семейни отговорности, хора с увреждания или здравни проблеми, младежи, които не са 

в образование, заетост или обучение (NЕЕТ’s), по-възрастни работници, дългосрочно 

безработни, хора с мигрантски произход). 

От друга страна, платформите за цифрова работа обикновено разчитат на 

работна сила на независими изпълнители, чиито условия на заетост, 

представителство и социална защита в най-добрия случай са неясни, а в най-лошия - 

очевидно неблагоприятни. Статутът на платформените работници вероятно е най-

сложният въпрос. Действителният характер на трудовото правоотношение е 

неблагоприятен в повечето случаи. Това е особено проблематично, тъй като статутът 

на заетост е от ключово значение за достъпа до социално осигуряване, правата за 

обучение и обхвата на законодателството относно условията на труд. Поради това е 

очевидна необходимостта от изясняване на трудовия статус на работещите на 

платформата. Тук важна роля трябва да имат и профсъюзните организации на 

национално и европейско равнище. 

Напредъкът в интернет базираната цифрова свързаност и новите технологии, 

комбиниран с новите финансови стратегии и модели като т.нар. „рисков капитал“, 

улесниха до голяма степен през последните години появата и възхода на 

платформената икономика. Освен дигиталните комуникационни канали и 

инфраструктура, иновативният характер и значението на цифровите работни 

платформи е свързан с тяхната способност за разчитане и внедряване на нови методи 

за управление. Дигиталните платформи действат като работни посредници за 

организиране и управление на работата, която трябва да се извърши от 

производителите или доставчиците към заявяващите клиенти. Производителите или 

доставчиците обикновено доставят свои собствени капитали и оборудване и се 

компенсират на базата на т.нар. „работа на парче“. Работата се изпълнява при 



 

 
 

необходимост или по поръчка от „независими подизпълнители“ със статут на 

самостоятелно заети лица или такива на „свободна практика“.  

Поради този статут на самостоятелна заетост, се заобикалят 

съществуващите регулаторни изисквания за заетост.  

Обхватът на цифровите работни платформи по отношение на заетостта е все 

още до голяма степен обгърнат в мистерия, като не съществуват почти никакви 

сравнителни данни. Въпреки това, съществуват различни оценки, основани на 

проучвания, които показват, че само много малка част от работната сила редовно 

извършва работа през онлайн платформи (Florrison and Mandl 2018). Основният мотив 

все още е необходимост от допълнителни доходи, извън редовната заетост в реалния 

трудов пазар, която голяма част от тези работници имат. В този смисъл, работата през 

платформите все още не се разглежда като алтернатива на традиционната заетост, но 

тенденцията е към все повече нарастващо значение на този вид труд, тъй като на много 

места по света заплащането в реалния сектор не е достатъчно, за да се покрият 

основните нужди на едно домакинство или индивид. 

1.5. „Споделената икономика“, или всичко под наем в интернет 

Познавачите, твърдят, че тя е от полза както за отдаващите под наем, така и за 

тези, които наемат.  

Технологията силно редуцира транзакционните разходи, правейки „вещите 

за споделяне” по-евтини и по-достъпни от всякога – при това във възможно най-

широкия спектър.  

Голямата разлика идва от наличието на повече данни и информация за хората и 

нещата, което позволява физически вещи и предмети да бъдат дeзагрегирани и 

потребявани под формата на услуги. Преди появата на интернет наемането на сърф или 

паркоместо от някой друг, също бе възможно, но усилията и разходите не си струваха. 

Сега сайтове, като Airbnb, RelayRides и SnapGoods свързват собственици и наематели, 



 

 
 

смартфони с джи-пи-ес позволяват на хората да открият най-близко паркираната кола 

за отдаване под наем; социални мрежи се грижат за проверка на хората и създаването 

на доверие, а онлайн системи за разплащане управляват сметките. Моделът работи 

особено добре при вещи, които са скъпи за купуване, а се притежават от хора, които не 

ги ползват постоянно и пълноценно. Стаи за нощувка или кола са типичните примери, 

но можеш също да наемеш къмпинг място в Швеция, полянка за пикник в Австралия, 

или пък перална машина във Франция.  

Рейчъл Ботсман, автор на книга в тази област, твърди, че само потребителският 

пазар „peer-to-peer” (от потребител - на потребител) надхвърля 26 млрд. долара, но на 

практика споделената икономика има много по-широк обхват и не касае само 

отделни индивиди – фирми също използват модела за наемане на офисни 

помещения и временно свободни производствени машини. Можеш да работиш 

дори едновременно за себе си и в обществена полза, монтирайки си соларни панели 

върху покрива на къщата и да продаваш енергия на мрежата. 

Споделената икономика е като онлайн пазаруването, което започва в Америка. В 

началото хората се притесняват за сигурността. Но след като направят успешна 

покупка, да речем от Amazon, те вече се чувстват сигурни за закупуване на следваща 

стока. По същия начин, използвайки Airbnb или кола под наем за първи път, това 

насърчава хората да опитат други предложения (споделяне на гориво, споделяне на 

местата в автомобилите и др). Airbnb предлага 250 хил. стаи за спане в 30 хил. града в 

192 страни. Клиентите сами си избират стаите и плащат онлайн за това, че ползват 

частни квартири навсякъде по света.  

На следващо място е eBay. След като започна като „peer-to-peer” търговия, сега е 

под влиянието на професионалните, т.нар. "силови продавачи" (много от които 

започват като обикновени потребители в eBay). Това може да се случи и със 

споделената икономика, която също предоставя нови възможности за развитие на 

предприятията. Някои хора са закупили автомобили единствено да ги отдават под 

наем, например. 



 

 
 

Avis, фирма за кола под наем, има дял в конкурентна фирма. В бъдеще, 

компаниите могат да развият и хибридни модели на „peer-to-peer” сайтове под наем. 

Новите методи за онлайн търговия не подменят изцяло тези от миналото, но често ги 

променят. Точно както пазаруването по интернет принуди Walmart и Tesco да се 

приспособят, така че онлайн споделянето да раздвижи транспорта, туризма, отдаването 

на оборудване и др. 

Основното притеснение е регулаторната несигурност. Стаята под наем ще бъде 

ли обект на хотелски такси, например? В Амстердам служители използват обяви в 

Airbnb за проследяване на нелицензирани хотели. В някои американски градове, „peer-

to-peer” таксиметровите услуги са били забранени след лобиране от традиционните 

таксиметрови фирми. Опасността е, че въпреки че някои правила трябва да бъдат 

актуализирани, за да се защитят потребителите от посегателства, титулярите ще се 

опитват да унищожат конкуренцията.  

Предизвикателствата са за производителите, за хотелските вериги, за 

транспортните фирми, за всички, които са в традиционната икономика, и не на 

последно място – за пазара на труда и за регулативните възможности на 

държавата. 

1.6. Големите данни 

Терминът „Големи данни“ (Big Data) означава масив от данни, размерът на 

който надхвърля значително възможностите на типичните бази данни за 

съхранение, управление и анализ на информация. Използването на концепцията Big 

data придобива много важно значение  за  водещите  компании, осигурявайки  им  

предимство  пред техните конкуренти в редица аспекти. Чрез обработката на големите 

обеми събирани данни компаниите ще получат информация за осъществяването на 

своите стратегии, за намаляване на разходите, за удовлетворяването на клиентите. 

Обработката на Big data е важна, защото тя може да осигури нови възможности за 

растеж, намаляване на разходите, предлагане на нови продукти и услуги. 



 

 
 

1.7. 3D-печатът – от проекта до готовия продукт 

Това определено е един от хитовете на технологичната революция, наричан в 

репортажите на журналистите „фабрика върху бюрото”, а този хит продължава повече 

от 10 години. Почти ежедневно се появява информация за нови успехи на 3D печата:  

- финландска рокгрупа, която свири само със собствено принтирани 

инструменти; 

- принтирана къща, принтирана лека кола; 

- тукан, чийто счупен клюн е „ремонтиран” от принтирана с 3D печат протеза; 

- при релокализацията на свои поделения от Азия в Европа и САЩ АДИДАС 

прехвърли изцяло производството на спортни обувки в тях на 3D технология; 

- а вече идва анонсът за принтиране на човешки органи. 

Какво представлява по същество 3D печат технологията?  

Започва с изработването на виртуален модел, програмиран с CAD (Computer 

aided design - система за компютърно програмиране). След това моделът се раздробява 

на отделни дискове и се програмира един напластен модел, който е в основата на 

пластовото печатане. Най-бързите принтери работят с лазери или дюзи. Принтират се 

пласт след пласт. Успоредно с това се генерира закрепващ материал, за да се 

стабилизират висящи или крехки елементи. Този материал механично се отстранява 

след процеса на отпечатване. При някои по-претенциозни обекти е необходима 

дообработка (синтероване, нагорещяване, закаляване, полиране и др.).  

Понятието 3D печат е въведено от фирмата ZСorp. В първите години на 

индустриалното му приложение е познато още като Rapid Prototyping или Additive 

Manufacturing. Като правило и сега още се прави разлика между  Additive Manufacturing 

като индустриално приложение и 3D печат като частно приложение. В началото на 21-

ви век технологията се прилага за пръв път във фабрични лаборатории (Fab Labs) на 



 

 
 

Гершенфелд в Бостон. Те бързо се разпространяват в целия свят и през 2009 г. на 

пазара се появява първият 3D принтер за частна употреба. Впоследствие около тази 

технология се групират различни общности по веригата на създаване на продукта, най-

малко 4 – доставчици на материал, софтуер специалисти, приложни дизайнери и 

системни организатори. Технологията се прилага в индустриални браншове, локални 

ядра, виртуални платформи и групирани около тях общности (communities). 

Информация за Fab Labs и частни 3D печатари може да се намери в платформи, като 

http://www.fablabs.io/labs или http://www.thingiverse.com. 

38% от производителите на 3D принтери са разположени в САЩ, квоти от по 

10% си поделят Германия, Япония и Китай. Фабричните лаборатории се разрастват 

много бързо – буквално никнат като гъби след дъжд. През април 2015 г. в Европа те са 

концентрирани главно във: Франция – 54 броя, Холандия – 26, Германия – 22, 

Великобритания – 20, Испания – 16, но също и в новите страни членки, вкл. и една в 

България. Smart Fab Lab (SFL) е първата фабрична лаборатория в България и е 

специализирана в разработването на умни градове, умни обекти и умни мобилни 

приложения за дизайн и производство.  

Индустриалното 3D принтиране, фабричните лаборатории и частните 3D 

печатари се развиват успоредно, като по този начин се извършва една мащабна 

трансформация на масовото индустриално производство.  

Производствените разходи се намаляват, отпада необходимостта от 

поддържането на складови помещения, продуктите се изготвят според нуждите и 

претенциите на конкретния потребител. Частните 3D печатари отиват още по-далеч - 

те се идентифицират като „просуматори” (т.е. едновременно като производители и като 

консуматори). Производствените им разходи клонят към нула. Включен в една 

глобална мрежова общност, всеки от тях може да принтира всичко и навсякъде.  

Все повече 3D принтирането се развива като един комплексен процес, който 

започва с концепцията и спецификацията, минава през техническия дизайн и избора на 

http://www.fablabs.io/labs
http://www.thingiverse.com/


 

 
 

материали и завършва с контрола и качествения стандарт на готовия продукт. В крайна 

сметка байтовете се превръщат в атоми, в материална, а не виртуална продукция. 

Затова към гореспоменатия вече персонал вече се назначават също: биолози, 

архитекти, специалисти по материалознание, юристи-адвокати, търговски мениджъри 

и т.н. 

Налице са обаче и твърде много въпросителни, касаещи бъдещото развитие 

на тази технология.  

От основния въпрос – какви бизнесмодели ще се наложат – възникват и други 

такива – за пространственото разделение на производството и услугата, за 

организацията на работа, за важността на специалните компетенции (макар някои да 

определят работата като занаятчийска). Списъкът на отворените въпроси се допълва  

още с: 

- технически тесни места - относно разполагаемостта с и разходите за 

пулверизирани и течни материали; 

- стандартизацията и разделението на труда по веригата на създаване на 

стойността при една отворена общност; 

- патентното право и интелектуалната собственост (все по-често 

индустриалните 3D печатари поставят въпроса за пиратството в бранша); 

- отговорността – от кого се носи (от програмиста, или от печатаря?); 

- не на последно място – за въздействието върху околната среда, при бързо 

нарастващите нужди на адитивната производствена технология от 

пулверизиран материал. 

1.8. Изкуствен интелект 

Този въпрос е колкото икономически, толкова и политически, но най-вече 

етичен. Изкуствената интелигентност (AI) остава основна технология, която позволява 



 

 
 

на машините да изпълняват човешки когнитивни функции. Усъвършенствани от 

машинното обучение (ML1 и DL2), алгоритмите могат да конструират все по-сложни 

модели с голям набор от данни, като има възможност за надминаване на хората в много 

от когнитивните им умения. Докато съществува дебатът за това как изкуствения 

интелект ще увеличи ефективността и производителността, ще съществува и 

притеснението на много хора за социалните последици и цената, на която ще се случи 

този преход. 

През последното десетилетие станахме свидетели на рязко увеличение на 

степента с която отделните компании използват обширни бази данни и изкуствен 

интелект, за да оптимизират и предвидят техния бизнес. На практика този процес се 

изразява в използването на бързи и гъвкави математически алгоритми за машинно 

обучение. Именно този процес е на път да направи революционните подобрение. 

Важна тенденция, която трябва задължително да се открои в целия процес е,  че 

машинното обучение (един от подходите за създаване на изкуствен интелект) напредва 

доста бързо и ще се усъвършенстват за извършването на все по – сложни дейности. 

Това потенциално ще засегне пазара на труда в пълна степен.  

Прогнозите сочат, че не само професии с монотонни и повтарящи се 

функции, но и такива, които обработват данни, като счетоводители, журналисти, 

телевизионни говорители, правни съветници, лекари за диагностициране на 

елементарни заболявания, постепенно ще бъдат изместени от машините.  

Това би означавало, че голяма част от тези хора биха се насочили към 

упражняване на тяхната дейност онлайн или през дигитална платформа и като цяло 

преминаването към атипична форма на заетост. Необходима е задълбочена стратегия за 

ефектите от развитието на изкуствения интелект и роботизацията на работните места 

върху пазара на труда и структурата на традиционната заетост спрямо нетипичната 

такава. 

                                                           
1 Machine Learning,  
2 Deep Learning 



 

 
 

Още от индустриалната революция икономистите повдигнаха 

възможността за „технологична безработица“, в която заетостта се губи в резултат 

на технологичните иновации. През последните години има прогнози, че новите 

информационни технологии, като ИИ, ще лишат много работници от техните работни 

места и че това ще доведе до още по-сериозни различия в заплащането. Тези процеси 

съвпадат с намаляването на покритието с КТД по света, включително и в България. 

Налице е ясно изразена отрицателна корелация между тези процеси, което е явен 

сигнал за необходимостта от институционално заздравяване на покритието с КТД.  

Фрей и Озбърн (2013) смятат, че информационните технологии ще поставят 

значителен дял от заетостта в широк диапазон професии, изложени на риск в близко 

бъдеще. Аджемоглу и Рестрепо (2018) пък правят преглед на съществуващата 

литература относно последиците от автоматизацията и навлизането на изкуствения 

интелект върху търсенето на труд, заплатите и заетостта. Те откриват, че търсенето на 

труд и заплатите намаляват успоредно с навлизането на тези процеси, които пък от 

своя страна предизвикват по-висока производителност, икономии на разходи и т.н. 

Авторите правят генерален извод, че като цяло делът на труда в национален мащаб за 

отделните икономики ще намалява. Целта на националното правителство трябва да 

бъде да разбере какво ще стане с този труд и ще има ли той алтернативно приложение 

и какво ще бъде то (Костов, 2019). 

Съществуват допускания, че за да се преодолее в дългосрочен период 

негативният ефект от дигитализацията и автоматизацията на работния процес, то 

работниците трябва диверсифицирано да притежават част от машините, които са 

ги заменили.  

По този начин, работниците биха притежавали част от капитала, което заедно с 

политиките за преразпределяне на доходите от правителството би било по-ефективно. 

Така съществена част от доходите ни ще идва от притежанието на 

капитали, а не от труд. Предприемането на подобна политика на притежаване на 



 

 
 

капитали ще предотврати донякъде поляризацията на икономиките, ако тя бъде 

хомогенно прилагана. Съществуват различни начини за поемане собствеността върху 

капитала: 

 а) притежание на активи в частни пенсионни фондове или други колективни 

спестовни носители (инвестиращи в акции на фондовия пазар или инвестиращи 

директно в капитали на други фирми);  

б) притежание на акции или влагане на пари във взаимни фондове;  

в) притежание на акции на предприятието посредством обединение на 

работниците, притежаващо дял от капитала от името на наетите (т.нар. Employee 

Ownership Trusts);  

г) право на закупуване на фирмени акции по договорена (по-ниска) цена за 

определен период от време (т.нар. “stock options” и “stock purchase plans”);  

д) получаване на част от печалбата. 

1.9. Атипични форми на труд 

Новите или атипичните форми на труд са тези, които притежават поне една 

от следните характеристики:  

 отношението между служител и работодател е различно от традиционното, в 

това число – множество служители за една обявена позиция или множество 

работодатели на един служител;  

 работата е непостоянна, прекъсваща или за определено кратко време, вместо 

традиционната продължителна и регулярна работа;  

 мрежуване и коопериране между самонаети, в това число споделяне на 

работна среда, място и проект;  



 

 
 

 работното място може да бъде мобилно, на множество локации, от вкъщи 

(дистанционната работа не е включена, защото се счита като традиционна 

форма на труд);  

 силна или основна роля на технологиите и комуникациите, в това число 

мобилни устройства, компютри, таблети и др.  

Непитичните форми на труд могат да бъдат под шапката на трудово 

законодателство, регулирани на базата на колективен трудов договор, или въобще да 

не бъдат регулирани. Всякакви форми на трудови отношения са взети под внимание, 

без значение дали става въпрос за трудов договор, граждански или за самонаети лица. 

Основните форми на атипична заетост могат да бъдат обобщени по следния 

начин, без да се претендира за максимална изчерпателност поради изключителната 

динамика на тяхното възникване и развитие: 

- Споделяне на служители: група работодатели заедно наемат служители и са 

едновременно отговорни към тях;  

- Споделяне на работа: един работодател наема едновременно няколко 

служителя да попълнят една позиция на пълно работно време – форма на полудневна 

работа; 

- Работа базирана на ваучери: трудови отношения и заплащане от ваучери – 

получени от трета страна, като държавна институция, вместо традиционен договор, в 

повечето случаи работникът има статут между служител и самонает;  

- Временно управление: работодател временно „дава под наем“ работник на 

друга компания за специфична задача (засяга най-вече висококвалифицирани експерти; 

има елементи на консултация, но с трудови отношения, а не под формата на външен 

съветник; на практика, в някои страни, временното управление е извършвано като 

самонаемане);  



 

 
 

- Случайна работа: тип труд, при който работникът няма постоянни и 

продължителни отношения, а работодателят повиква по поръчка работника за 

определени задачи;  

- Основаваща се на информационно-комуникационни технологии мобилна 

работа: служителят или самонаетият оперират от всевъзможни места, извън локацията 

на работодателя, например от вкъщи, при клиент или „по пътя“, с помощта на модерни 

технологии;  

- Работа в платформа: служителят работи в онлайн платформа или апликация, 

без класифициране на трудовия му статут, но в повечето случаи като самонает или на 

свободна практика;  

- Работа на портфолио: работещ на свободна практика, самонает или микро-

предприятия, които извършват дейност за голям брой клиенти;  

- Споделено работно пространство: форма на кооперация и мрежуване сред 

самонаети, която е отвъд традиционната производствена верига или бизнес отношения;  

На практика, едни трудови отношения могат да попаднат под няколко от 

посочените категории, например работещите на платформи са често и работещи на 

портфолио. Според сравнителния анализ на Eurofound, към 2020 г. изредените 

атипични форми на труд съществуват в повечето държави-членки на ЕС, Норвегия и 

Обединеното кралство. Мобилната работа и работата на платформа са широко 

разпространени в почти всички страни. Коуъркингът (споделеното пространство) се 

среща в около 24 държави (част от формата на труд „съвместна заетост“). Друга форма 

на съвместна заетост, работническите кооперативи, съществуват в 22 държави. 

Случайната работа, периодичната работа и споделянето на работа съществуват в около 

2/3 от страните. Установено е, че споделянето на служители и временното управление, 

които са по-подходящи за конкретни обстоятелства, отколкото са широко приложими, 

съществуват в малко повече от половината от страните. В Хърватия и Полша всички 

девет анализирани форми на заетост съществуват, а в още 40% от страните седем или 



 

 
 

осем от формите. В Люксембург и Испания се наблюдават едва три от проучените 

форми на заетост.  

Нестандартната заетост се отразява на всички аспекти на условията на труд на 

заетите в тази форма. Тук става дума за възнагражденията, работното време, 

безопасността на труда, правото на социално осигуряване, представителство и други 

фундаментални права и принципи на работа. Като цяло касае се за по-висока степен на 

несигурност  и незащитеност. 

Множество изследвания показват, че атипично заетите получават по-ниски 

доходи и нямат възможност да спестяват за пенсия. Много често те са изключени от 

основните форми на социална закрила и съответно нямат право на обезщетения при 

болест, инвалидност, бременност и старост. Те нямат право на участие и в 

колективното трудово договаряне защото обикновено ги третират като самонаети или 

друга, трета категория между наети работници и самозаети. Съществуват и много 

други проблеми и предизвикателства в областта на атипичната заетост, с които се 

сблъскват самите заети и синдикатите в търсенето на решения. 

Идеята е не да се ограничи развитието на нестандартната заетост, а да се 

гарантират достойни условия за живот и труд на всички. 

 

2. ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА 

Бързият технологичен напредък и иновациите могат да отнемат работни места. 

Това не е ново притеснение. Исторически автоматизацията на производствените 

процеси допринася за повишаване на ефективността и изместване на работната ръка, 

но също така историята ни учи, че дългосрочно това има позитивно влияние и се 

създават нови работни места. Като цяло балансът е по-скоро положителен.  

Миналото не винаги е показателно за бъдещето. Продължава 

безпрецедентната дигитализация на икономиката. Изкуственият интелект вече е 



 

 
 

реалност и машините се научиха как да вършат някои доскоро присъщи само за хората 

задачи. Работниците с право се опасяват, че ще загубят работата си в хода на тези 

процеси. Променя се и начинът на работа в смисъл, че работата се разпределя чрез 

онлайн платформи. Заетите не са нито служители, нито самонаети в традиционния 

смисъл на тези понятия. 

Институтът Брюгел3 определя три основни промени в заетостта и 

характера на труда:  

 Автоматизацията, изкуственият интелект и роботизацията ще имат огромно 

влияние върху броя на работните места в бъдеще, въпреки това, обаче, те не ще 

доведат непременно до масова безработица. 

 В тази връзка има нарастваща тенденция в развитите държави към поляризация 

на работните места, при която рутинните работни места /изискващи средно ниво 

на умения/ намаляват спрямо тези на двата противоположни края /изискващи по-

малко умения и изискващи значително по-високи умения/. 

 Гъвкавостта на труда, с която сме свикнали от няколко десетилетия, днес се 

ускорява под влияние на автоматизацията и се създават нови форми на труд. 

Икономическото и социалното въздействие на новите технологии винаги е 

двустранно. От една страна, новите технологии са основен двигател на икономическия 

растеж и социалния напредък, от друга страна, те могат да разрушат съществуващите 

социално-икономически структури и културните и институционални механизми, които 

ги поддържат. 

Налице са значителни притеснения сред изследователите, че търсенето на труд 

ще намалява в бъдеще, успоредно с навлизането на процесите на дигитализация и 

                                                           
3 Digitalisation and European welfare states. Georgios Petropoulos, J. Scott Marcus, Nicolas Moes and Enrico 

Bergamini, Bruegel, June 2019. 

 



 

 
 

преходът към Индустрия 4.0, които пък от своя страна предизвикват по-висока 

производителност и икономии на разходи за фирмите. Важен елемент в този процес е 

„структурната безработица“ и необходимостта от нови умения и преквалификация на 

работниците и служителите вследствие от навлизането на нови технологии в 

производствения процес. 

В същото време, неравенството е едно от основните предизвикателства, 

породени от разпространението на изкуствения интелект и други форми на 

технологичен прогрес, които може да замества работниците. Последните драматични 

увеличения на технологичните възможности, които сме виждали в областта на 

роботика и изкуствен интелект, предоставят на обществото безброй възможности и в 

същото време предизвикателства.  

До момента в обществото се заформя известен консенсус, че в бъдеще ще има 

по-малко работни места и те ще бъдат разделени на два основни вида – с много високо 

ниво на квалификация и с твърде ниско такова.   

Конкуренцията между човека и машината ще нараства успоредно с 

развитието освен на физическите, но и на когнитивните функции на роботите.  

Светът се променя твърде бързо и в ефектите върху пазарите на труда са 

значителни. Технологията изпреварва човешката мисъл, измислено е телефонното 

банкиране, софтуерите са заменили математиката, книжните пари изчезват постепенно 

(в контекста на блокчейн технологията). През 2016 г. вече около половината от 

електронните поръчки в световен мащаб идват от мобилни устройства. Към 2020 г. 

този дял нараства до 65%. Според изследвания на МОТ (2017, 2018 и 2020 г.) средно 

82% от хората смятат, че държавата трябва повече да регулира нестандартните форми 

на заетост и да осигурява повече прозрачност и яснота в условията на технологичен 

скок, включително като засилва ролята на колективното трудово договаряне в бъдеще.  



 

 
 

Тук става въпрос за идеологическа промяна, не толкова за икономическа. В този 

контекст са и разсъжденията на експерти от МВФ, които твърдят, че западането на 

синдикалното движение в богатите страни е “ключов елемент” за неравенствата на 

заплатите, намалявайки способността да се водят преговори с работодателите. 

Взаимодействието между информационните технологии и производствения процес е от 

ключово значение както за икономиките и тяхното бъдеще, така и за посоката на 

развитие на трудовия пазар и синдикатите. Последните европейски изследвания 

показват, че около 44% или общо 169 млн. граждани на ЕС28 не могат да бъдат 

класифицирани като дигитално компетентни. В България този процент е дори по-

висок, според различни експертни оценки. 

Въпреки доминацията на традиционната заетост, в Европа постепенно 

нараства значимостта на новите форми на труд. Нетрадиционната работа се открива 

във всички държави-членки на ЕС, Норвегия и Великобритания. С оглед на 

навлизането в нов троен преход към дигитализация, въглеродно неутрална икономика 

и „новото нормално“ вследствие на Ковид-19, разбирането и изследването на новите 

форми на труд стават все по-актуални. Очаква се, че някои от новите форми на труд ще 

отбележат значителен ръст през следващите години, докато други ще зависят от 

моментната конюнктура вследствие на кризата.  

Базираната на информационно-комуникационни технологии мобилна 

работа и работата на платформи ще имат нарастващо значение в почти всички 

страни.  

Този вид труд често е обсъждан в контекста на прехода към дигитализация и 

въглеродно неутрална икономика. Служителите на случайна работа пък ще бъдат все 

по-силно уязвима група, като се очаква те да бъдат едни от първите, засегнати 

негативно от свиването на заетостта в кризисни ситуации като настоящата. Някои 

видове работа на платформа, споделяне на работа, работа базирана на ваучери и 

споделени работни пространства, вероятно ще бъдат по-рядко срещани в бъдеще, ако 



 

 
 

се запазят изискванията за дистанциране вследствие на Ковид-19. Що се отнася до 

мобилната работа, остава да се проследи как комбинацията от КОВИД-19, 

цифровизация и съображения за изменението на климата, както и развитието на 

обществото и предпочитанията ще повлияят върху нейното разпространение. 

В крайна сметка, за да се осигури добре функциониращ пазар на труда, трябва 

да бъдат продължени усилията за балансиране на изискванията за гъвкавост и 

защита, като се обърне специално внимание на тези по-неблагоприятни форми на 

заетост (от гледна точка на работниците). Наличната информация сред държавите в 

Европа ясно посочва хетерогенността между различните форми на заетост и 

произтичащите от това различни възможности и предизвикателства пред служителите. 

Универсалисткият подход за идентични политически намеси би бил неефективен 

спрямо един по-нюансиран и съобразен с конкретните случаи подход. 

Работата на платформа, случайната работа, базираната на ваучери работа и 

споделената работа са в някои страни с неясен статут на заетост. Вследствие на 

това, някои работници са с ограничени трудови права.  

Това е особено проблематично, ако работниците нямат информация за 

ситуацията, в която са или са подтикнати насила да работят в тази форма на труд. 

Освен това, при тези четири форми на труд, остава неяснота за тяхната 

представителност сред работнически организации. Трябва да се проучат начините за 

подобряване на достъпа на тези служители до представителство и за подкрепа на 

техните представители при идентифициране на специфичните нужди на работниците и 

настояване за тях. По-специално за работа на платформа, работа, основана на ваучери, 

и споделена работа, това може да се отнася и за обмисляне на нови форми и 

институционални условия за представителство на работещите. Друг риск при 

атипичните форми на труд е свързан с работното време, особено при мобилна работа, 

работа на платформа, случайна работа и работа с ваучери. Става въпрос за несигурност 



 

 
 

и вариации при работното време, било то твърде дълго или твърде кратко, било поради 

непредсказуеми графици и периоди на уведомяване.  

В днешните трудови пазари се наблюдават динамични процеси на 

реорганизация на труда и детерминантите, които го движат.  

Съвременните трудови пазари са белязани от технологичните иновации и 

промяна, движена от процеси като изкуствен интелект, (хуманоидна) роботизация и 

цифровизация. Заедно с развитието на локалната микропродукция чрез 3D печат, 

техническият напредък (чрез автоматизацията и др.) стимулира мисленето и 

спекулациите за едно утопично (пост) капиталистическо бъдеще (Dyer-Witheford 2015; 

Frase 2016; Масон 2015).  

Представителите на работниците и служителите по целия свят отдавна вече са 

изразили своята сериозна загриженост относно новите методи на работа, които 

навлизат и необходимостта от непрекъсната квалификация на работната сила (Degryse 

2016; Drahokoupil и Jepsen 2017). Благодарение на електронните технологии, вече е 

възможно проследяването в реално време на работния процес и осъществяването 

на мониторинг върху работната сила от ръководството и мениджърите (Мур, 

2017). Това създава предпоставки за повече контрол и дисциплина, които не винаги са 

най-здравословния начин за повишаване на производителността на труда. 

Освен това, чрез извличане, анализ и използване на данните като вид суровина, 

новите методи за управление превръщат организацията на работния процес в нещо 

съвсем ново и непознато до този момент. Макар че тези методи често вървят ръка за 

ръка с автоматизация на съответното предприятие, когато разглеждаме полагането на 

труд през цифрови платформи, вероятно един от най-ярките примери за дигитализация, 

ние също сме в голяма зависимост от подобни (дигитални) методи. Дигиталните 

работни платформи са икономически агенти, предоставящи виртуални пространства за 

съвпадение на предлагането на работна сила и търсене чрез онлайн технологии, 

базирани на алгоритмично управление, като по този начин значително понижават 



 

 
 

трансакционните разходи (Drahokoupil и Fabo 2018; Prassl 2018). Те играят ролята на 

посредници, които нямат юридически правен ред и институционална ангажираност. 

Такива процеси създават предпоставки за онлайн дъмпинг на трудовия 

пазар, защото там работата/задачата се печели от онзи, който е предложил най-ниската 

цена за извършването на определена услуга. Това не винаги означава, че цената, за 

която се е съгласил да извърши работата, отговаря на реалната производителност на 

труда, която ще вложи и добавената стойност, която ще се генерира във виртуалното 

пространство. Това се случва заради мултикултурния характер на онлайн полагането 

на труд и липсата на традиционните за нормалните трудови пазари географски 

ограничения на работната сила. Заради различията в степента на развитие на страните 

по света, то и заплащането за една и съща работа е различно в отделните държави. 

Този ефект се мултиплицира експоненциално в онлайн пространството, защото 

динамиката на тези процеси там е много по-бърза, отколкото в реалния свят – 

стоковия, паричния и трудовия пазар.  

„Алгоритмичното управление“ (Lee et al. 2105) позволява на тези платформи все 

по-често да проследяват и контролират работниците, в много случаи дори се 

заобикалят и откровено нарушават съществуващите правила за труд и здраве и 

безопасност.  

Целият този процес помага икономически на фирмата, но е в ущърб на 

социалната защита на работниците, особено на онези, които извършват труд през 

онлайн платформи. 

Цифровите платформи за работа не са въпрос само на технологични иновации и 

промяна (Moore et al. 2018a). Напредъкът в технологиите, като платформите, трябва да 

бъде вкаран в определен контекст (социокултурен, религиозен и т.н.) в отделните 

общества. Икономиката на платформите е оформена от съществуващата социална и 

политическа рамка и от икономиката, т.е. произхожда от идеята за възвръщаемост на 

инвестицията. В този смисъл, имаше спекулации относно дълголетието на цифровите 



 

 
 

платформи (Farrell и Greig 2017; Healy et al. 2017: 7-10). Със сигурност бъдещето на 

платформите ще бъде частично зависимо от постоянството и растежа на глобалната 

заетост, основно в развития капиталистически свят. Следователно, цифровият труд в 

платформите няма да има неутрален характер: организацията на работата е насочена 

към практики за непрекъснато търсене на по-евтин и по-съвместим труд от онези, 

които предлагат труд.  

Другият важен компонент на работната сила е притежание на нови умения, 

изискванията към него постоянно нарастват и той все повече се превръща във 

фактор с решаващо значение за заетостта, подобрената адаптивност и 

ефективните преходи от и на пазара на труда. 

 Новите, умни машини стават неразделна част от производството, преподаването, 

медицината, сигурността и от почти всяка област от нашия живот. Автоматизацията на 

работното място започна да измества работещите от позиции, свързани с повтарящи се, 

монотонни работни задачи. Тъй като машините заменят хората в някои задачи и 

променят други работни дейности, се налага да преосмислим съдържанието на работа 

си и работните процеси.  

Масовото навлизане на технологиите в живота ни и възможността да 

обработваме огромни масиви от данни превръщат света в голяма програмируема 

система. Всеки обект, всяко наше взаимодействие, всичко, с което влизаме в контакт, 

се превръща в данни. И само, ако имаме уменията да ги разшифроваме, 

анализираме и интерпретираме правилно, ще можем да постигнем желаните 

работни резултати. 

Новите мултимедийни технологии водят до трансформация на начина, по който 

общуваме/ комуникираме. Тъй като технологиите за създаване на видео съдържание, 

цифрова анимация, променена реалност и компютърни игри стават все по-широко 

разпространени, оформя се нова "екосистема" около тези области. Ние буквално 

започваме да развиваме нов език за комуникация и той е предимно визуален. Този нов 



 

 
 

начин на комуникация се пренася и на работното ни място и налага перфектното му 

усвояване, ако искаме да сме успешни на него. 

Все повече компании се ориентират към хоризонтални, плоски 

организационни структури. В тази връзка на служителите вече се налага да са наясно 

с всяка функция в компанията, за да си свършат работата добре. Това изисква 

служителите да имат разбиране на основните бизнес принципи, както и бизнеса на 

компанията като цяло. 

Наред с професионалните, твърди умения, които притежават работниците и 

служителите, за да могат да се адаптират към трансформиращият се пазар на 

труда е необходимо да притежават преносими/ меки умения:  

 Креативни умения за решаване на проблеми - аналитично и критично 

мислещи, ползващи всички съвременни технологии. Чрез креативното 

мислене служителите могат по-бързо и по-успешно да се справят с 

различните работни предизвикателства, с които се сблъскват. Това 

умение включва и други умения - за слушане, за говорене и за писане. 

 Управление на информационното натоварване - способността 

служителите да филтрират важното и да използват това свое умение по 

правилния начин е от съществено значение. 

 Анализ на данни - способността да работят с огромни количества 

информация и да разсъждават аналитично, защото цифрите сами по себе 

си са безполезни. 

 Способност сами да разрешават проблеми - разрешаването на 

проблеми налага умения за анализ и миналия си опит, за да 

идентифицират и решават ефективно проблеми.  

 Екипност - междуличностната ефективност и умението да се разбираме с 

другите и сами да градим отлични взаимоотношения с всички в 

компанията. Добрите взаимоотношения на работното място са 



 

 
 

предпоставка за отлична атмосфера и за по-голяма продуктивност на 

всички служители. 

 Социална интелигентност - способността да се общуваш с другите по 

истински и директен начин, и да стимулираш ответни желани реакции и 

взаимодействия. Социалната интелигентност е базова съставка на всяко 

взаимоотношение на работното място. 

 Междукултурна компетентност - способността да познаваш различни 

култури и да общуваш по автентичен и положителен начин; умението да 

работиш ефективно и да се чувстваш добре в различна от твоята културна 

среда. Процесът на глобализация налага междукултурната компетентност 

като ключово умение за работещите в международни компании. 

 Умения за самоуправление - способността да планираш и управляваш 

много на брой твои работни ангажименти и задачи, да определяш сам 

приоритетите си и да се адаптираш към променящите се условия на 

работната среда.  

 Устойчивост - способността да се възстановяваш от неуспехите, да се 

учиш от тях и да намираш начини да извлечеш най-доброто от всяка 

ситуация. Изключително ценно умение, което понякога наричаме и 

устойчивост на стрес. 

 Желание за учене - това не изглежда като умение, но желанието 

постоянно да усвояваш нови умения е едно от най-важните умения. 

Независимо дали става въпрос за конференции, сертификационни 

обучения или онлайн курсове, винаги трябва да предприемаш стъпки за 

подобряване и придобиване на нови умения. 

Според Световния Икономически Форум над 1 милиард работни места, 

близо една трета от всички работни места в света, ще бъдат трансформирани от 

технологиите през настоящото десетилетие.  



 

 
 

Помислете за обслужващия персонал в любимия ви ресторант, който приема 

вашата поръчка на таблет, който е свързан с централна система за обработка на 

поръчките обратно в кухнята. Таблетът трябва да работи безотказно, за да поддържа 

ресторанта и обслужването в оптимална кондиция. Помислете за приложенията, които 

използвате за пазаруване, проследяване на поръчки или просто да бъдете 

информирани. Магазинът трябва да ги поддържа в готовност по всяко време, ден 

след ден, през цялата година. И тъй като всеки един от тези магазини събира и 

поддържа данни за клиентите, които те проучват за тенденции - те се нуждаят от 

анализатори на данни. Те също трябва да защитят тези данни, което означава, че 

следователно трябва да изпълняват операции по киберсигурност. 

В нашия глобално свързан свят, САЩ и Европа вече нямат монопол върху 

създаването на нови работни места. В продължение на десетилетия повечето 

международни американски и европейски компании използваха други държави, 

включително и България, като евтина работна сила за техническа поддръжка. През 

последните няколко години, обаче, международните компании започнаха да възлагат 

чрез аутсорсинг на други компании (извън централите си) почти всички бизнес 

процеси - от обслужването на клиенти до софтуерните разработки. 

Предизвиканата от пандемията КОВИД-19 криза и свързаната с нея 

глобална рецесия през 2020 г. създадоха несигурни перспективи за пазара на 

труда и ускориха процесите на изменения в характера и формите на труд и 

заетост.  

Докладът на Световния икономически форум за бъдещето на заетостта за 2020 

г., публикуван през октомври 2020, хвърли светлина върху очакваните перспективи за 

внедряване на технологии, работни места и умения през следващите пет години. 

Той обобщава възгледите на бизнес лидерите, които участват в процеса на вземане на 

решения относно човешкия капитал. В него са използвани най-новите данни от 



 

 
 

публични и частни източници и си създава по-ясна представа както за текущата 

ситуация, така и бъдещата перспектива за работни места и умения.  

Очакванията на анкетираните са - темпът на внедряване на технологиите да 

се запази, а в някои области може и да се ускори. Приемането на облачни 

изчисления, големи данни и електронна търговия, остават високи приоритети, 

следвайки тенденция, установена през предходните години. Наблюдава се обаче и 

значителен интерес към криптирането, нехуманоидните роботи и изкуствения 

интелект. 

В допълнение към настоящото икономическо свиване, въвеждането на 

технологии от компаниите ще трансформира задачи, работни места и умения, както 

и предпоставка за загуба на работни места. Четиридесет и три процента от 

анкетираните фирми посочват, че имат намерение да намалят работната си сила поради 

технологичната интеграция, 41% планират да разширят използването на изпълнители 

за специализирана работа, а 34% планират да разширят работната си сила поради 

технологична интеграция. До 2025 г. времето за изпълнение на текущите задачи и 

работата от хора и машини, ще бъде равно. 

За разлика от годините преди здравната криза, създаването на работни места 

се забавя, а загубата на работни места се увеличава. Работодателите очакват до 

2025 г. нововъзникващите професии да нараснат от 7,8% на 13,5% (5,7% ръст). До 2025 

г. се очаква 85 милиона работни места да бъдат изместени от промяна в разделението 

на труда между хората и машините. Експертните оценки са да се появят 97 милиона 

нови професии, които са по-адаптирани към новото разделение на труда между хората, 

машини и алгоритми. 

Едно нещо е сигурно: дигитализацията ще промени съществено работното 

място. Някои професии ще изчезнат, нови такива ще се появят, но на практика 

почти всички ще се променят.  



 

 
 

Най-силно засегнати ще бъдат работниците със средни умения, защото 

извършваните от тях рутинни операции ще бъдат иззети от изкуствения интелект и 

автоматизацията. Моделът на работа на пълно работно време през целия живот в 

една и съща фирма през последните десетилетия постепенно изчезва. 

Дигитализацията, автоматизацията и роботизацията само ускоряват този процес. 

В същото време много от нас вече работят нещо, за което не сме учили в 

училище или университета. Хората се стремят да придобият нови умения и да се 

подготвят за работните места на бъдещето. В същото време тези, които днес все още 

се обучават, също ще работят нещо различно. 

Всичко това изисква образователните институции да държат във фокуса си 

не само тесния кръг умения, необходими за днешния ден, но и да подготвят 

работната ръка на бъдещето с необходимата гъвкавост, свързана с математическите 

умения, изучаването на езици и други. Това са умения, които лесно могат да бъдат 

приложени навсякъде. 

На индивидуално ниво нещата също се променят и най-вече – нашите 

очаквания. Ние трябва да се разделим с представата, че след завършване на 

формалното образование ще придобием професия, която ще упражняваме цял 

живот. Това време отмина. За младите поколения, които днес още се обучават, най-

вероятният сценарий ще бъде редуване на обучение и работа с цел приспособяване към 

изискванията на пазара на труда. Някои страни от ЕС вече предлагат възможности за 

продължаващо обучение за хора с добри и сигурни работни места. 

Големият въпрос е за хората, които ще останат без работа не по тяхна вина. 

Те трябва да могат да се върнат на работа без да изпаднат в бедност докато трае 

преходът. Тук на преден план излизат проблемите на финансирането на социалната 

защита, преквалификацията на тези хора, без да се губи много време и без да се 

нарушава чувството им за лично достойнство. Всичко това ще изисква институциите в 

страните от ЕС да се подготвят за промени и да придобият по-голяма гъвкавост. Макар 



 

 
 

образованието и квалификацията на работна сила да са прерогатив на държавите 

членки, ЕС може да помогне, като насърчи добрите примери и играе конструктивна 

роля при обсъждането на тези проблеми. 

През следващите пет години пропуските в уменията ще продължават да 

бъдат високи, поради много динамичната промяна на работните места и 

изискванията за тяхното заемане.  

Най-добрите умения и групи умения, които работодателите смятат за 

нарастващи до 2025 г., включват групи, като критично мислене и анализ, решаване на 

проблеми, умения за самоуправление, активно обучение, устойчивост, толерантност 

към стрес и гъвкавост. Средно компаниите изчисляват, че около 40% от работниците 

ще се нуждаят от преквалификация от шест месеца или по-малко, а 94% от бизнес 

лидерите съобщават, че очакват служителите да получат нови умения на работното 

място, което спрямо 2018 г. бележи рязко повишение (65%). 

Бъдещето на труда вече е факт за по-голямата част от онлайн работната сила. 

В световен аспект 84% от работодателите са готови да дигитализират бързо работните 

процеси, включително значително разширяване на работата от разстояние - с 

потенциал да преместят 44% от работната си сила да работят дистанционно. За да се 

справят с опасенията относно производителността и благосъстоянието, около една 

трета от всички работодатели очакват също да предприемат стъпки за създаване на 

чувство за общност, връзка и принадлежност сред служителите чрез цифрови 

инструменти и да се справят с предизвикателствата за благосъстоянието, породени от 

смяната на формата и характера на работа. 

При липса на активни усилия, неравенството вероятно ще се задълбочи от 

двойното въздействие на технологиите и пандемичната рецесия. Работните места, 

заети от работници с по-ниски заплати, жени и по-млади работници, бяха по-силно 

засегнати през първата фаза на икономическото свиване. Сравнявайки въздействието 

на глобалната финансова криза от 2008 г. върху лица с по-ниски образователни нива с 



 

 
 

въздействието на кризата с КОВИД-19, въздействието днес е далеч по-значително и е 

по-вероятно да задълбочи съществуващите неравенства.  

Онлайн ученето и обучението се увеличават, но изглежда различно за заетите 

и безработните. Четирикратно се е увеличил броят на лицата, търсещи възможности за 

онлайн обучение по собствена инициатива. Наблюдава се петкратно увеличаване на 

предоставянето от работодателите на възможности за онлайн обучение на своите 

работници и деветкратно увеличение на броя на учещите, които имат достъп до онлайн 

обучение чрез държавни програми. Заетите поставят по-голям акцент върху 

курсовете за личностно развитие, при които се наблюдава ръст от 88% сред това 

население. Тези, които са безработни, поставят по-голям акцент върху изучаването 

на цифрови умения, като анализ на данни, компютърни науки и информационни 

технологии. 

Въпреки настоящия икономически спад, голямата част от работодателите 

признават важността на инвестициите в човешки капитал.  

Средно 66% от анкетираните работодатели очакват да получат възвръщаемост 

на инвестициите в повишаване на квалификацията и преквалификация в рамките на 

една година. Този времеви хоризонт обаче рискува да бъде прекалено дълъг за много 

работодатели в контекста на настоящата икономическа ситуация и почти 17% остават 

несигурни относно възвръщаемостта на инвестициите си. До 2025 г. работодателите 

очакват да предложат преквалификация и повишаване на квалификацията на малко над 

70% от своите служители. Ангажирането на служителите в тези курсове обаче 

изостава, като само 42% от служителите се възползват от възможностите за 

преквалификация и повишаване на квалификацията, подкрепяни от работодателите. 

Компаниите трябва да инвестират в по-добри показатели на човешкия и 

социалния капитал чрез приемане на екологични, социални и управленски 

показатели (ESG). Значителен брой бизнес лидери разбират, че преквалифицирането 

на служители, особено в партньорство между индустрията и публичния сектор, е 



 

 
 

рентабилно и има значителни средносрочни и дългосрочни дивиденти - не само за 

тяхното предприятие, но и за обществото. Компаниите се надяват на вътрешно 

преразпределение на близо 50% от работниците, поради технологична автоматизация, 

за разлика от по-широкото използване на съкращения и икономии на труд, основани на 

автоматизация, като основна стратегия за работната сила. 

Експертите препоръчват публичния сектор да осигури по-силна подкрепа за 

преквалификация и повишаване на квалификацията за рискови работници, с по-

голяма вероятност да загубят работата си. Понастоящем само 21% от 

представителите на бизнеса съобщават, че могат да използват публични средства за 

подкрепа на своите служители чрез преквалификация и повишаване на 

квалификацията. Публичният сектор трябва да създаде стимули за инвестиции на 

пазарите и работните места на утрешния ден; осигуряване на по-устойчиви мерки за 

работниците в прехода на заетост-безработица-заетост. Както и решително да се 

справи с дълго отлаганите подобрения в системите за образование и обучение. Освен 

това, за правителствата ще бъде важно да обмислят дългосрочните последици от пазара 

на труда от поддържането, оттеглянето или частичното продължаване на силната 

подкрепа за криза на КОВИД-19, която те предоставят за подпомагане на заплатите и 

запазване на работни места в най-напредналите икономики. 

През 2030 г. е много вероятно работата, за която в момента повечето от нас 

са наети, дори да не съществува. Светът на труда се развива бързо, което 

означава, че трябва да се подготвим своевременно за бъдещата работа.  

За да се реализират на пазара на труда, от бъдещите служители все повече ще се 

изискват следните умения: 

 Когнитивна гъвкавост 

Възходът на цифровите технологии носи възможности, но и предизвикателства. 

Когнитивните умения са свързани с това, как човек разбира света и действа в него. 



 

 
 

Когнитивните умения са набор от умствени способности и/или процеси. Едно от 

възможните определения е: „Когнитивната гъвкавост е способност към различни 

начини за спонтанно преструктуриране на собствените знания, адаптирайки се 

към радикално променящите се обстоятелства”. 

 Дигитална грамотност и изчислително мислене 

Тъй като светът продължава да разчита на високи и непрекъснато развиващи се 

технологии, необходимостта от служители с дигитални умения също нараства. Може 

би сте чували за STEM, но чували ли сте за SMAC (социални, мобилни, аналитични и 

облачни технологии)? Въпреки че може да изглежда, че това са само думи за 

дигитални професии, през последните няколко години социалните, мобилните, 

аналитичните и облачните технологии се издигнаха до върха на дневния ред на много 

компании и организации. Комбинацията от тези технологии е позната като 

„третата платформа“ и се прогнозира, че разходите за нея ще представляват 89% от 

разходите на корпорациите за технологии през следващите години. 

 Преценка и вземане на решения 

Въпреки че роботите и технологиите за автоматизация могат да бъдат по-добри 

от хората по други начини, като изчисления и диагностично решаване, все пак хората 

ще трябва да се справят със субективната страна на анализа на данни. Предвид, че сме 

на прага на четвъртата индустриална революция, все още ще трябва да има някой, 

който да може да покаже на света какво означават числата и как могат да бъдат 

използвани те. 

 Емоционална и социална интелигентност 

Макар да изглежда, че почти всичко може да бъде заменено от цифрови 

технологии и изкуствен интелект, това не е истина. Емоционалният и социалният 

интелект остават уникални човешки възможности. В някои сектори тези качества са от 

решаващо значение – здравеопазването, социалните дейности. Това изисква да имате 



 

 
 

съпричастност, способност за сътрудничество, както и отлични комуникационни 

умения. 

 Творчески и иновативен начин на мислене 

Последиците от автоматизацията и навлизането на роботи са свързани със 

създаването, трансформирането и унищожаването на работни места, но независимо от 

пропорционалното разпределение на ефекта, ще бъде необходимо работната сила да 

поддържа уменията си за творчество и иновативно мислене. Подобно на социалната 

интелигентност, естественото творчество е нещо, което не може лесно да бъде 

възпроизведено от най-новите цифрови технологии.  

 

3. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 

Настоящите механизми за социална защита се ориентирани към традиционните 

наети работници и служители. За нетрадиционните работници и служители и 

самонаетите лица има съществени пропуски в социалната защита. Дори и да са 

защитени чрез задължителната схеми, нетрадиционните работници и служители и 

самонаетите лица биха имали трудности да реализират своите права на социална 

защита, защото периодите на работа и преход от един статус към друг не се натрупват 

и отчитат коректно. 

Механизмите за социална защита варират значително между страните от ЕС от 

гледна точка на ефикасност, справедливост и степента, в която социалната защита е 

универсално право и се финансира от данъци (Модел Бевъридж) или пък ориентирана 

към работещите и техните семейства и се финансира чрез социални осигуровки 

(Модел Бисмарк). В повечето случаи социалната защита е съчетание от двата модела. 

Нарастването на гъвкавостта на труда и разнообразяването и 

усложняването на трудовите отношения поставя нови предизвикателства пред 

социалната защита на работниците.  



 

 
 

Налице са три ключови аспекта на този проблем: 

На първо място, в много случаи при ситуации, близки до традиционните наети 

работници, голям брой работници не са класифицирани като наети. Доколкото 

националните системи за социална защита в много от страните от ЕС ги третират като 

самонаети лица, те са изключени от полагащата им се социална защита. 

Второ, дори и когато работниците са коректно класифицирани като не-

традиционни наети или самонаети лица, това не означава, че те нямат нужда от 

социална защита. Това се отнася за случаите на заболяване, старост, инвалидизиране и 

трудови злополуки. 

Трето, днес повече от преди работниците много по-често преминават от 

традиционно наети към нетрадиционно наети (например временна заетост) и 

самонаети лица. Затова тези работници често не са в състояние да натрупат 

отработеното време и направените социално-осигурителни вноски, така щото да 

получат съответното задоволително обезщетение. 

Европейският съюз има сравнително скромни възможности за директна намеса в 

тази област. Въпреки това, Съветът прие през декември 2018 г. единодушно 

Препоръка за достъпа до социална защита на работниците и самонаетите. 

Заложените в препоръката принципи се отнасят в общи линии до всички засегнати по-

горе проблеми, но все още има много нерешени въпроси. Този вид документи имат по-

скоро морална, но не и законова сила. Системите за социална защита в ЕС са много 

различни и затова някои страни малко повече се отклоняват от пълното приложение на 

принципите, залегнали в Препоръката. Все още предстои да се разбере какъв ще бъде 

крайният ефект от тази мярка. 



 

 
 

В тази връзка се отправят някои предложения4 на основата на принципите 

от Препоръката, отнасящи се до практическото приложение на документа. 

 Договарянето на общовалидна за всички страни от ЕС дефиниция за 

нает работник в противовес на самонаето лице би имало очевидни предимства.  

Появата на работещите за онлайн платформи направи проблема още по-осезаем, 

но той се забелязваше от няколко десетилетия насам. Критериите за това едно лице да 

бъде считано за нает работник /напълно или частично/ се съдържат в дефинициите, 

приети вече в някои страни членки за наличието на т.нар. трета категория труд. 

Примерите са Италия, Испания, Германия и Обединеното кралство. Определението за 

наети лица е следното: предоставяне на услуги на друго лице, където работникът е 

зависим от потребителя на услугите за получаването на съществена част от своя доход 

и работникът няма свои наети работници. 

На практика много е трудно да се приемат общи за целия ЕС дефиниции. Според 

договорите за учредяване на ЕС, тези аспекти на социалната защита са прерогатив на 

страните членки, не на ЕС. Затова и те са много различни в различните страни – 

дефинициите за „наето лице“ и „самонаето лице“. В повечето страни дефинициите за 

„самонаето лице“ включват разбирането, че лицето упражнява професионална дейност, 

с цел печалба без да бъде наето лице или държавен служител. Това лице най-често не е 

подчинено на лицето, за което то извършва работата. Но и тук интерпретациите 

между страните членки са много и най-различни в зависимост от формите на 

социална защита, трудовото или данъчното право. Напоследък тези дефиниции 

трябва да отчитат и определенията за „трета категория труд“, които вече съществуват в 

някои страни членки. 

                                                           
4 Digitalisation and European welfare states. Georgios Petropoulos, J. Scott Marcus, Nicolas Moes and Enrico 

Bergamini, Bruegel, June 2019. 

 
 



 

 
 

Все пак ЕС не следва да гледа безучастно на този въпрос. Европейската комисия 

трябва да насърчи консенсуса и сближаването на позициите между страните членки по 

въпроса за „самонаетите лица“, както и да идентифицира и предложи приложението на 

добри практики в страните членки. В средно- и дългосрочен план най-обещаващият 

подход е да се осигури адекватността на обезщетенията, които се полагат на 

самонаетите лица. 

 Задължителна социална защита за нетрадиционните работници и 

самонаетите 

В Препоръката на Съвета (член 8 и 9) е записано следното: „Държавите членки 

трябва да гарантират на работниците достъп до социална защита като се 

разпространи нейният формален задължителен обхват върху всички работници, без 

разлика от типа трудово-правно отношение“. Това означава задължителни 

обезщетения по болест, обезщетения за майчинство/бащинство, обезщетения за 

старост и инвалидност и такива при трудови злополуки и професионални заболявания. 

Предполага се доброволност на обезщетенията при безработица за самонаетите. 

На думи всичко изглежда ясно и просто по отношение на нетрадиционните 

работници и самонаетите. Но на практика различията в приложението на тези 

препоръки между страните членки са много големи. Може да се предположи, че 

съществено ще се различават позициите по отношение например на адекватността на 

обезщетенията между страните с по-ниски и съответно по-високи разходи за социална 

защита. 

В текста на Препоръката е записано, че регулациите за традиционните наети, 

нетрадиционните работници и самонаетите трябва „да отчитат специфичната 

ситуация на бенефициентите и да са пропорционални на различията между тях“. В 

този смисъл предстои да се проследи как страните членки ще приложат този принцип. 

Особено важно е кой плаща за обезщетенията и кой има право на тях. В 

условията на универсалната система /Бевъридж/ всички граждани /резиденти/ имат 



 

 
 

право на подобни обезщетения. По отношение на самонаетите такъв въпрос не стои на 

дневен ред. Обратно, при системите, базирани на вноски от работниците, е трудно да 

се определи кой има право на обезщетения в случаите на работа на непълно работно 

време. Всъщност въпросът е как ще се финансира социалната защита защото и 

двете системи срещат все повече предизвикателства и трудности. 

 Натрупване и пренос на обезщетенията между различните начини на 

работа 

Възможността за признаване на обезщетенията на работниците между страните 

членки вече съществува в Регламенти 883/2004 и 987/2009. Това не се отнася обаче за 

признаването на обезщетенията в случаите на различни начини на работа.  

Препоръката на Съвета съдържа следния текст: „Държавите членки трябва да 

осигурят условия за натрупване, запазване и пренос на обезщетенията между всички 

начини на работа и всички икономически сектори“. 

Проблеми възникват и при преместване на работници от страна с 

универсална система на социална защита в страна с финансирана чрез вноски от 

работниците система. 

 Развитие в посока на универсални обезщетения 

Повечето от тези въпроси се решават по-лесно при системата Бевъридж, където 

обезщетенията се полагат на всички, независимо от заетостта им. Ако това лице не се 

премества в друга държава от ЕС, няма никакъв проблем.  

На практика в нито една държава от ЕС не съществува в чист вид една от 

двете системи за финансиране на социалната защита. Дори в страни, като 

Холандия, Швеция, Дания, Финландия и Обединеното кралство, които са най-близко 

до универсалната система, финансирането на социалната защита е хибридно и включва 

елементи с участието на работещите. 



 

 
 

Всичко това навежда на мисълта, че вероятно в ЕС ще се премине постепенно 

към социална защита от типа Бевъридж. Смесеният тип ще продължи въпреки това да 

съществува още дълго. Много е вероятно и може би неизбежно нещата да се развият 

така: постепенно да намалее ролята на финансирането чрез вноски от работещите за 

сметка на универсалното финансиране. Това обаче ще означава нарастване на 

разходите за социална защита защото повече хора ще имат право на такива 

обезщетения. Въпросът е кой ще плати тези по-високи разходи?  

 Частни фирми на помощ 

В изследването са разгледани примери за това как застрахователни компании 

адаптират своите продукти, за да отговорят на нуждите на самонаетите лица. Този 

подход обаче няма да е достатъчен, за да удовлетвори всички нужди от социална 

защита на всички нетрадиционни работници. Все пак развитието и укрепването на 

подобни застрахователни схеми ще играе положителна роля в някои страни членки. 

 Участие в социалния диалог 

Разглеждат се случаите на забрани за самонаетите лица в много от страните 

членки да участват в социалния диалог (това включва  присъединяване към синдикати 

и участие в стачки). Тези забрани днес изглеждат крайно несправедливи, особено що се 

отнася до зависимите самонаети. 

Също така е ясно, че организациите, които участват в социалния диалог, следва 

да се адаптират и модернизират така, щото да отговорят на нуждите на работната сила 

на бъдещето. Работещите за онлайн платформи и работещите от разстояние са лишени 

от взаимодействие и солидарност от страна на синдикатите поради липса на общо 

работно място. 

 Да се съхрани достойнството на работниците 

Доскоро не се обсъждаше широко въпросът за наблюдението и следенето на 

работното място. Той ще се става все по-видим и значителен. Всъщност фирмите 



 

 
 

следят колко ефективни са техните работници при изпълнение на поставените им 

задачи. Това не е нещо ново – и преди са правени наблюдения за времето на 

изпълнение на задачи и ефективността на движенията на работниците. Сега обаче, с 

възможностите на онлайн платформите и новите технологии, проблемът става много 

сериозен. Въпросът е докъде може да се стигне в този процес, без да се нарушава 

достойнството на работника? Всичко е въпрос на баланс. 

Прилагането на предложените мерки ще означава увеличаване на 

разходите за социална защита в страните от ЕС. Европейският социален модел се 

изправя пред нови предизвикателства. Независимо от източниците на 

финансиране, всички страни членки ще бъдат засегнати в една или друга степен. 

Ситуацията е следната: финансирането на европейския модел на социална 

защита още сега е изложен на заплахи поради най-различни причини: 

- Намаляващ дял на труда: През последните две десетилетия относителният дял на 

труда в противовес на капитала в брутната добавена стойност намалява. 

- Демографски предизвикателства: Предвид застаряващото население по-малък брой 

работници трябва да издържат по-голям брой пенсионери. По-дълго живеещите днес 

пенсионери пък изискват по-големи разходи за здравеопазване. 

- Трудности при събирането на данъци върху печалбата: Идеите за налагане на по-

високи данъци върху по-големите печалби на дигиталните гиганти срещат значителни 

трудности, защото те пренасочват печалбите си към държави с по-ниски данъци. 

Решения в системите от типа Бисмарк 

По-горе вече бяха описани трудностите при финансирането от този вид. 

Влиянието на разширяване обхвата на социалната защита в посока нетрадиционните 

работници и самонаетите лица е комплексно. Не малка част от страните членки на ЕС 



 

 
 

предлагат вече някакви обезщетения на самонаетите лица, които пък плащат 

определени суми за това.  

Тук е необходимо да се отбележи, че има разумен предел за увеличаване на 

вноските за социална защита, плащани от работодателите. Доколкото те ги възприемат 

като производствен разход това може да доведе до наемането на по-малко работници 

или замяната на работниците с машини с още по-бързи темпове. Това вместо да реши 

проблема може да влоши ситуацията. 

При тези условия е много трудно да се разшири обхватът и следователно да 

нараснат разходите за социална защита. Много трудно би било да се съвместят по-

високите разходи и свиващата се база за финансиране. Изглежда, че в средносрочен 

ако не краткосрочен план, трябва да се потърсят други източници на финансиране. По 

всичко изглежда, че ще се отиде още по-далеч в посока на универсалната система. 

Решения в системите от типа Бевъридж 

Универсалната система е по-проста и по-лесно се управлява - в смисъл, че 

размерът на финансирането е отделен и независим от броя на работниците и техните 

възнаграждения. Но при нея обществото като цяло трябва да е производително, за да 

бъде системата устойчива. По принцип разходите за социална защита при 

универсалната система са по-големи, защото по-голям брой работници получават 

социална защита. В тези държави също така трябва да се следи стриктно за т.нар. 

„туризъм на благоденствието“. Много е лесно човек да се премества от една 

държава членка в друга в търсене на по-щедри обезщетения. Съответно системата 

може да бъде застрашена от икономическа и политическа неустойчивост. Съществува 

и въпрос за адекватността на обезщетенията за социална защита – доколкото те не са 

свързани с възнагражденията на работещите, а се финансират от данъците, възниква 

проблем за определяне на размера им. Трудно е да се намери и баланс между данъците, 

плащани от работещите и тези, плащани от капитала, така щото да не се получат 



 

 
 

икономически изкривявания или значителни разногласия в обществото. И тук няма 

лесни отговори – ако имаше такива те щяха вече да са приложени. 

Нестандартното решение: „данък робот“ 

Идеята е предложена от създателя на Майкрософт Бил Гейтс. Той се позовава 

на това, че е логично да се наложи данък на роботите в случай, че изместват 

хората. Просто заменя се платецът на данъка, който извършва работата. Други автори 

отиват още по-далеч и предлагат от подобни данъци да се финансира 

преквалификацията на заместените от роботите работници. 

Мнозинството икономисти са скептични относно тези идеи. Според тях, 

подобни мерки ще ограничат иновациите и ще намалят конкурентоспособността на 

европейската икономика.  

Другото, може би по-важно съображение е, че поне засега няма убедителни 

доказателства за значително нарастване на безработицата в резултат на 

изкуствения интелект и другите подобни технологии. Въобще подобни страхове са 

силно преувеличени. Емпиричните изследвания не потвърждават по-ранните прогнози. 

Даже напротив – безработицата днес е по-ниска в регионите, където се използват най-

много роботи и ИКТ. С други думи, „данък робот“ е решение на проблем, който не е 

реален. 

Техническите иновации на Индустриалните революции 1, 2 и 3 

стимулираха социалните иновации. Напр. работата на поточна линия предизвика 

появата на социалната държава със съответните системи на защита (при безработица, 

злополука, болест, пенсиониране) или пък на участие в управлението. По същия начин 

Индустрия 4 би трябвало да породи появата на други социални иновации5, от които ще 

има остра нужда.  

                                                           
5 Социалните иновации са целенасочени, нови конфигурации от социални практики за решаването на 
проблеми и задоволяването на потребности, което ги прави ценни и използваеми. При това ползите са както 



 

 
 

Вероятно съществени промени ще настъпят в социалната сигурност на 

обществото, в самия модел на социалната държава, както сега тя се възприема в 

обединена Европа.  

Професорът по публични политики в Университета на  Калифорния (Berkeley) 

Робърт Райх предсказва коренна промяна в защитата на труда, когато се елиминират 

регулациите относно минимална заплата, безопасни и здравословни условия на труд, 

отпуски, болнични, извънреден труд. За да се възстанови в някаква степен сигурността, 

според него, трябва да се направи преход от застраховка за безработица към 

застраховка за доход. Например, ако месечният ти доход от труд падне под 50% от 

средния месечен доход, който си получавал от всички извършвани работи през 

последните 5 години – автоматически получаваш половината от разликата до средния 

ти предишен доход в продължение на 1 година. 

Социалното осигуряване вече не може да бъде толкова плътно обвързано с 

трудовото отношение, както досега. Правата и социалната сигурност ще се 

ориентират все повече към гражданския статус. Ориентирайки социално-защитните 

механизми и схеми към потребностите на 21-ви век, може би разделението между 

социално осигуряване и социално подпомагане трябва да бъде преодоляно, а 

дихотомията между репродуктивен и продуктивен труд да изчезне. Източниците за 

финансиране трябва да се диверсифицират. При това, тук ще важи гражданският 

принцип за придобиване на права относно социални услуги, а източниците за 

финансиране ще са всички възможни, следователно не само тези от трудов доход, 

които все по-трудно ще се събират.  

 

4. УНИВЕРСАЛЕН БАЗОВ ДОХОД ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

                                                                                                                                                                                            
за работника, така и за работодателя: нови концепции за квалификация, грижа, здравеопазване, 
интермодални транспортни схеми, модели за работно време с балансиране на трудовия и семейния живот. 

 



 

 
 

За да се осигурят финансовите нужди на безработни и дори на недостатъчно 

наети работници, някои икономисти и полисмейкъри призоваха за прилагането 

на т.нар. „универсален базов доход” (УБД).  

Предпоставката е, че всички членове на обществото ще получат постоянен 

източник на доходи, независимо от техния трудов статус. Идеята на този безусловен, 

гарантиран или универсален основен доход6 е да се предоставя определен размер 

парични средства на физическите лица с уверението, че те могат да бъдат използвани 

за задоволяване на различни видове нужди. Това понятие, което се обсъжда 

десетилетия, има своите добри и спорни страни и дори вече са се правили няколко 

опита (пилотни проекти) - в Канада, Холандия и Финландия, неуспешен референдум в 

Швейцария. 

Политическите и академичните дискусии относно автоматизацията провокираха 

обширен дебат за универсалния базисен доход през последните години. Много 

технологични предприемачи и фирми поддържат идеята, че един от отговорите на 

изчезването на работните места от работния процес, причинено от автоматизацията, 

трябва да бъде въвеждането на УБД. По този начин може да се смекчи социалното 

въздействие на масовата технологична безработица, която без съмнение предстои, 

според много известни икономисти и анализатори.  

Има предложения дори УБД да бъде използван като прогресивна политика, 

която би спомогнала за посрещане на значителни предизвикателства на съвременните 

пазари на труда, включително технологичната безработица и икономически растеж, 

основаващ се на случайни и нестабилни източници. В крайна сметка, причините за 

предлагането на универсалния базов доход в миналото и сега са много различни.  

В момента основният двигател е опасението относно широкото използване 

на автоматизацията, роботиката и ИИ и това, че новите технологии заместват 

човешкия труд. Автоматиката и роботиката се използват все по-често в индустрията 

                                                           
6 Universal Basic Income (UBI) 



 

 
 

(производство на дрехи, сглобяване на превозни средства, производство на храни и 

т.н.). В областта на услугите пък ИИ се използва за четене на рентгенови лъчи, 

извършване на банкови услуги и различни финансови консултации. Налице е 

нарастваща загриженост сред икономистите и политиците, че технологията ще замести 

хората в значителен брой работни места по целия свят в следващите няколко 

десетилетия.  

Най-лошото е, че тези работни места ще бъдат заместени преди да бъдат 

създадени нови. Шансовете за намаление на безработицата не изглеждат никак добри в 

бъдеще. Според Варди (2018), до 2045 г. машините ще могат да извършват голяма част 

от работата, която хората в момента вършат. Форд (2016) казва, че новите технологии 

тласкат световната икономика към постоянна технологична безработица и увеличават 

нуждата от въвеждането на универсален базов доход. Технологията се развива с все по-

бързи темпове, което предполага нейното ускорено утвърждаване във всички сфери на 

живота. Роботите могат да работят 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, като 

лесно могат да бъдат заменени с друг, ако има някаква неизправност. Това може би е 

най-голямото конкурентно предимство на роботите пред хората.  

Друг важен мотив за въвеждането на универсален базов доход би могла да бъде 

идеята, че той може да действа като буфер срещу системните проблеми в рамките 

на макроикономиката. Той може да бъде използван от правителствата за 

компенсиране на икономически проблеми, като - неравенство в доходите, бедност, 

липса на икономически растеж и слабо вътрешно потребление. Освен това, УБД би 

помогнал на много работници, които са на нископлатени работни места. Като пример 

могат да се посочат работници, които са на минимална работна заплата. 

Универсалният базов доход може да се превърне като допълнителна месечна добавка. 

Допълнителните приходи биха помогнали за преодоляването на разликата в 

заплащането, или поне до нейното намаление.  

Би било логично да се каже, че универсалният базов доход ще допринесе за 

по-голяма симетрия между труда и капитала. В този смисъл, ролята на 



 

 
 

синдикалните организации за неговото въвеждане би трябвало да бъде изведена на 

преден план. Универсалният базов доход може да се използва като заместител на 

програмите за социално подпомагане, тъй като голяма част от тях по света са 

неефективни и не водят до конкретни резултати. Това би довело до по-висока степен 

на ефективност на едно правителство при значително по-ниски разходи за 

администриране. 

Кои са основните ползи за съвременното общество от УБД? 

Намаление на бедността: Това е един от най-простите и най-рентабилни 

методи за намаление на бедността във всички страни, тъй като би бил директно 

плащане в брой, вместо помощ в натура или работа с противоречиви правила. Това би 

било добра алтернатива на социалната система или на част от нея. За сравнение, САЩ 

отделят приблизително 1 трилион долара годишно за програми срещу бедността. Тези 

програми се изразяват в хранителни продукти, медицински стоки и др. Получаването 

на ежемесечни парични средства ще намали безпокойството у хората относно основни 

техни разходи, които се чудят как да покрият всеки месец. Универсалният базов доход 

може също да увеличи стимулите за търсене на работа и сключване на брак. 

Показателно е, че в Намибия използването на УБД намали бедността от 76% на 37%, 

като същевременно повиши доходите на населението средно с 29%. Освен това, 

образованието и здравните стандарти се повишиха, а престъпността намаля с 36,5%. 

Случаят с Намибия е добра практика за това, какви положителни социални ефекти 

върху цялата система може да има универсалният базов доход. 

По-висок икономически растеж: Като разполагат с допълнителни пари, 

потребителите в действителност могат да имат по-голям стимул да харчат повече и да 

изплащат своите дългове, като ипотеки или кредитни карти. Универсалният базов 

доход би могъл да позволи на потребителите да имат по-голяма увереност във 

финансовото си състояние. В тази ситуация, загубата на работа, в следствие от 

навлизането на нови технологии, би се приела много по-леко в едно семейство. 



 

 
 

Универсалният базов доход би помогнал на това семейство, докато то се 

преквалифицира и намери нова работа. По този начин се избягва излишното 

задлъжняване на обществото и финансовата катастрофа за отделния индивид. Чрез 

повече пари, които се вливат в икономиката, предприятията и образователните 

институции ще могат да усетят ефекта от новите парични потоци по-лесно и по този 

начин ще разширят дейността си много по-бързо. 

Макроикономически буфер: Универсалният базов доход би могъл да действа 

като икономически и финансов буфер във време на нестабилност на глобалните пазари 

и рязък спад в световната икономика. Обикновено това се случва по време на рецесия 

или икономическа криза или депресия. Тъй като, благодарение на технологичните 

промени, икономиките на много страни стават все по-взаимосвързани, финансовата 

катастрофа в една страна може лесно да се пренесе в друга. Това потенциално би 

означавало загуба на работни места и слаб икономически растеж. Универсалният базов 

доход може да действа като предпазна мярка в тази насока, когато има икономически 

спад да помага на работниците. 

Създаване на равни финансови условия: Много икономисти са обезпокоени, 

че богатите стават все по-богати, докато бедните се увеличават. Този процес на 

нарастване на неравенствата съвпада точно с времето, когато роботите и технологиите 

навлизат все повече в нашия живот. Явно наличието на дигитални компетенции, или 

липсата на такива, създава неравенства в много по-големи измерения от преди. 

Универсалният базов доход би могъл да бъде средство за създаване на някаква 

равнопоставеност по отношение на преразпределянето на богатствата и доходите. 

Възможностите на бедните и средната класа биха нараснали.  

Какви са основните недостатъци на идеята за УБД? 

Демотивация за работа: Всъщност ББД намалява стойността и полезността на 

работата като я свежда до обикновен доход. Осигуряването на издръжката, разбира се, 

е важен елемент, свързан с работата, но социалните аспекти също са от решаващо 



 

 
 

значение. Социалните ценности, които носи трудът, осигуряват съществен източник на 

самоуважение, а той пък определя смисъла на живот на хората и ролята им в 

обществото. Обикновената логика подсказва, че лицата няма да имат стимул да 

работят, тъй като те ще имат осигурен доход, независимо от техния трудов статус. Това 

би означавало недостиг на работна ръка и спад на БВП. Друг е въпросът обаче, дали в 

условията на Индустрия 4.0 ще има нужда от толкова много работници и дали 

роботизацията няма да гарантира в достатъчна степен производителност и 

икономически растеж, без да е необходимо масово въвличане на хора в работния 

процес. Точно затова контекстът е много важен. Предлагането на УБД в миналото 

може и да е било лишено от икономическа логика, защото аргументите против са били 

много убедителни, но в условията на дигиталната ера нещата изглеждат по-различни.  

Съществува опасност и от други последствия: Ако хората напуснат пазара на 

труда и живеят на основния доход за продължителен период от време, шансовете им за 

повторно навлизане на този пазар стават илюзорни. Ускорените технологични промени 

вероятно ще направят съществуващите умения все повече остарели, така че съвсем 

лесно да загубят способността за работа и да останат на основен доход почти 

постоянно. Това, от своя страна, повдига въпроса за неравенството. Да плащаш на 

хората основен доход няма да премахне фундаменталния проблем, че в дигиталната 

икономика някои хора вероятно ще се справят изключително добре, но много други ще 

считат себе си изостанали. Един често срещан аргумент е, че ако хората искат повече 

пари, отколкото предлага основният доход, те могат да работят само няколко дни в 

допълнение. Ако проблемът е в технологичната безработица, обаче, този вариант 

просто отпада, тъй като мащабната загуба на работни места ще го направи 

нежизнеспособен. Дигиталната икономика би могла по този начин да създаде нова 

„долна/ниска” класа, обвързана с основното ниво на доходите и икономически елит, 

който ще пожъне най-големите ползи; този елит ще бъде до голяма степен освободен 

от социална отговорност за изостаналите, тъй като идеите за финансиране на основния 



 

 
 

доход обикновено се облягат на плоските данъци и на премахването на елементите на 

държавата на благоденствието. 

Разходите за въвеждане ще са много големи: Списание Economist прогнозира, 

че една страна с размерите на САЩ ще трябва да увеличи дела на държавния бюджет, 

събиран чрез данъците, с почти 10%, за да даде на всяко лице, включително децата, 

доход от 10 000 щ.д. годишно. Повечето критици смятат, че данъците трябва да се 

увеличат, за да платят цената за универсалния базов доход и че това всъщност може да 

означава преразпределяне на богатствата в обществото. Тези критици смятат, че такова 

преразпределение би било несправедливо за онези, които поемат рискове и са 

достигнали определено ниво на успех в обществото. Според доклад на ОИСР (2017), 

универсалният базов доход би довел до увеличение на данъците и неефективно 

насочване на помощта към най-бедната част на обществото.  

Проблемът с държавната роля: Обикновено идеята за УБД се развива от 

технологични лидери и изпълнителни директори на големи компании, като Илън Мъск 

на Тесла или Марк Зукърбърг на Фейсбук. Техните компании и подобни на тях 

постоянно въвеждат автоматизацията и роботиката в ежедневието. В крайна сметка, 

технологичните компании ще бъдат тези, които ще имат най-голяма вина за 

намаляването на работните места. Тук ролята на правителствата не трябва да бъде 

пасивна. В крайна сметка, цената, която ще трябва да плати обществото за 

дигитализацията, ще я платят отделните правителства под формата на социални 

недоволства и фискални загуби. От друга страна, по-голямата част от ползите ще 

отидат за собствениците на технологичните компании. По този начин въвеждането на 

универсален доход ще стимулира частните предприемачи, но ще отслаби ролята на 

държавата.  В действителност, дори ББД да не изисква повече пари от страна на 

държавата, то тогава това е само един преразпределителен механизъм, а той винаги ще 

поражда противоречия между най-общо двата типа хора – работещи и неработещи. 

И накрая, могат да възникнат редица щекотливи въпроси: Например за 

това, кога имигрантите ще отговарят на изискванията за основен доход и (в случая с 



 

 
 

Европа) как тази система би била съвместима със свободата на движение в 

Европейския съюз и нейните недискриминационни правила. В много страни, освен 

това, не би било лесно да се премахнат настоящите пенсионни системи (което също би 

било резултат от прилагане на базов доход) - тъй като те (пенсионните системи) 

обхващат  строги правни норми. 

Може ли УБД наистина да проработи в практиката? На теория тази мярка 

изглежда като идея, която може да облекчи тежестта на бедността и да изравни 

различията между отделните слоеве, но на практика би имала и редица 

недостатъци.  

Тъй като технологиите, автоматизацията и ИИ стават преобладаващи в 

индустрията и в обществото, повечето работни места в крайна сметка ще бъдат 

загубени в дългосрочен период. Това ще доведе до изместване на милиони хора от 

продуктивни членове на обществото в нежелано бреме за всяка държава.  Основният 

въпрос тук е - как гледаме на универсалния базов доход в тази среда – като 

възможност и алтернативно решение или като допълнително задълбочаване на 

тежестта, която правителствата трябва да понесат? 

Според групата Basic Income Earth Network (BIEN)7 съществуват няколко 

основни характеристики на универсалния базов доход, които трябва да залегнат при 

неговото въвеждане от която и да е икономика по света: 

 Той трябва да предоставя основен доход на всеки, независимо дали работи 

или е безработен;  

                                                           
7 Не липсват и опити в миналото за въвеждането на UBI. Томас Пейн (основател на САЩ, подписал 
декларацията за независимост) в трактата си „Common Sense“ измисля идея да плаща 15 лири от 
националния фонд на всеки възрастен над 21-годишна възраст. Това предложение е направено още през 
1797г. Друг пример в тази посока е британският философ Бертран Ръсел от началото на миналия век. През 
1960г. Мартин Лутър Кинг се обявява за универсалния базов доход в своята статия от 1967 г. „Къде отиваме 
оттук: хаос или общност“  



 

 
 

 Този доход трябва да бъде достатъчен за осигуряване на жизнения стандарт 

над нивото на бедност за определена страна;  

 Този доход се предоставя на всеки човек, независимо от конкретната лична 

икономическа ситуация (това означава - независимо от стойността на доходите на 

човек или на член от неговото домакинство);  

 Универсалният базов доход е фиксирана сума, която се предоставя от 

правителството, и трябва да отразява реалната стойност на покупателната възможност, 

отговаряща зад определена цифра. Инфлационният ефект трябва да бъде елиминиран; 

 Плащанията трябва да се извършват в определен интервал от време, 

препоръчително на месечна база; 

 Плащанията трябва да се извършват от подходящ и сигурен посредник; 

 Средствата се изплащат на индивидуална база, а не на домакинството; 

 Средствата се изплащат на всички физически лица, независимо от техните 

различния (пол, възраст, социална, етническа и религиозна принадлежност и т.н.); 

 Няма никакви условия за изплащането на дохода. Той е право, което се 

придобива от момента на раждане на едно лице. 

Важно е да се каже, че макар и за мнозина да е изненадващо, консервативният 

либертариански икономист Милтън Фридмън подкрепя въвеждането на 

универсален базов доход. Според него, той би могъл да бъде въведен под формата на 

отрицателен данък върху доходите на физическите лица. Често Милтън Фридмън е 

говорил през годините точно за споменатите по-горе основни белези, които трябва да 

съдържа въвеждането на една такава мярка. Фридман казва „той би осигурил минимум 

на всички нуждаещи се, независимо от причините за тяхната нужда“. Други 

известни икономисти, които подкрепят тази мярка, са Пол Самуелсън, Джон Кенет 

Голбрайт, Джеймс Тобин, Джоузеф Стиглиц, Нуриел Рубини и др. Всичките са 

носители на нобелови награди по икономика.  

Президентът Никсън в края на 60-те години на миналия век настоява за 

план за въвеждането на частичен основен доход, който в действителност е преминал 



 

 
 

през Камарата на представителите, но никога не стига до Сената на САЩ. Версията на 

Никсън е наречена „План за семейна помощ“ и предлага стипендия от 1600 долара през 

1969 г. за семейство от четирима, които не са имали доходи, както и 800 щ.д. под 

формата на ваучери за храна. Днес тази тема отново е на дневен ред поради страха от 

автоматизация и навлизането на ИИ. Всички тези примери се дават, с цел да се покаже, 

че дебатът не е нов, както много хора обичат да казват. Напротив, този дебат е много 

по-стар от всички ни, просто в момента е наложителен и отново е на дневен ред.  

През януари 2017 г. Финландия стартира експеримент за изплащане на УБД 

на случайно подбрани продължително безработни лица, получатели на обезщетения за 

безработица. Сумата на УБД не се намалява, ако те си намерят работа през това време. 

Засега никакви обобщени данни и изводи от експеримента не са публикувани. Въпреки 

това, финландското правителство е отхвърлило предложението експериментът да 

обхване и работещи. От някои кратки прес-съобщения личи, че участниците са били 

щастливи, но никакви особени промени в поведението им не са забелязани. Тук трябва 

да се спомене, че сумата от 560 евро на месец, изплащана като УБД е гарантирана, но е 

близка до негарантираната сума на обезщетенията, които те при всички случаи биха 

получили. Скромният размер на УБД и неголемият брой участници в експеримента 

обясняват донякъде отсъствието и на по-значими резултати. 

На ход е и алтернативно предложение – решението е гаранция за работа в 

обществено-полезни дейности.  

Според привържениците на тази идея, това не означава принудителен труд или 

непременно заетост директно към държавата. Хората могат да получават работа, ако те 

искат или имат нужда, от различни институции, финансирани от държавата. Това ще 

им позволи да поддържат и развиват своите знания и умения. Запазват се основните 

елементи на социалната пазарна икономика, т.е. не се демонтира „държавата на 

благоденствието”. И не на последно място – според тях това е допълнителен 

инструмент за провеждането на публични политики. 



 

 
 

Ако държавата поеме гаранцията за заетост, тя трябва да бъде ориентирана 

основно към сфери, които сега са подценявани, но в бъдеще ще придобиват все по-

висока значимост и важност. Имайки предвид застаряващите европейски общества, е 

лесно да се идентифицират като такива - здравеопазването, грижите за деца и 

възрастни, помощ за граждани в неравностойно положение, услуги за личността и 

семействата и др. неподозирани досега ниши за заетост. Това е само един от секторите, 

в които реалната добавена стойност от труда се прелива и в създаването на социален 

капитал. 

Като по-добро адаптивно решение изглежда вграждането на Гаранцията за 

заетост в една комплексна политическа програма, основаваща се на следващите 

пет крайъгълни камъка8: 

Първо, образователните системи очевидно трябва да се адаптират повече 

към новите икономически реалности, отколкото досега. Образованието трябва да 

бъде основано по-малко на запаметяването на информация и по-фокусирано върху 

превръщането на информацията в знание както и на ученето на преносимото 

творчество и придобиването на  аналитични и социални умения. Техническите умения 

биха могли много бързо да остареят, но способността да бъдеш творчески настроен, 

адаптивен и ангажиран с непрекъснато учене винаги ще бъде ценно. 

Второ, ако има мащабна технологична безработица, преразпределянето на 

остатъчния труд трябва да бъде първата стъпка. Може би няма да бъде 15-

часовата работна седмица, която Джон Мейнард Кейнс предвиждаше за внуците си, но 

където е възможно, такава политика би имала смисъл и би била първият разумен 

инструмент за ребалансиране. Намаляването на работното време е инструмент, който и 

днес все повече намира реално приложение, но в близкото бъдеще ще се наложи като 

механизъм с много висок икономически и социален ефект. 

                                                           
8 Виж Henning Meyer. Understanding The Digital Revolution And What It Means, 12 June 2017,  
https://www.socialeurope.eu/ 

https://www.socialeurope.eu/author/henning-meyer/
https://www.socialeurope.eu/


 

 
 

Трето, създателите на обществени/публични политики трябва да мислят 

за схеми за гарантиране на заетостта, които биха допълвали нормалния пазар на 

труда. Гарантирането на платена дейност по този начин ще започне, когато се загубят 

традиционните работни места; тя ще поддържа хората активни и ще бъде в състояние 

да използва техните умения. Ако правителствата са действали като "работодател от 

последна инстанция", това ще избегне ефекта на последствията и би могло да насърчи 

активно повишаването на квалификацията, ако придобиването на нови умения бъде 

основен елемент от гарантираната дейност. 

Тъй като подобна схема би разграничила заплащането за дадена дейност от 

нейното съдържание, тя създава допълнителен обществен политически инструмент, 

който да стимулира социално полезните дейности. Така например, гаранцията за труд 

би могла да бъде ефективно използвана за подобряване на секторите на 

здравеопазването, краткосрочните и дългосрочни грижи, където при настоящите 

демографски тенденции повече човешки труд ще бъде необходим в бъдеще. Тя може 

да се използва и за финансиране на спортни и други културни дейности на местно ниво 

и по този начин за укрепване на социалното сближаване в общностите. 

Такава система за гарантиране на труда ще бъде управлявана от различни 

посредници и институции. Не става дума за стъпки към „планова” икономика. Идеята 

се основава на предположението, че дори ако традиционните работни места изчезнат 

или има времена на преходна безработица, ние като човешки същества няма да се 

лишим откъм идеи за това - в каква социално полезна дейност, бихме могли активно да 

се включим. 

Четвъртият крайъгълен камък се занимава с това как да се финансира 

такава схема. Сигурно си заслужава да преосмислим данъчното облагане, 

включително как може да се разшири данъчната основа, но в крайна сметка това може 

да бъде недостатъчно, нарушаващо или и двете. Ако наистина се окажем в един свят, в 

който по-голямата част от работата се извършва от роботи, основният въпрос е: кой 

притежава роботите? 



 

 
 

Това води до петата и последна точка: демократизиране на собствеността 

върху капитала. Ако собствениците на роботи са победители в този смел нов 

дигитален свят, тогава възможно повече хора трябва да имат дялове от собствеността. 

Това може да работи както на микро, така и на макро ниво. На ниво компания модели, 

като "дял на работниците", могат да разпределят собствеността сред служителите, така 

че работниците поотделно да разчитат по-малко на доходите от заплати. На макро ниво 

могат да се създадат специални финансови инструменти (средства за ресоциализиране 

на капиталовите приходи). Те биха могли да бъдат суверенни инвестиционни фондове, 

които да работят по подобие на университетските фондации или суверенни фондове за 

благосъстояние (държавни инвестиционни фондове) и да създадат нови публични 

потоци от приходи, които след това биха могли да бъдат използвани за подпомагане на 

финансирането на гаранцията за труд. 

Посоченият по-горе политически микс, според автора му, не само ще 

осигури ефективна защита срещу потенциалните недостатъци на дигиталната 

революция, но същевременно ще създаде инструменти за укрепване на 

общностите и намаляване на неравенството.  

Дигиталната революция ще има съвсем различни ефекти върху различните 

икономики, затова е важно да има структуриран подход, който да може да се използва 

за проучване на всички случаи. Дебатът за това как да реагираме на дигиталната 

революция в социално-политически план ще бъде една от най-решаващите дискусии 

през следващото десетилетие. 

 

4.СИНДИКАТИТЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА  

Историята на организираното синдикално движение показва силна зависимост 

от промените в технологиите. В периода след средата на 19 век в следствие от 



 

 
 

индустриализацията и урбанизацията се създават предпоставки и причина за 

възникване на профсъюзите.  

Първо – голям брой работници се събират на едно място във фабриките и 

мините.  

Второ – по естествен път възниква необходимостта от преговари за условията 

на труд и заплащането.  

Трето – под влияние на технологичното развитие на преден план излиза 

фигурата на собственика предприемач, до скоро - предимно единично и изолирано 

работещ занаятчия.  

Така по време на индустриалната революция постепенно се създават условия за 

нарастване мощта на профсъюзите по чисто технологични причини. Започва активно 

инвестиране във фабрики, мини и железопътния транспорт. Паралелно с това се 

увеличава и броят на наетите работници, които пък от своя страна могат да оказват 

много по-голям натиск защото няма и кой да ги замести. При подобни условия една 

стачка на миньорите от въгледобива е била в състояние да парализира цялата 

икономика.  

През последните тридесет години обаче технологичната промяна повсеместно 

създава предпоставки за намаляване на членството в профсъюзите. Причината е в това, 

че заплатите на работниците се определят все повече от техните индивидуални 

постижения на работното място. През 90-те години на миналия век вече над 40 на сто 

от работниците в САЩ получават подобни заплати, защото никак не е трудно и скъпо 

да се събира и обработва голямо количество информация за резултатите от работата на 

всеки един работник. 

От друга страна, в икономически развитите държави постепенно се свива делът 

на капиталово-интензивните отрасли, като преработващата промишленост и минното 

дело (в миналото те бяха базата на синдикалното движение). Значително нараства 



 

 
 

делът на услугите, които сами по себе си не са толкова благоприятни за 

синдикализация. Днес много по-важни са нематериалните активи – софтуеър и 

патенти. Много по-лесно е да преместиш кол-центъра, даже и в чужда страна, 

отколкото корабостроителницата. При това положение работниците са доволни, че 

въобще имат работа и не мислят да влизат в преговори за по-високи заплати. Като цяло 

обстановката не е особено благоприятна за дейността на профсъюзите, а и те все по-

трудно имат какво да предложат на своите членове.  

В същото време в последните години се наблюдава засилване на подкрепата за 

организираните профсъюзи. Тук отново са намесени технологиите и САЩ са пионери 

в тази област, където  

Профсъюзните активисти търсят и предлагат нови и изобретателни методи, 

за да се организират работниците. 

На мястото на събранието в цеха идва друга форма на профсъюзна организация, 

наречена „свързваща акция“ (connective action). Тук става дума за използуване на 

социалните медии – Фейсбук (Facebook), УотсАп (WhatsApp) и други. Те позволяват 

на групи работници и наети лица да вършат следните три неща: да събират 

информация, да координират дейността на работниците и да дават оценка за най-

различни профсъюзни кампании по света.  

Типичен пример са шофьорите на Uber, които работят независимо един от 

друг. В същото време те са много активни във форумите на социалните медии и групи 

за разговор (chat groups). Понякога фирмата тества малки изменения в компютърното 

приложение сред малка група шофьори, без да им обяснява за какво става дума. 

Веднага обаче шофьорите повдигат въпроса в социалните медии и така са преодолява 

този „информационен недостатък“. 

Следва примерът с работещите в някои дигитални платформи, като 

Freelancer и Mechanical Turk. По същество те предлагат и продават труда си онлайн, 



 

 
 

дигитално. Сред 658 интервюирани, работещи по този начин, 58 на сто са отговорили, 

че поне веднъж седмично те са в контакт със свои колеги чрез социалните медии. 

Обикновено така те споделят опита си, но обсъждат и ставките, по които работят, 

както и начините да ги увеличат. 

Изниква също въпросът за организацията и координацията на работещите.  

Ролята на дигиталните методи за успеха на учителските стачки в Западна 

Вирджиния и други щати в САЩ по-рано е типичен пример. Стачката е била 

организирана чрез затворена група във Facebook и така са се присъединили 

участниците в стачката. В групата са участвували близо 70 на сто от общо 35 000 

учители в посочения щат. Също в групата са обсъждани въпросите как да се 

организират протестите и какви да бъдат стачните искания. Пак чрез Facebook светът 

научава за стачката и нейния успех, което пък е третата страна на въпроса. 

Публикувани са информационни съобщения и снимки, които са достигнали на 

практика до целия свят. 

Трябва да се отбележи обаче, че възможностите на Facebook и WhatsApp са 

ограничени и не са подходящи за масов профсъюзен активизъм. Най-често това са 

просто групи за дискусия и не става въпрос за нещо по-организирано. Често пъти има 

ограничения за броя на участниците в групата. Може да се случи също 

разпространяване на дезинформация или използване на тролове. 

Новите синдикални активисти започват да разработват специално 

предназначени за групи работещи специализирани дигитални услуги.  

Такъв е примерът с Coworker.org. Приложението е създадено през 2013 г. и 

подпомага работещите да синтезират своите искания като петиция и да я 

разпространят в социалните медии. Успешно използване на това приложение предлага 

Старбъкс с решаването на въпроса как да се определят служителите, които трябва да 

затворят обекта късно вечерта и също така да го отворят много рано на другата сутрин. 



 

 
 

До скоро Coworker.org беше изолиран случай. Напоследък се появяват 

множество подобни приложения, които използват методи на стартиращите 

компании и дигитализират отделни функции и задачи на профсъюзите. На 

практика тук имаме нов вид организация на профсъюзното движение на основата на 

дигитални алтернативи и появата на нов тип профсъюзни активисти. 

Най-пресният пример - стачки в САЩ по време на пандемия 

Първи май тази година беше белязан от протести, петиции, искания за по-

високо заплащане, неявявяне на работа и стачки от страна на гиг работници, заети във 

фабриките и работещите в заведенията за бързо хранене в САЩ. Специализираната уеб 

страница Coworker.org публикува данни за рязкото нарастване на подобни инициативи 

– до над 100 на седмица. Тази страница помага на работниците да лансират онлайн 

кампании. Макар и сравнението с официалните статистики да е трудно, факт е 

увеличението на броя на стачките и участващите в тях, което започна още през 2018 

година. 

Периодът на пандемията и нарастването на безработицата в САЩ до 15% през 

април (февруари 2020 г. – 3.5%) като че ли не са най-благоприятното време за 

съживяване на организираното работническо движение. Очакванията са, че много хора 

просто би трябвало да са доволни, че имат работа и да не се замесват в подобни акции. 

В същото време редица изследователи припомнят, че членството в синдикатите рязко е 

нараснало по време на Голямата депресия. 

В настоящия момент много хора изпитват чувство на голяма несправедливост и 

това работи в полза на каузата на протестиращите. Ако сте по-добре образован и по-

богат имате повече шансове да работите от къщи. Не така стоят нещата обаче с по-

нискоквалифицираните работници, които рискуват здравето си на работните си места. 

Отделно по-заможните граждани на САЩ и като цяло потребителите 

симпатизират на исканията за по-високо заплащане и отпуск по болест за тези, които 

са лишени от подобни права. Социологическо проучване прави извода, че 



 

 
 

болшинството от американците ще базират потребителските си решения на основа на 

отношението на фирмите към техните работници и служители (например, работещите 

в логистичните центрове на Амазон). Това е особено валидно за времето на 

пандемията.  

Гиг работниците започнаха да се организират още преди появата на вируса. 

Докато онлайн платформите преследваха максимални печалби и неглижираха 

условията на работа за заетите в тях, същите тези работници сформираха групи като 

Gig Workers Collective (GWC) и Rideshare United (RDU). Техните активисти 

предложиха нови форми на колективни действия като изключване на мобилните 

приложения на техните телефони или отказ за поемане на определени ангажименти. 

Това са на практика дигиталните форми на спирането на работа. 

Технологиите помагат и за по-добрата организация. Използват се Фейсбук, 

Телеграм и Слак. Мобилните приложения позволяват на разпръснатите работници да 

влязат във връзка и да се организират (обсъждане на исканията на работниците, 

организиране на протестите и други). 

Последната вълна от колективни действия ще даде възможност на тези нови 

групи работници да разширят състава си и да се свържат помежду си. Това ще е 

сравнително бавен процес и не бива да очакваме рязка промяна в индустриалните 

отношения в САЩ, какъвто бе случаят след Голямата депресия. Дори и колективна, 

силата на „гиг работниците“ трудно ще противостои на мощта на онлайн платформите. 

Просто бизнес моделът разчита на разпокъсана работна сила. За да увеличат влиянието 

си групите от протестиращи работници ще трябва да разчитат и на подкрепата на 

потребителите, които да принудят фирмите да променят политиката си към 

работниците. 

Източник: The Economist, May 9th-15th 2020 

 

 



 

 
 

Някои стартиращи компании целят да информират работниците и да набират 

нови членове. Преди две години OUR лансира WorkIT – приложение за смартфон, 

което се използва от работещите в магазините на Walmart. Приложението изисква 

регистрация и предлага съвсем прост чат интерфейс, където заинтересованите могат да 

поставят въпроси, касаещи сложните трудови регулации на търговската верига. 

Отговорите се подготвят от други работници в качеството им на доброволци. 

Друг пример е Workership – дигитална платформа с анонимни постове, където 

могат да се обсъждат въпроси на заплащането и други чувствителни въпроси, без 

опасност авторите им да бъдат преследвани. На практика се касае за структуриране и 

подреждане от модератор на иначе свободни и неорганизирани дискусии. 

Методът на Crowdfunding пък е използван за събирането на средства, с които да 

се финансират съдебни дела и други дейности. Този път примерът идва от 

Великобритания, където Независимият синдикат на работниците е завел съдебен иск 

срещу Deliveroo – фирма за онлайн доставки, която отказва да признае статута на 

наети на нейните куриери. 

Постепенно тези единични примери се разпространяват все по-широко. 

Приложението Coworker.org е масово използвано от Старбъкс и се е превърнало почти 

като в негов профсъюз. Чрез него са свързани приблизително 42 00 души в 30 страни. 

Въпреки това, както всяка стартираща фирма може да потвърди, много по-лесно 

е да лансираш дадена услуга отколкото да я наложиш. Изброените по-горе примери 

разчитат на дарения от филантропи, социално ориентирани инвестиционни фондове и 

други подобни източници. Трудно ще е да се намери траен източник на финансиране, 

което пък да позволи на тези технологични новъведения да растат и да се развиват. 

Освен това, на тях им липсват юридическата регистрация и политическата власт на 

старите и традиционни профсъюзи. 

И тук идва най-важният извод: Тези технически нововъведения и инициативи 

се нуждаят от подкрепата на традиционните профсъюзи за да се превърнат в нещо, с 



 

 
 

което всички ще се съобразяват. Става дума по някакъв начин те да обединят усилията 

си.  

Идеята е традиционните профсъюзи да се превърнат в доставчици на 

услуги за новите дигитални групи от работници – например правни съвети и 

лобиране. 

Вече има и примери за някакъв вид симбиоза между дигиталния свят и 

традиционните профсъюзи. Подобен е случаят с германския профсъюз IG Metall, 

който предвид все по разширяващата се работа за много възложители, позволява и 

приема нови членове и от средите на работещите по този начин за дигитални 

платформи. Също така през 2015 година той лансира Интернет сайта Fair Crowd Work, 

позволяващ сравнение на условията на работа между различните дигитални 

платформи. 

Някои профсъюзи дори сами предлагат нови и интересни инициативи. Такъв е 

примерът на HKLab, създадено преди една година компютърно приложение от 

Националния профсъюз на заетите в търговията и чиновниците - най-мощният 

профсъюз в Дания към момента. Неговите функции включват възможности за чат 

разговор на членовете и център за услуги на самонаетите лица.  

В САЩ Националният Алианс на домашните помощници, детегледачите и 

чистачите на домове предлага някои дребни услуги на своите членове. Участниците 

плащат доброволно символична сума от пет долара, благодарение на която чистачите 

на домове получават малка застраховка и кратък платен отпуск. 

Всички тези примери са доста обещаващи. Но те едва ли ще помогнат на 

профсъюзите да възстановят старите си позиции в обществото. Това се отнася и до 

способността им да договарят условията на труд. Но едно нещо е безспорно –  

Информацията и данните са още по-могъщи оръдия за влияние, лошата 

реклама е дигиталният еквивалент на бойкота от миналото. 



 

 
 

В Швеция се лансира тезата за „предсказуем профсъюз“. Става въпрос за 

обработка и анализ на данни чрез предварително разработени алгоритми, които 

подсказват на работниците кога е подходящо да поискат повишение на заплатите. 

Предвиждат се също евентуални масови съкращения и така се подготвят работниците 

адекватно да реагират. 

Може би най-убедителният пример за мощта на информацията и данните е 

Mystro - компютърно и телефонно приложение, използвано от шофьорите на Uber и 

Lyft. Благодарение на него те получават и избират поръчките по предварително 

зададени критерии. Приложението съхранява големи обеми информация, които 

позволяват на шофьорите да се ориентират по-лесно в работата си и да взимат най-

правилните решения. 

Засега профсъюзите изглеждат все още слаби. Членството в тях продължава да 

се свива. Но тяхната история убедително доказва, че относителната мощ на труда и 

капитала непрекъснато се изменят. Последните десетилетия бяха неблагоприятни за 

труда и профсъюзите поради технологичните изменения. Но също така е вярно, че е 

възможно  тяхното възраждане отново благодарение на съвременните технологии. 

 „Гиг работата“ и профсъюзите на са взаимно изключващи се понятия. 

Този извод все повече се налага от динамичните промени на заетостта в т.нар 

„гиг икономика“. „Гиг работата“9 или тази, основана на дигитални платформи, е една 

от последните и широко рекламирани тенденции на пазара на труда. Появата й е 

предизвикана донякъде от търсенето на по-голяма гъвкавост и ефективност от страна 

на работодателите, но и от страна на работниците. „Гиг работата“ е нестандартен вид 

работа, опосредствана от дигиталните технологии и се извършва „на парче“, „до 

поискване“. Размерът й е още незначителен, но това явление има потенциала да 

промени до основи начина на работа, съдържанието и качеството на работните места и 

                                                           
9 „Гиг работа или гиг икономика“ - от английския термин gig за епизодични ангажименти в музикалния 
бизнес. Превежда се като неофициална заетост, случайна работа, до поискване, която се договаря на 
дигиталния пазар. 



 

 
 

в крайна сметка да преобрази цели индустрии. Предизвикателствата пред свободата за 

обединяване и реалното признаване на правото на колективно договаряне на 

работещите в „гиг икономиката“ постепенно се заместват от стратегии на работещите в 

сектора за постигането на колективно представителство и прилагане на ефективни 

регулации на „гиг работата“. 

Предимствата и недостатъците на „гиг икономиката“ продължават да се 

обсъждат и няма единно мнение. Но въпреки ползите, работните места в „гиг 

икономиката“ са така структурирани, че влияят негативно както на работещите в тази 

област (непредсказуемо работно време, неадекватно заплащане, липса на дългосрочни 

перспективи за заетост), така и на фирмите (нелоялна конкуренция, по-ниска 

производителност, често отсъствие от работа). Основната теза на авторите, независимо 

от трудностите по класифициране на заетостта, е, че трудът през платформи и 

телефонни приложения следва да бъде признат за работа10 /заетост/, а хората 

работещи по този начин – за работници.  

Това е фундаментално важно за признаване на свободата за обединяване и 

правото на колективно договаряне в „гиг икономиката“ и не-стандартната 

заетост по-общо. 

Случайната или „гиг“ работата не е нещо ново, но напредъкът на технологиите 

допринесе за бързото разрастване на този вид дейност. Дигиталните платформи 

свързват работещите и потребителите за изпълнението на еднократни ангажименти. 

Реално заетите по този начин имат ограничена социална и трудова закрила. Този 

проблем придобива голяма важност, защото все повече хора разчитат на дигиталните 

платформи като основен източник на доходи. 

Количествените параметри на „гиг икономиката“ все още се изчисляват и 

дискутират. Според проучвания в САЩ, само 0,5 на сто от работната сила разчита на 

платформите /Uber, Handy, Taskrabbit/ като преобладаващ източник на доходи. В 

                                                           
10 В смисъла на отношение на заетост на основата на националното законодателство. 



 

 
 

случая на Великобритания 3 на сто от населението работи чрез онлайн платформите 

поне веднъж седмично. За Германия цифрите сочат, че за 2 на сто от респондентите 

онлайн платформите са основен източник на доходи. Неопределеността на размера и 

обхвата на „гиг икономиката“, както и разнообразните бизнес модели, които тя 

използва, силно затруднява разработването и прилагането на ефективни регулаторни 

механизми. 

В контекста на казаното по-горе, някои автори правят разграничение между 

„краудуърк“ и „работа до поискване чрез софтуерни приложения“. „Краудуърк“ се 

случва онлайн и свързва неограничен брой клиенти, организации и бизнеси, намиращи 

се на големи разстояния едни от други. Обратно – „работата до поискване чрез 

софтуерни приложения“ се намира на едно място, но е опосрествувана от дигиталните 

платформи /транспорт, услуги в домакинството и ремонти/. В крайна сметка, тези 

различия влияят на концентрацията на работещите, способността им да се обединяват 

и други организационни условия. 

От дълго време вече трудовото право, свободата за обединяване и колективното 

договаряне имат за цел да балансират неравноправното отношение между 

работодателя и индивидуалните работници, както и да позволят на обединените 

работници колективно да защитят и подобрят своите работни условия.  

В същото време в съвременните условия процентът на синдикализация 

непрекъснато спада навсякъде по света и е особено нисък сред не-стандартните 

работници.  

За заетите в „гиг икономиката“, много платформи ги категоризират като 

„независими контрактори“. Според някои законодателства тази категория заети нямат 

право на обединяване в профсъюзи и участие в колективно договаряне. 

Допълнителни трудности създава изолираността на работещите в „гиг 

икономиката“, големите разстояния между тях и реалната конкуренция помежду им. 



 

 
 

Ангажиментите им са повечето пъти еднократни, краткосрочни и се наблюдава голямо 

текучество. Всички усилия за по-добра организация се сблъскват с трудностите да се 

намерят работниците и да се ангажират в съзнателни действия. Въпреки това, предвид 

потенциала на този сектор, трябва да се положат усилия за организация на работниците 

и колективно договаряне с цел по-качествени работни места и достойни условия на 

труд. 

В продължение на десетилетия профсъюзите са играли особено важна роля да 

подпомагат организирането на работниците и да подкрепят колективното 

трудово договаряне. Съвременните промени в заетостта поставят нови 

организационни предизвикателства пред профсъюзното движение.  

Много от тях се стремят да достигнат до работниците в „гиг икономиката“ като 

част от по-общите им усилия за работа с нестандартните работници. По-долу са 

представени три подхода за такава работа според класификацията на Кели Рос, 

Заместник директор по политиките на АФТ-КПП.  

 Стратегии, свързани със съдебни дела и законодателството 

Те са свързани с преодоляване на трудностите по класифициране на 

работниците в „гиг икономиката“ като участници в стандартно отношение на наемане 

от работодател – следователно ползващи се от съответните защити и придобивки. 

Допълнително предимство на този подход е идентифицирането на онлайн платформите 

като директен работодател и следователно – страна по колективното трудово 

договаряне. За съжаление, това не навсякъде е възможно и признато, остава доста 

трудно и неясно. В Обединеното кралство например, профсъюзът на професионалните 

шофьори GMB е спечелил съдебно дело срещу Uber относно погрешното 

класифициране на работниците. Вместо независими контрактори, съдът е постановил, 

че е по-подходящо да им бъде признат статутът на „наети работници“. По този начин 

30 000 шофьори в Обединеното кралство са получили достъп до платен отпуск, 

минимална заплата и задължителни почивки. Идеята е чрез съдебни дела да се създаде 



 

 
 

прецедент, който да доказва, че няма никакви различия в съдържанието на работата на 

тези, заети в „гиг икономиката или икономиката на платформите“ и останалите 

работници. Подобни примери има и в САЩ – отново срещу Uber – с участието на 

Съюза на шофьорите на таксита в Ню Йорк. Разликата е, че съдебното решение се 

отнася само до малък брой работници, а не се разпростира върху всички шофьори. Те 

също са получили защита за безработица, минимална заплата и други мерки за 

социална закрила. 

 Професионалните гилдии и профсъюзите 

Професионалните гилдии се разглеждат като форма на колективно 

представителство при преследването на общи цели. Предимствата на този подход са 

във възможностите за достъп на профсъюзите да развият своите отношения с 

работещите в „гиг икономиката“, да се позиционират сред тях и да имат готовност за 

евентуално официално формиране на съответния профсъюз. Интересен пример за 

подобно сътрудничество е Гилдията на независимите шофьори (IDG) като филиал 

на Международната асоциация на машинистите и работещите в аеро-космическата 

индустрия (IAM). Гилдията твърди, че представлява 50 000 шофьори на Uber в Ню 

Йорк. От своя страна, Международната асоциация има дългогодишен опит в 

представителството на шофьорите имигранти. Гилдията е създадена с цел да се 

постигнат значителни промени и реформи в целия отрасъл и да се създадат 

предпоставки за диалог между шофьорите и корпорацията. Те настояват за следните 

пет промени: задължителна възможност за бакшиши, минимална цена на разстояние, 

горна граница на издадените разрешителни и право на работника да потърси правата 

си в съд в случай на спор с компанията относно възнаграждението му /например, в 

случай на оплакване от клиент/. По силата на споразумение с Uber IDG разполага с 

контактната информация на всички шофьори и следователно – пряк достъп до всички 

тях. Отделно създаден е и работнически съвет, членовете на който могат да участват в 

решаването на важни за тях въпроси.  

 Ново законодателство 



 

 
 

Американските профсъюзи прилагат трети подход с цел въвеждане на ново 

законодателство на ниво общини, което да засили правата и колективното 

представителство на „гиг платформените“ работници. Такива примери има в Сиатъл, 

като целта е да се разпростре колективното трудово договаряне и върху независимите 

контрактори.  

Организационна промяна: как работят профсъюзите с нестандартните и 

„гиг“ работници в Европа и САЩ 

Реакцията на профсъюзите към тези работници зависи в много голяма степен от 

местните политически, социални и трудови условия и традиции. Въпреки това, 

очевидно е, че профсъюзите се отварят по нов начин и с нова организация към нови 

сектори и несиндикализирани работници. В допълнение към тези условия, 

профсъюзите се преструктурират вътрешно с цел да разкрият възможности за 

присъединяване на нестандартните работници, да разработят нови организационни 

методи и похвати, както и да оптимизират разходите си с цел увеличаване на членската 

маса. 

В някои европейски страни има профсъюзи с по-дълга история и опит в 

привличането на нестандартни работници. Италия е пример за разкриването на 

възможности за представителство на нестандартните работници на базата на 

съществуващите профсъюзни конфедерации. Членството се организира около статута 

на наемни работници, а не според секторите и професиите. Това позволява на 

профсъюзите да се занимават активно с въпросите за временните договори, 

ниското заплащане, неблагоприятни условия на труд и ограничаване правата на 

работниците. Общо взето, идеята е да се насърчават компаниите да използват 

стандартните трудови отношения вместо да изместват заетостта към атипичните 

работници. Сега италианските профсъюзи прилагат същите методи и при работата си с 

„гиг и платформи“ работниците. Отделно профсъюзите предлагат и индивидуални 



 

 
 

консултации и защита на тези работници за разрешаване на спешни въпроси, 

независимо дали членуват или не в профсъюза.  

Резултатите от тази стратегия зависят от силата на конкретния профсъюз в 

сектора, на регионално и национално ниво. Всъщност профсъюзите имат две 

възможности. Едната е да се борят и отхвърлят не-стандартните трудови отношения, 

като настояват за стандартни договори и споразумения за пълен работен ден. Втората е 

„да припознаят“ тези стратегии, които целят подобряване на условията на труд, защита 

на социалните права на работниците и други подобни. В тази връзка МОТ препоръчва 

следните опции и политики: законодателни реформи, колективно представителство и 

договаряне, социална защита и подкрепа за работниците при прехода им от едно към 

друго работно място. 

Интересен пример е дейността на шведския профсъюз Unionen. Според 

собствените му оценки, от общо 640 000 членове приблизително 10 000 са независими 

контрактори или самонаети. Били са привлечени чрез предлагането на застрахователни 

услуги. Според политиката на този профсъюз няма нищо лошо в „гиг икономиката“, 

важното е да се въведат и поддържат стандарти. Те предлагат създаването на нов тип 

институция между работниците и работодателите, която да бъде натоварена с 

разработването на отраслови стандарти и правила за управление. Идеята на профсъюза 

е да се синхронизират колективните трудови споразумения с регулирането на 

съответния отрасъл и поднормативната уредба на правителството. 

Паралелно с усилията за разпростиране на колективните трудови договори и 

спрямо нестандартните работници, свидетели сме и на множество инициативи за 

създаване на нови и независими техни профсъюзи. Те са характерни с липсата на 

колективни трудови договори. Често тези инициативи се припокриват с намеренията 

на старите профсъюзи за ревитализирането им. Без да влизаме подробно в критиката на 

профсъюзите на малцинството, важно е да се изтъкне, че тези нови профсъюзи са 

непосредствен и бърз отговор на множеството въпроси на „гиг и платформените“ 

работниците. 



 

 
 

Един от най-успешните примери за такъв профсъюз е Независимият профсъюз 

на работниците от Великобритания (IWGB). Той е специално създаден за да 

организира и представлява нетрадиционните и с ниско заплащане работници и 

имигрантите. Сега към него се присъединяват и много „гиг работници“, например от 

куриерските услуги и други сектори с традиционно ниско равнище на синдикализация. 

С неговото участие е постигнато 20-30-процентно увеличение на заплащането в City 

Sprint. Профсъюзът е отворен за членство за всеки служител, работник или друго лице, 

който приема принципите, целите и правилата на профсъюза. 

Същият профсъюз е подпомогнал и работниците към платформата Deliveroo да 

организират протест в отговор на съобщение по електронната поща за предстоящо 

намаление на възнаграждението. В известен смисъл практиката на подобни профсъюзи 

удивително напомня дейността на старите и утвърдени профсъюзи от зората на 

тяхното съществуване. 

Друг успешен пример е Съюзът на шофьорите на таксита в Ню Йорк – 

отново профсъюз на малцинството. Регистриран е като неправителствена организация, 

но има членове и се издържа от членски внос, идентифицира се като профсъюз и е 

присъдружен към АФТ-КПП. Непосредствената му цел е подобряване на условията на 

труд и защита правата на работниците. Има множество примери за успешни кампании 

в полза на шофьорите, а с навлизането на пазара на Uber и Lyft много от неговите 

членове са се преориентирали към „гиг икономиката“. 

Много обещаваща стъпка напред е приемането на „Декларацията от 

Франкфурт за работата чрез дигитални платформи“, ратифицирана от някои 

профсъюзи в Европа и Северна Америка. Тя предлага по-голяма прозрачност в 

отношенията между клиентите и работниците, справедливо заплащане и 

дисциплиниращи процедури, както и да се гарантира правото на работниците да се 

обединяват.  



 

 
 

Важен момент е идентифицирането на дигиталните платформи като 

партньор, с който да се преговаря. За съжаление, профсъюзното движение все още 

налучква верния път, за да се изпълнят тези цели, но пък не са малко и опитите 

да се разчупи традицията и да се търсят смели решения. 

 Онлайн форуми 

Тук става дума за обратната връзка от страна на работниците в „гиг 

икономиката“ за оценка на фирмите, за които работят. Подобно на обратната връзка от 

клиентите и потребителите като средство за управление на персонала и 

дисциплиниране на работниците. Системите за рейтинг на услугите на дигиталните 

платформи директно могат да влияят негативно на перспективите за работа на заетите 

в тези дейности. Те имат и известен заблуждаващ ефект, защото като че ли контролът и 

оценката се правят от потребителите, а не от компанията. Това има връзка и с проблема 

за класификацията на труда на този вид работници. От оценката на работниците на 

платформите, за които работят, се раждат онлайн форумите на работниците и 

рейтинговите системи за платформите. Освен това те са и възможност за колективно 

организиране и съвместни по-нататъшни действия. 

 Интересен пример е онлайн форумът на работещите в Amazon. Той е създаден 

най-вече, за да се защитят от политиката на компанията да не заплаща 

доставки, които не са удовлетворили клиентите.  

Участието на работниците в онлайн форуми увеличава възможностите им за 

намиране на по-добра работа и по-високо заплащане, с ясни указания какво има да се 

свърши. Въпреки това, все още е налице съществена разлика във възможностите за 

влияние между двете рейтингови системи – тази за работниците и тази за компанията. 

Няма и достатъчно проучвания по темата. В този контекст е ясно, че онлайн 

форумите на работниците са добро средство за солидарност и общност между тях, 

но те все още не могат да балансират силата и могъществото на онлайн 



 

 
 

платформите. Освен това, често онлайн форумите са възникнали при много 

специфични обстоятелства и трудно биха могли да се репликират в други ситуации. 

 Работнически центрове 

През последните две десетилетия в САЩ се появяват работническите центрове 

като нов тип институция в подкрепа на правата на работниците. Те съществуват и 

оперират независимо, много често в рамките на много ограничена територия и 

предоставят социални услуги и трудови консултации на работниците в различни 

сектори. Най-често това са сектори, в които преобладават нестандартните работници 

или има формална забрана за синдикализация. Те имат потенциала да подкрепят и 

работниците от „гиг икономиката“, макар че това все още не е масов случай. 

В стремежа си да подобрят условията на труд и заетост работническите 

центрове разработват и предлагат сертификационни програми и стандарти за 

справедлив труд.  

 Пример за това е Коалицията на Имокали работниците от селското 

стопанство на Централна Флорида, която лобира за повишаване на 

възнаграждението им и имиграционна реформа. Тази организация използува 

многостранна стратегия за договаряне с участието на фермерите, 

търговците и селскостопанските работници и в резултат се появява 

Програмата Fair Food /Справедлива храна/. В крайна сметка се увеличават 

изкупните цени и възнагражденията на работниците. Това е пример, който 

може да се приложи и в „гиг икономиката“. 

Работническите центрове използуват новите технологии по иновативен начин. 

Мрежата на еднодневните работници (National Day Laborers Organizing Network) е 

установила доста сходни черти между тези работници и тези от „гиг икономиката“. 

Тяхната идея за да се реши проблема с нередовното плащане на възнагражденията е да 

се използват новите технологии, за да се документира по-добре извършената работа. 



 

 
 

Тази мрежа е разкрила също така т.нар. „зали за наемане“. Това са специални 

места, посещавани едновременно от хора търсещи работа и потенциални работодатели. 

Интересното е, че в тези случаи се наблюдават много по-малко нарушения на 

заплащането, здравето и безопасността на труда, а договорените заплати надвишават 

местните минимуми. 

Активното сътрудничество между работническите центрове, профсъюзите и 

типични за даден сектор мрежи и резултатите, които постигат, ни убеждават, че 

подобни групи могат да адресират едновременно макро-въпроси и да предлагат 

индивидуални услуги. Това е насока за размисъл и за „гиг работниците“, които по 

подобен начин могат да обединят ресурсите си, макар и отдалечени един от друг, но 

работещи за една и съща корпоративна платформа. 

 Работнически кооперативи 

Това са кооперативни организации с членове самите работници 

/преобладаващата част/, които са едновременно собственици и участват в дейността на 

предприятието. Тяхната основна мисия е да създават и поддържат устойчиви работни 

места. Такива кооперативи съществуват във всички сектори на икономиката и са много 

характерни за нестандартните работници. По-долу са разгледани два варианта на 

такива организации в „гиг икономиката“. 

 Кооперативи платформи 

Създават се в противовес на онлайн платформите, които облагодетелстват 

малцина, с различен модел на собственост и придържайки се към демократичните 

ценности. Услугите, които се предлагат, се разработват с активното участие на 

работниците. В известна степен това е в пряка конкуренция с традиционните „гиг“ и 

онлайн платформи. Подобен пример има с таксиметровите шофьори в Денвър-

Колорадо. Възможностите им за растеж зависят от способността им да предлагат 

качествена заетост на своите членове, която пък зависи от пазарното търсене. Известни 

ограничения има и при отдалечеността на членовете на кооператива. 



 

 
 

 Кооперативи със споделени ресурси и улеснен достъп до социални услуги 

Подобен пример е Smart, базиран в Белгия кооператив, който работи и на други 

места в Европа. Чрез техните кооперативи всъщност се появява несъществуващ 

дотогава „работодател“ и на работниците са гарантира формализирано трудово 

правоотношение вместо да бъдат третирани като самонаети. Всъщност клиентите на 

платформата стават клиенти на Smart, а работниците – негови служители.  

Като цяло работническите кооперативи са обещаващ вариант за бъдещето, 

когато заетостта на пълен работен ден ще намалее съществено. Те предлагат много 

добри възможности за членуващите работници – по-справедливи трудови отношения, 

стабилно заплащане, по-голяма прозрачност при наемане и евентуални санкции и 

възможности да се влияе върху регулациите. 

 Инициативи на работодателите 

Най-общо позицията на работодателите спрямо „гиг и платформената“ 

икономика е следната: има положителни страни, но изисква още проучвания и време за 

да си види какво ще стане. Но едно е безспорно: „Работата вече все по-малко е 

място където да отиваш, а по-скоро – задача, която трябва да свършиш.“ 

 Правила на играта 

Основната загриженост на работодателите е за спазване на правилата и 

регулациите от всички – традиционни фирми и онлайн платформи, с идеята за 

предпазване от нелоялна конкуренция. Това се отнася най-вече до данъчното 

законодателство, здравословните и безопасни условия на труд и други правила. 

Актуален става и въпросът за членството на двата вида компании в работодателските 

организации и възникването на противоречия между тях при сходен предмет на 

дейност (пример от Дания – Uber и втората по големина такси компания). 

Успоредно с това, има и примери, когато работодателите предлагат и настояват 

за по-гъвкави и либерални регулации на дигиталните пазари (Асоциация на 



 

 
 

работодателите в Германия). Те признават ролята и значението на работническите 

съвети, но също така подчертават, че е необходимо да се реформират традиционните 

механизми на социален диалог, за да се върви в крак със скоростта на взимане на 

решения в бизнеса. Работодателите очакват ефективна намеса в този процес и от 

страна на държавата. 

От своя страна, онлайн платформите реагират по различен начин на 

въпроса за партньорството с организациите на работниците. Те определено държат 

да се запази статута им на независими контрактори, но също така проучват 

възможностите за разработването и прилагането на процедури и политики, които 

насърчават сътрудничеството. 

 Сътрудничество между профсъюзите и работодателите 

Интересен пример е съвместната инициатива на Международния съюз за 

транспорт по пътищата и Международната федерация на работниците от 

транспорта за създаването на софтуерното приложение за смартфони UpTop. На 

практика това е мрежа от национални софтуерни приложения за таксиметров превоз, 

които отговарят на определени съгласувани критерии. Всъщност потребителите, които 

са инсталирали приложението, могат да ползват услугите на други превозвачи, когато 

пътуват. Резултатът е спазването на определени правила и стандарти за качество и 

взаимноизгодно партньорство и за двете страни. 

Примерите за класически колективни трудови споразумения в „гиг и 

платформената“ икономика все още са малко.  

Причините за това са различни. Първо, те са твърде нови и е необходимо още 

време за да се приложат стандартните механизми на колективното трудово договаряне. 

Второ, работещите в този вид икономика все още са незначителна част от работната 

сила. На трето място, онлайн платформите упорито не допускат обединяване в 

профсъюзи на техните работници и сключването на колективни трудови договори. 



 

 
 

Накрая, обединяването в профсъюзни организации на независимите контрактори в 

някои държави се определя като нарушаване на антимонополното законодателство и 

правилата на конкуренцията. Трудно е също точно да се определи отсрещната 

преговаряща страна.  

Един от фундаменталните въпроси, за решаването на които активно настоява 

Зам. Генералният секретар на ЕКП Естер Линч, е идентифицирането на статута на 

работниците според това къде извършват работата – навсякъде, но не в „облака“. 

Това е и посоката за по-нататъшното развитие на регулациите в различните правни 

системи. 

 Антимонополно законодателство и колективно договаряне в Европа 

Двата най-интересни примера в тази насока са от Холандия и Ирландия. Те 

касаят ограниченията за независимите контрактори да участвуват в колективни 

преговори. С тях са е занимавал и Комитетът от експерти по прилагане на 

конвенциите и препоръките на МОТ. 

В Холандия профсъюзите са подали жалба в опит да договорят 

възнагражденията на музикантите по „заместване“, които са определени като 

самонаети работници. Спорът е бил отнесен до Европейския съд, но и той не е 

постановил ясно становище за разграничението между действителните самонаети 

/чиито права за колективно договаряне са ограничени, за да се избегне картелно 

поведение/ и „фалшивите“ самонаети, които имат право на колективно договаряне. 

Подобен е случаят и в Ирландия във връзка с отменянето от антимонополната 

институция на колективно трудово споразумение между съответния профсъюз и 

работодателската организация относно възнагражденията и другите условия на труд на 

работещите в радиото, телевизията, рекламата, киното и самонаетите артисти. В крайна 

сметка антимонополното законодателство е променено така щото да разрешава 

колективно трудово договаряне за определени категории нестандартни работници със 

съответните дефиниции. 



 

 
 

През юни 2017 г. Европейският парламент прие Резолюция за Европейски 

дневен ред във връзка със споделената икономика. Това е стремеж да се върви в крак 

с бързо променящия се пазар на труда. Едни от най-важните текстове в резолюцията 

подчертават значението на спазването на правата на работниците в този вид икономика 

и особено правото на обединяване в профсъюзи и на колективно трудово договаряне, 

включително и за самонаетите работници. 

Интересен е и примерът на Норвегия, която проактивно адресира въпроса 

за работата в „гиг и платформи“ икономиката. През 2016 г. с Кралски указ е 

създаден Комитет по въпросите на споделената икономика. По-конкретно, Комитетът е 

предложил текст, според който предоставящите съответните услуги, които нямат право 

сами да определят цената на услугите и използват определената от платформата цена, 

следва да имат право да договарят колективни споразумения с операторите на 

платформите, дори и когато те не се определят като работодатели. 

 Работнически съвети 

В Австрия работещите за приложението за доставки на храна Foodora наскоро 

са се обединили и са създали работнически съвет с помощта на профсъюза Vida 

(транспорт и услуги) в съответствие с дългогодишните традиции на Австрия в тази 

област. Важното е, че инициативата произлиза от самите работници и визира някои 

важни въпроси, като заплащане за работа при трудни условия, застраховка за колелата 

и телефоните им и добавката за определено разстояние (тя представлява 10-15 на сто от 

общото заплащане). Сериозно постижение е допускането на работническия съвет 

при разглеждането на въпроси за уволненията, като се признава правото на 

консултации, а в крайни случаи – и на програми за подпомагане на уволнените. Като 

следваща стъпка се предвижда сключването на колективно трудово споразумение с 

Търговската камара. 

 Колективни трудови споразумения 



 

 
 

Интересен е примерът на колективното трудово споразумение между 

работниците в BZZt /приложение за транспортни услуги с електрически автомобили до 

поискване/ и платформата, като са възпроизведени условията на споразумението с 

Профсъюза на работниците от транспорта в Швеция. Всъщност става въпрос за 

секторно споразумение, което важи за всички таксиметрови шофьори в Швеция. Това е 

най-същественото и това е най-подходящата форма за „гиг икономиката“, с нейната 

динамика и разпръснатост на работещите в нея.  

В заключение - много е важно във всички разгледани варианти да се прави 

разлика между застъпническа дейност и „органайзинг“ стратегии. Много от тях 

имат за цел да променят средата и политиката в съответната област без каквото и 

да било намерение да работят за сключването на колективни трудови договори.  

И двата подхода имат своя смисъл и значение. Промените в средата и 

политиката се постигат чрез застъпничеството /лобиране, ефективни кампании и 

влияние/, но за да са успешни не е задължително да се ангажират работниците. От своя 

страна, колективното трудово договаряне, макар и по-трудно, представлява процес на 

саморегулация и предполага много по-сериозно демократично влияние от страна на 

работниците, работодателите и техните организации. 

Организирането на работниците, даването им на възможност на глас и 

представителство, изразено чрез колективно трудово договаряне, е най-сигурният 

и най-демократичен начин да постигнем най-добрите условия на труд в бъдеще. 

Само така интересите на всички участващи страни (включително и държавата) ще 

бъдат максимално взети под внимание и защитени. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С напредването на технологиите, автоматизацията и изкуствения интелект, 

възможностите за нови открития, изобретения и устройства за спестяване на труд 



 

 
 

изглеждат безкрайни. Има обаче много хора, които се опасяват, че ще има сериозни 

социални последици за този новооткрит прогрес: загуба на работни места за хората. 

Много от тях са загрижени - тъй като автоматизацията и изкуственият интелект стават 

все по-сложни и изпълняват задачи, които хората обикновено правят - редиците на 

безработните ще се надигнат до опасно високи нива. Това би могло да означава, че 

световната работна сила ще бъде принудена да се освободи от работа, да страда от 

намаляващи доходи и липсата на възможност или мотивация да се развива и да бъде 

конкурентоспособна.  

ОИСР препоръчва правителствата да извършат задълбочен преглед на своите 

системи за социална защита, за да проучат дали те предоставят надеждно покритие 

срещу развиващите се трудови и социални рискове. Самите разпоредби за социална 

защита също трябва да са ориентирани и да стимулират нестандартна заетост, като по 

този начин се стремят да я сложат в конкретна институционална рамка. Колкото по-

бързо се даде дефиниция на всички непознати форми на работа, толкова по-бързо ще 

бъдат уредени и правата и закрилата на онези, които полагат такъв труд.  

През цялото развитие на капитализма работниците се противопоставят на 

повишената степен на физическо и психическо натоварване, на интензивност на 

работата и предприемането на все повече съкращения на труд вследствие от 

дигитализацията или развитието на технологична безработица. Северните страни и 

народи (Скандинавска Европа предимно) може да са изключение от правилото, защото 

тяхната икономическа философия е ориентирана към спазването на справедлив 

компромис между повишена производителност и намалено работно време и по-високи 

заплати, организирани от колективно договаряне и подкрепено от благоприятни за 

работната среда политики на пазара на труда. Компромисът между труд и капитал до 

известна степен обяснява настоящите промени в профсъюзните стратегии към 

технологичните промени. По този начин може да се очаква, че синдикатите са по-

ориентирани да търсят общо разбирателство с работодателите за процесите по 

дигитализация, включително новите форми на дигитализирано управление. Това 



 

 
 

показва как синдикатите могат да играят роля и да оформят днешната епоха, считана 

от мнозина за „повратна точка от началото на века за всички неща, свързани с ИКТ“ 

(Valenduc 2018: 13). 

Едновременно с това, в съответствие с логиката на членството в профсъюз, 

традиционните съюзи и „новите“ съюзни гилдии са особено активни в платформената 

икономика. Докато разграничаването между формите на колективно представителство 

на основата на двете гореспоменати логики не е оригинална, тя излезе повече на 

преден план в условията на икономика на платформите, също и в силно изразени 

институционализирани пазари на труда. Следователно, като се има предвид, че 

обхватът на синдикатите продължава да намалява в цяла Европа, макар и с различия в 

отделните страни, бъдещето изглежда малко по-малко мрачно за работническото 

движение.  

Дали работниците са наети на цифрово ниво в работни платформи или не, 

вътрешните предизвикателства и противоречия в организирането, мобилизирането и 

представителството на работници са налице и добре познати на профсъюзното 

движение по целия свят. Икономиката на платформата само подчертава нарастващата 

фрагментация, с която се характеризира работническото движение в целия свят през 

последните няколко десетилетия. Съвместното съществуване на днешните 

дългогодишни съюзи и други форми на колективно представителство ще е трудно се 

развиват в универсален модел. Взаимното им проникване ще зависи от такива фактори 

като динамиката на пазарите на труда и онлайн полагането на труд, способността за 

адаптация между нови и стари структури и институционалната рамка, в която ще бъдат 

обвързани в бъдеще тези отношения, защото несъмнено ще има много реформи в 

трудовото законодателство. 
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