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1. 
ОБОСНОВКА НА ДЕЙНОСТИТЕ

Една от промените в Устава на КНСБ бе 
създаването на допълнителен дискусионен фо-
рум (платформа) за представителство на 
интереси на работници и служители, нечле-
нуващи в синдикални структури. Целта на 
тази платформа е не само да създаде среда за 
обмен на мнения и двустранна информация, 
но и да служи като своеобразен барометър за  
общите нагласи и потребности на непредставе-
ни в синдиката български работници. 

Наред с това Парламентът на работеща 
България следва да усили възприятието на пос-
ланията на българските работници към за-
конодателна и изпълнителна власти  и към  
работодателите. 

В работен порядък и в органите на конфеде-
рацията неколкократно сме представяли кон-
цептуални виждания и поетапни разработки не-
обходими за  реализацията на тази иновативна 
идея за приобщаване на активни хора към реша-
ването на проблеми, касаещи техния трудов и 
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социален статус с помощта на синдиката. 
В последните месеци на 2019 г., бла-

годарение и на осигуреното външно фи-
нансиране чрез Оперативна програма  
„Добро управление“ и процедура  „Повишаване 
на гражданското участие в процесите на фор-
мулиране, изпълнение и мониторинг на полити-
ки и законодателство“,  КНСБ и учреденото 
към нея сдружение „България Лейбър Райтс Уоч“  
реализираха дейности по проект с наименование 
„Парламент на Работеща България“. 

Проектът „Парламента на работеща  
България“ бе защитен като механизъм  за  по-
добряване на мониторинга, осъществяван 
от гражданското общество, по два основни  
начина: чрез развитие на капацитета на граж-
данското  общество за наблюдение на различни 
политики, както и чрез подкрепа за представи-
телите на гражданското общество за изготвя-
нето на висококачествени, комплексни станови-
ща, доклади и предложения. 

Реализираха се следните дейности по проекта:
Дейност 1: Подобряване на гражданско-

то участие в процесите за формулиране и из-
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пълнение на политики, свързани с трудови-
те, осигурителните и социалните права на  
работещите.

1.1. Изработване на анализ на състоянието на 
гражданското участие и представителство в Р 
България по въпросите на охраната и гарантира-
нето на трудовите, осигурителните и социал-
ните права на работещите българи;

1.2. Извършване на проучване на добри прак-
тики в страни с успешни модели на активно 
гражданско участие и влияние върху политики и 
законодателство в областите на трудовите и 
осигурителните отношения, както и на въпро-
сите касаещи жизненото равнище;

1.3. Изграждане на концептуална рамка на Пар-
ламента на работеща България

Дейност 2: Разработване на механизъм за осъ-
ществяване на граждански мониторинг върху по-
литиките на пазара на труда.

2.1. Разработване на механизъм за събира-
не на информация (база данни), обратна връз-
ка и инструменти за влияние върху действия-
та на държавната и местни администрации,  
както в областта на контролните функции на 
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държавните органи, така и по въпроси от об-
ществена значимост в региона;

2.2. Осигуряване на информационен обмен меж-
ду членовете на Парламента на работеща Бълга-
рия и повишаване нивото им на знания относно 
реализацията на отделни политики и тяхното 
отражение върху живота на трудовите хора;

2.3. Провеждане на стартираща конференция;
2.4. Провеждане на 27 регионални и 2 нацио-

нални пресконференции;
2.5. Провеждане на Заключителна конферен-

ция;
Дейност 3: Провеждане на съвместни дей-

ности между НПО, СИП, представители на 
бизнеса за изграждане на Парламент на Работеща 
България.

3.1. Извършване на регионални посещения и 
оказване на помощ при изграждането на 28 реги-
онални форуми;

3.2. Провеждане на 7 бр. MASTERCLASS WORK 
4.0 във водещите университети в България:

• Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“
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• Пловдивски Университет „Паисий Хилен-
дарски«

• Варненски свободен университет „Черно-
ризец Храбър’’

• Русенски университет „Ангел Кънчев“
• ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Икономически университет Варна
• Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас
Дейност 4: Повишаване на обществената 

осведоменост и насърчаване на гражданското 
участие в дейността на Парламента на Работе-
ща България.

4.1. Създаване на фейсбук група;
4.2. Провеждане на информационна кампания 

за популяризиране на Парламента и активизира-
не на участието на работещи граждани.
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2. 
ПРИСЪСТВАЩИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

ФОРУМИ

За участие в събитието бяха поканени рабо-
тещи, представители на КУТ и ГУТ, предста-
вители на работниците и служителите по чл. 
7а КТ, работещи от предприятия в региона, по-
сещавани от представители на КНСБ по кампа-
ниите „Бъди инфо“ и проекта за МНК. Покане-
ни за участия бяха и представители на различни 
организации - в т.ч. от общински и държавни /
бюджетни организации, представители на дър-
жавни предприятия и др. фирми, в които няма 
изградена синдикална организация.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТ

Средната възраст на присъстващите е 38.5 
години, като най-много присъстващи са в диапа-
зона 35-40 г. Следващата по многобройност въз-
растова група е 45-50 г. а на трето -  участници 
на възраст 25-30г.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛНА ГРУПА

Отзовалите се на поканата за учас-
тие във форума „Парламент на работе-
ща България“ бяха в широк спектър от  
представители на много и различни социални 
групи, като преобладаваха работниците и служи-
телите, работещи не ръчен и ръчен труд, учащи, 
представители на интелигенцията и свободни-
те професии, частните собственици на бизнес и  
самонаети. Интерес към събитията проявиха 
и работодатели и представители на работо-
дателски организации. Разбира се на събитията 
присъстваха и синдикалните членове и предста-
вители на Основните членове на КНСБ по ре-
гиони, които имаха желание и възможност да се 
отзоват на поканите.

Процентното разпределение на хората спря-
мо този признак е следното:
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СОЦИАЛНА ГРУПА ПРОЦЕНТ НА 
УЧАСТИЕ

Служител, не ръчен труд 51.1%
Работник, ръчен труд 18.6%
Учащ 8.1%
Интелигенция, свободни 
професии - 

3.9%

Работодател  4.6%
Безработен 3.4%
Частен собственик/само-
нает/ 

3.3%

Друго 0.7%
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРНО ПРЕДСТА-
ВИТЕЛСТВО

На форумите присъстваха представители 
на 602 фирми (Целия списък в ПРИЛОЖЕНИЕ 
2) и организации от общо 41 сектора (ПРИЛО-
ЖЕНИЕ 4). В 267 от фирмите (Целия списък в 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3) няма изградена синдикална ор-
ганизация.

Най – силно присъствие имаха представите-
ли от секторите:

• Администрация;
• Лека промишленост;
• Хранително – вкусова промишленост;
• Строителство;
• Здравеопазване;
• Образование;
• Търговия;
• Услуги;
• Металообработване и металургия;
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
ПО СЕКТОРИ
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 3. 
ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ЗА  
ДИСКУСИЯ ОТ ЕКИПИТЕ 

Най-често повдигани теми на организирани-
те форуми:

• Социалните мрежи и използването им по 
повод работата;

• Нуждите от регулация на използването на 
социални медии по повод работата;

• Възможностите за регулация на използване-
то на социалните медии по повод работата;

• Добри практики за регулация на ползване-
то на социални медии по повод работата;

• Стресът на работно място;
• Разпределението на работното време;
• Правото „Да се изключиш от мрежата“;
• Представяне на платформата Парламент 

на  Работеща България;
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ВЪПРОСИ, ДИСКУТИРАНИ ОТ ЕКИ-
ПИТЕ

1. Социалните мрежи и използването им по 
повод работата

2. Нуждите от регулация на използването на 
социални медии по повод работата

3. Възможностите за регулация на използване-
то на социалните медии по повод работа-
та

4. Добри практики за регулация на ползването 
на социални медии по повод работата

5. Стресът на работно място
6. Разпределението на работното време
7. Правото „Да се изключиш от мрежата“
8. Представяне на платформата Парламент 

на работеща България
9. Пазар на труда– нива на заплащане, нива на 

заетост, дигитализация на труда и перспек-
тиви в краткосрочен и средносрочен план 
пред пазара на труда

10. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram и др. 
социални медии като средство за развитие 
на компанията
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11. Привличане на нови работници и създава-
не положително настроение във Facebook 
средата към дейностите и политиките на 
компанията

12. Влияние на масовите и информационните 
технологии върху производителността на 
труда

13. Техники за справяне със стреса
14. Бърнаут (претоварване)
15. Парламент на Работеща България“ Концеп-

туална рамка, мисия, визия и стратегически 
цели

16. Представяне на национална кампания „Да 
защитим труда си!“

17. Безопасни условия на труд
18. Промени в действащите наредби и по-до-

бра регулация на сумираното изчисляване 
на работното време и нощния труд като 
стресови фактори.

19. Навлизането на социалните мрежи като 
нов структуроопределящ фактор на ра-
ботното място
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20. Проблеми, свързани със липсата на механи-
зъм за мониторинг върху стресообразува-
щите фактори на работното място

21. Използването на социалните мрежи по вре-
ме на работа (Фейсбук, Инстаграм и др.) и 
нуждата от регулация на ползването им

22. Писането на български език в социалните 
медии

23. Етика в онлайн пространството
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4. 
ДИСКУТИРАНИ ПРОБЛЕМИ ОТ  

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРУМИТЕ:

Най-чести проблеми, дискутирани от 
участниците във форумите:

• Нуждите от регулация на използването на 
социални медии по повод работата;

• Възможностите за регулация на използване-
то на социалните медии по повод работата;

• Добри практики за регулация на ползването 
на социални медии по повод работата;

• Злоупотреба на работодателите с елек-
тронните комуникации в извънработно време,

• Заплащането (най-вече ниските заплати);
• Работното време и възможностите за по-

чивка;
• Претоварването и стреса в работата;
• Липсата на достатъчно кадри;
• Затруднения при разпределение на работа-

та и взаимната заменяемост;
• Работа извън работно време
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ПРОБЛЕМИ, ДИСКУТИРАНИ ОТ УЧАС-
ТНИЦИТЕ ВЪВ ФОРУМИТЕ

1. Нуждите от регулация на използването на 
социални медии по повод работата

2. Възможностите за регулация на използване-
то на социалните медии по повод работа-
та

3. Добри практики за регулация на ползването 
на социални медии по повод работата

4. Злоупотреба на работодателите с елек-
тронните комуникации в извънработно 
време,

5. Заплащането (най-вече ниските заплати)
6. Работното време и възможностите за по-

чивка
7. Претоварването и стреса в работата
8. Липсата на достатъчно кадри
9. Затруднения при разпределение на работа-

та и взаимната заменяемост
10. Ползването на отпуските
11. Остават след работно време,
12. Монотонността и скуката при изпълне-

нието на трудовите задачи, изтощаване-
то от правене на едно и също,
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13. Необходимостта от ротация или 
цялостна смяна на работното място, 
„Прегряването „ от прекалено много задъл-
жения

14. Липсата на добър баланс между работа и 
личен живот.

15. Транспорта до работното място, вътре-
шен транспорт, престои

16. Лоша организация се стига до влошаване 
качеството на работа

17. Некомпетентността на част от колеги-
те, с които се работи

18. Използването на политически назначе-
ния(за администрацията)

19. Почасово заплащане
20. Ниски размери на възнагражденията и ва-

рианти за актуализирането им
21. Стремеж към прекалено големите нива 

на печалба за собствениците за сметка на 
възнагражденията на работещите, както 
и липса на реинвестиране на печалбата на 
фирмите в частния сектор.
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22. Некачествено подготвени кадри в след-
ствие законово регламентираните методи 
за финансиране на учебните заведения, как-
то в областта на средното образование, 
така и в сферата на висшето образование.

23. Емиграцията на качествена работна ръка 
поради икономически причини.

24. Лош мениджмънт на фирмите в частния 
сектор, особено при прилагане на принци-
па на унаследяване и поемане на ръководни 
функции от членове на семейството, кои-
то не са подготвени професионално, липсва 
им опит и не успяват да мотивират рабо-
тещите.

25. Процес на интензивно „текучество“ на 
кадри, в някои сектори (строителство, 
транспорт) поради ниски възнаграждения 
на национално ниво спрямо това на евро-
пейско.

26. С цел компенсиране на дисбалансите на 
пазара на труда, да се потърси механизъм за 
устойчиво заселване у нас на българи с ква-
лификация, които живеят в Украйна, Мол-
дова и Западните покрайнини.
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27. Налагане на цензура от страна на рабо-
тодателите при използването на социални 
мрежи, достъп до интернет или телефон

28. До къде са правата на работника да полз-
ва социални медии по време на работа, как-
ва е допустимата реакция на работодате-
ля.

29. Интерес към мобилното приложение на 
КНСБ VOX – дали подадените сигнали реал-
но ще достигат до съответните инсти-
туции и какви мерки ще се предприемат;

30. Пълна забрана от някои работодатели за 
използването на интернет, телефон, мо-
билни устройства в работно време. Пълна 
забрана синдикална дейност, отсъствие на 
представители по информиране и консул-
тиране

31. Ниското заплащане в определени секто-
ри

32. Работното време и възможностите за 
почивка

33. Претоварването и стреса в работата
34. Необходимостта от ротация или ця-

лостна смяна на работното място,
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35. Злоупотреба от страна на работници в 
социалните мрежи, които понижават прес-
тижа на фирмите

36. Икономическо състояние на региона
37. Демографски проблеми и проблеми на паза-

ра на труда
38. Липса на образовани и квалифицирани 

кадри, наличие на голям процент младежи, 
които са необразовани, неквалифицирани, 
немотивирани. Недобра връзка между обра-
зователните институции и бизнеса.

39. Затруднения в системата на професио-
налното образование, вследствие демограф-
ските проблеми. Трудности при осъщест-
вяване на дуалното обучение

40. Проблеми с учениците, породени още от 
влиянието на семейната среда в ранна дет-
ска възраст

41. Стреса на работното място, взаимо-
действие между работодател и работещи 
за намаляване на стреса

42. Злоупотреби с полагане на извънреден 
труд
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43. Категорична позиция за повишаване на 
заплатите, като мярка за повишаване на 
мотивацията за образование и квалифика-
ция

44. МРЗ – за и против нейното определяне и 
повишение

45. Връзка между заплата и производител-
ност

46. Лоша организация, като фактор върху 
производителността и качеството на 
продукцията

47. Сивата икономика в някои от браншове-
те – автосервизи и аниматори

48. Прекалената бюрокрация
49. Намаляване на работното време до чети-

ри дневна работна седмица и възможности-
те за почивка и възстановяване

50. Извънредния труд
51. Стресът и шофирането
52. Доверието и компромисът в отношения-

та между работник/работодател
53. Обоснована нужда от регулация на из-

ползването на социални медии, правила при 
ползване по повод работата
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54. Добри практики за регулация на ползване-
то на социални медии по повод работата, 
етичните кодекси като пример

55. Нужда от конкретизиране на институ-
ционализирани инструменти за установя-
ване на стресообразуващите фактори на 
работното място

56. Липса на достатъчен контрол от страна 
на контролните органи
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5. 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗРАЗЯВАНЕТО 
НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И В 

ТЯХНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

• В организациите, в която има синдикат 
е свиквано  събрание по проблеми на работния 
процес, смяна на работен график, избор на пред-
ставители на работниците и служителите,  съ-
кращения и др. ;

• В организациите,  които няма синдикални 
организации, участниците не са информирани 
какви са правата им за представителство.;

• В по-голямата част от случаите се използва 
неформална комуникация (фейсбук групи  предим-
но) за обсъждане на някои проблеми в работата, 
свързани с организация на труда и неговото за-
плащане.;

• Участниците сигнализираха липса на пред-
ставители по КУТ/ ГУТ и за фиктивно такова;

• Участниците смятат, че членството на 
трудещите се в синдикалната организация може 
да защити техните права.
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6. 
СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ  

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ПРЯКАТА РАБОТА,  
КОИТО ИНТЕРЕСУВАТ УЧАСТНИЦИТЕ 

ВЪВ ФОРУМИТЕ

• Ниските доходи;
• Чувството на неангажираност на инсти-

туциите при  защита на трудови  интереси;
• Неспазване на закона от работодатели;
• Ощетяването със заплащане, неотчитане 

на трудов стаж и пр.;
• Недостигът на работна сила и увеличаване-

то обема на работата заради това;
• Некомпетентността и отношението на 

работещите в различни институции. 
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7. 
ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И  

ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА  
РАБОТЕЩИТЕ  НА РАЗЛИЧНИТЕ РАВНИ-

ЩА

• Повечето участници във форумите изрази-
ха желание за по-чести подобни срещи  с органи-
заторите (формални или неформални);

• След проведените форуми оценката за ра-
ботата на синдикатите като цяло е положи-
телна; 

• Отчита се необходимост от повече ин-
формация за действията, постигнатите резул-
тати на национално ниво и по места по места  
от синдикатите, федерациите и съюзите;

• Резултатите от дейността на синдикати-
те ще мотивира повече желание за сдружаване в 
синдикални организации;

• Някои от участниците са членували в син-
дикални организации, когато са работили в пред-
приятия, където е имало такива.
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8. 
ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО  

ИНТЕРЕСУВАТ УЧАСТНИЦИТЕ

• Проблеми свързани изплащането на болнич-
ните;

• Проблеми с границите при сумарното из-
числяване на работното време;

• Проблеми с липсата на специалисти по 
ЗБУТ и човешки ресурси;

• Проблеми с отчитането на работното 
време;

• Намаляване на седмичното работно време 
- 4 дневна работна седмица;

• Проблеми с преминаване на границите в мо-
ралното общуване с работещите от страна на 
работодателите.



32

9. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ПО ТРУДОВИ, 

СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ  
ВЪПРОСИ

Повишаване на подготовката на лидерите по 
места;

• Завишаване на изискванията при подбор на 
хората в различни организации;

• Необходимост от експерти с добър опит 
и практика, които да ги представляват работе-
щите;

• Да се очертае ясно какво е колективна за-
щита на правата на работещите.
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10. 
МНЕНИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА  

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА  ИНТЕРЕСИ 
ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН  

ФОРУМ - (РАБОТНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ 
ИЛИ РАБОТНИЧЕСКИ ФОРУМ)

• Всяка форма на комуникиране в неформална 
среда е удачна с оглед на липсата на формални из-
исквания към участниците;

• Би било удачно форума да се трансформира 
в постоянно действаща форма, която последо-
вателно да провежда събития с цел акумулиране 
на информация за проблемите и предизвикател-
ствата в различните икономически сфери и гео-
графски области;

• Участниците изразиха общо мнение, че са 
необходими срещи в този формат, за дискусия и 
търсене на решения по проблемите.
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11. 
МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

Поставените теми по време на пресконфе-
ренциите имаха широко медийно отразяване, из-
разяващо се в над 300 бр. публикации, интервю-
та, репортажи и др. както в регионални, така 
и в национални печатни и електронни медии. 
В процентно разпределение публикациите по 
темите на Парламент на Работеща България в 
националните и регионални медии е в следното 
съотношение:

32% национални медии, 68% регионални 
медии
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12. 
MASTERCLAS WORK 4.0 2019 

Дигитализацията вече променя целия пазар 
на труда. Цели професии изчезват и се появяват 
нови. В същото време всички млади хора 
преживяват прехода от студентската скамейка 
до работното си място. Този преход може да се 
бъде фатален на фона на бързо променящите се 
технологии, които са напът да изместят човека 
в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-
добре са информирани хората за съвременните 
дигитални тенденции, толкова по-лесно ще 
си намерят работа и толкова по-голяма ще е 
ползата както за тях и обществото като цяло. 
Необходимо е да създадем система, при която, 
от една страна, образователното ниво да е 
колкото се може по-високо, а от друга, да не 
създава допълнителни проблеми при навлизане на 
младите хора в сферата на платения труд. За да 
даде отговор на тези въпроси КНСБ организира 
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„MASTRCLASS WORK 4.0“ с публични лекции 
на Президента на Конфедерацията във водещи 
университети в България. 
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УЧАСТНИЦИ В MASTERCLAS WORK 4.0 
2019

В „MASTRCLASS WORK 4.0“ се проведоха при 
висок интерес и отделните публични събития 
участие взеха над 2 500 души - студенти, 
университетски преподаватели, представители 
на синдикални и работодателски организации, 
неправителствени организации и граждани. 

Събитията преминаха и при засилен медиен 
интерес от регионални и национални медии.
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ТЕМИ В MASTERCLAS WORK 4.0 2019

Темите в MASTERCLAS WORK 4.0 2019 г. бяха 
представени в три основни модула:

Модул 1: БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА В ЕРАТА НА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
И ВЪЗМОЖНОСТИ

Модулът бе воден от ПЛАМЕН ДИМИТРОВ 
– ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

Модул 2: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЕ.  ПРЕПОСТАВКИ ЗА 
ПРОМЯНА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 

Модулът бе воден от КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ – 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Модул 3: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПАЗАРЪТ 
НА ТРУДА. ПЕРСПЕКТИВИ И ЗА БЪЛГАРИЯ

Модулът бе воден от БИСЕР ПЕТКОВ – 
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

ПОСЕТЕНИ УНИВЕРСИТЕТИ
В рамките на 2019 г. КНСБ проведе 

MASTERCLAS WORK 4.0 в следните водещи 



39

университети в България:
• Софийският университет „Св. Климент 

Охридски“
• Пловдивски Университет „Паисий 

Хилендарски‘‘
• Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър’’
• Русенски университет „Ангел Кънчев“
• ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Икономически университет Варна
• Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас
ЛЕКТОРИ В MASTERCLASS WORK 4.0
В рамките на 2019 г. КНСБ проведе 

MASTERCLAS WORK 4.0 в като лектори 
се включиха представители на държавната 
администрация, синдикални организации, 
ректорите на посетените университети и др, 
между които основно бяха:

• Пламен Димитров, Президент на КНСБ
• доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на 

Националния браншов синдикат „ВОН’’ КНСБ
• Красимир Вълчев, Министър на 
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образованието и науката
• Бисер Петков, Министър на труда и 

социалната политика
• д-р Петър Николов, Зам.-министър на 

образованието и науката
• Карина Ангелиева, Зам.-министър на 

образованието и науката
• Зорница Русинова, Зам.-министър на труда 

и социалната политика
• Султанка Петрова, Зам.-министър на 

труда и социалната политика
• проф. Анастас Герджиков, Ректор на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски«
• проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректор на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски«
• проф. д-р Борислав Юруков, Ректор на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград

• проф. дтн Христо Белоев, Ректор на 
Русенски университет ‘’Ангел Кънчев“ 

• проф. д-р Евгени Станимиров, Ректор на 
Икономически университет Варна

• проф. д-р Христо Бонджолов, Ректор на 
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Великотърновски университет ‘’Св. св. Кирил и 
Методий’’

• проф. Магдалена Миткова, Ректор на 
университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

ГОСТИ НА СЪБИТИЯТА - Народни 
представители, Кметове, Областни управител, 
Директори на дирекции, Директори на агенции, 
Работодатели, Общински съветници и др.
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13. 
ИЗВОДИ

На база анализ на обективните 
резултатите от проведените събития 
по кампанията „Парламент на работеща 
България“ може да организираме данните в  
„профил на активен работник“ (бъдещия 
синдикален председател/ член) от предприятие/
инстиуция без синдикална организация, 
която информация да бъде отправна 
точка при планиране на бъдещи дейности и 
взаимодействия с работещи във фирми, в които 
няма синдикална организация с цел учредяване 
на такава и разширяване нейния обхват.  
Този профил може да бъде видян в  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Проведените форуми доведоха преди всичко до 
извода, че Facebook, Twitter, YouTube и останалите 
социални мрежи ще продължат да заемат все 
повече място в личните и професионалните ни 
взаимоотношения и в този смисъл - все повече 
ще ни помагат или все повече ще ни пречат.  
До каква степен - това зависи от всеки един от 
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работещите и всеки един от работодателите..
От проведените срещи по темите, с най-

висок интерес бе темата за използването 
на социални медии по повод работата и 
възможностите за регулация на използването 
им. Дискусиите с участниците показаха, че 
онлайн социалните мрежи вече не са поле за изява 
единствено за студенти и ученици. Тези дни 
вече са отминали и Facebook и другите онлайн 
професионални платформи като LinkedIn бурно 
са завладени и от по-старите поколения. За 
много хора присъствието в социална мрежа 
се оказва задължително по всяко време на 
денонощието и от всяко място с интернет 
достъп, включително и от работното място.

По думите на участниците, първоначално 
голяма част от компаниите се обявяват 
против използването на социалните мрежи от 
служителите по време на работа. Притеснението 
им главно изхожда от последствията от 
периодичното „ровене” в тези сайтове – 
предимно губене на ценно работно време и 
пренебрегване на ежедневните задължения, което, 
разбира се, неизбежно оказва отрицателно 
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въздействие върху продуктивността и 
ефективността на служителите. Не липсват 
и други заплахи – за технологичната сигурност 
и загубата на контрол върху корпоративния 
обмен на информация.

Притесненията относно ефективността 
на служителите се измества от изключително 
полезната функция на мрежите като бизнес 
инструмент. Нещо повече, все повече 
стават случаите, в които работодателите 
санкционират работещите с уволнения, глоби, 
заплахи и  др. заради действията им в качество 
на физически лица през личните им профили, 
което няма връзка с професионалните им 
взаимоотношения. 

В същото време обаче, собствениците и 
управителите на много компании започват 
да се възползват от възможностите на 
мрежите за увеличаване на бизнес контактите 
и популяризиране на бизнес идеите си.  
В допълнение на разпространението на нови 
бизнес идеи и концепции, социалните сайтове 
позволяват на компаниите да се позиционират 
и в публичното пространство, да подобрят 
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драстично репутацията си, както и да разсеят 
негативни съмнения около нови продукти или 
политики.

Макар че някои работодатели активно 
прилагат предимствата на социалните мрежи, 
въпросът за тяхното негативно влияние 
върху бизнеса и служителите става все по-
сериозен в световен и национален мащаб. 
По-напредничавите фирми и организации 
вече са предприели мерки за ограничаване на 
евентуалните загуби и последици, защото никой 
мениджър не може да си позволи служителите му 
безконтролно да злоупотребяват в социалните 
медии.

Работодателите основателно се 
притесняват, че служителите им все по-
често използват социалните мрежи от лични 
подбуди, а не за да увеличат популярността на 
компанията. Освен това, те често се натъкват 
на значителен информационен обмен през 
работно време, например снимки, видеоклипове 
и други материали, дискредитиращи комапнията 
и нейни партньори.

Притеснително е също, че служителите могат 
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съвсем неразумно да влизат в конфронтация 
с други хора, важни за бизнеса или просто да 
подливат вода на собствения си работодател, 
като споделят конфиденциални търговски тайни 
и нарушават интелектуалната собственост.  
Да не говорим, че социалните мрежи могат да 
доведат до онлайн престъпления и служителите 
в крайна сметка да се окажат жертви на 
интернет пиратство.

Все още някои компании, съвсем неадекватно 
за времето, в което живеем, продължават 
официално да забраняват достъпа до социалните 
мрежи. Едва ли обаче тази практика има бъдеще 
още дълго. Системният администратор на 
компанията може да филтрира уеб адресите 
на дадени сайтове на служебните компютри 
на колегите си, но не и на персоналните им 
компютри и личните им мобилни телефони.

Ето защо участниците във форумите се 
обединиха около тезата, че е все необходимо 
и България да последва примера на западните 
държави и САЩ - компаниите в държавата ни 
да предприемат сериозни стъпки за въвеждане 
на собствена, приемлива за всички нива фирмена 
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политика за използването на социалните мрежи 
от работниците и служителите им. Защото 
работниците и служителите трябва да бъдат 
преди всичко наясно, че работодателите 
ще следят изкъсо потока от информация в 
социалните платформи. В тези политики 
следва да има кодекси за поведение и писмени 
инструктажи, с чиито правила и задължения 
всички служители да се съгласят предварително. 
В тази документация ясно следва да бъде 
отбелязвано и личната и административна 
отговорност, която служителите носят при 
извършването на нарушенията.

Участниците във форумите заключиха също, че 
ще бъде целесъобразно българските компаниите, 
по примера на международните, да въведат и 
корпоративно обучение за служителите си за 
практиките и процедурите, които да следват.

Ясно е, че социалните медии няма да излязат 
от мода скоро, а проблемите, свързани с 
тяхното използване могат да бъдат избегнати с 
ясни правила и граници. Разбира се, тези правила 
зависят от различни обстоятелства като 
корпоративната култура и работната среда в 
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компанията, задълженията и отговорностите 
на служителя.

Ето защо участниците във форумите 
предлагат няколко механизма за регулиране на 
тези взаимоотношения:

1. Чрез механизмите на колективното 
трудово договаряне

2. Чрез механизмите на диалог между работници 
и работодател във всяка отделна фирма

Участниците са категорични, че тези възможни 
механизми следва да бъдат прилагани едва след 
като бъдат обект на принципно договаряне 
между синдикалните и работодателските 
организации на национално ниво и в рамките на 
социалния диалог като цяло.

Пресконференциите доказаха, че темата 
предизвика висок медиен интерес и полето 
за действие от страна на синдикатите е 
изключително широко, а основните моменти, 
върху които трябва да се обърне внимание 
са: технологиите, фирмената политика за 
поведение в социалните мрежи и обучението на 
служителите.
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Възможна тема за представяне и дискусия 
в рамките на бъдещи кампании по Парламент 
на работеща България:

КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО, В РАБОТНАТА СРЕДА

Една по-широка аудитория, включваща не само 
работници и служители, синдикалисти, ученици, 
но и представители на работодатели и работо-
дателски организации и общественици реагира 
активно и положително на теми които надхвър-
лят трудово-правна и осигурителна тематика.  
В тази връзка може да се разработи нова тема 
- КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО, В РАБОТНАТА СРЕДА. 

Идеята на темата е да постави въпроси 
свързани с общуването между: 

1. Работниците;
2. Работници и преки ръководители;
3. Работници, които са преки ръководители 

и ръководствата на предприятията - 
директори, управители и други подобни;

4. Работници и ръководствата на 
предприятията - директори, управители 
и други подобни;
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5. Преглед на съществуващите в 
нормативната база правила;

6. Очертаване на евентуални посоки за 
усъвършенстване на общуването въз основа 
на някакви правила.

Общуването следва да бъде разгледано в 
два аспекта - както общуването, свързано с 
изпълнението на служебните задължения, така 
и неформалното общуване, междуличностно. 
Включително и извън работната среда.

На базата на предварително разработени 
примери в 4 –те насоки следва да очертаят добри 
и лоши практики, като основен разграничител 
е не толкова законът, колкото моралът и 
етичните правила на общуване. Подобна 
тема може да бъде разработена за атрактивно  
представяне през видео презентация и да има 
обем около 30-40 минути. Презентацията би 
следвало да е финал, на базата на предварителна 
писмена разработка, в която да се детайлизират 
горните виждания, да се анализират и изведат 
насоки, вкл.обобщения и предложения.  След 
това може да се проведе активно обсъждане на 
темата, в което да се включи аудиторията.
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Възможен изход е на базата на такава среща, 
проведена в рамките на около 2 часа, да се търси 
отговор на въпроса - следва ли да се усъвършенства 
законодателството, да се въведат някакви норми 
по отношение на общуването, или да бъдат 
обект на принципно договаряне с работодателя 
в рамките на социалния диалог, колективното 
договаряне. 

Поставяне на подобна тема в публичното 
пространство ще предизвика интерес и ще 
ориентира мисленето в тези посоки. Към 
момента това са неразработвани полета на 
отношенията в работната среда.

Обобщени изводи от проведените регионални 
форуми:

• Участниците формулират конкретните 
проблеми в работата и условията на труд;

• По отношение на други социални и 
икономически проблеми и общи проблеми на 
обществото участниците не са толкова 
активни, с малки изключения;

• Проблемите на работните места почти 
изцяло се припокриват  както за синдикалните 
членове, така и за работещите по места, където 



52

няма синдикални организации;
• Освен чрез синдикални организации, 

няма други форми на представителство в 
държавна /общинска администрация, държавни 
предприятия и др.;

• На местата, където няма синдикални 
организации, участниците нямат почти 
никаква представа какви са правата им за 
представителство;

• Изказаната на всички места подкрепа 
за създаване на форум за работници извън 
работните им места е индикатор, че има нужда 
от някакъв вид представителство;

• Фактът, че бе изразено желани това 
представителство да бъде извън работното 
място свидетелства, че са налице страх и 
задръжки от различно естество да се търси 
такова в работата.

Към направените изводи следва да добавим и 
следните отправни точки:

• Участието на основните членове в 
предстоящите дейности по надграждане 
на платформата „Парламент на работеща 
България“ е повече от необходимо, с оглед 
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заявения интерес от работещите за провеждане 
на подобни събития и постепенното 
им въвличане в синдикалната дейност и 
усвояването и прилагането на нови механизми за 
синдикализиране. 

• Първоначалната подробна информация за 
секторното представителство на участниците 
във форумите гарантира на основните членове 
на КНСБ, че при логистичното определянето 
на посоките за взаимодействие с работещи, 
шансовете за учредяване на синдикална 
организация   в конкретен регион ще бъдат със 
значително по-висока ефективност. 

• Добре би било за оптимизиране на 
дейностите основните членове да активизират 
своите канали за привличане на още нови 
участници във форума, предвид досегашните им 
контакти с работници от фирмите, в които 
няма изградени синдикални организации по 
отделните региони. 

• Следва да припомним, че за основа на 
състава на Парламента бе предвидено бъдат 
работниците, представители в системите за 
информиране и консултиране и КУТ/ГУТ от 
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предприятия без СО на КНСБ. 
Една от причините за слабото 

представителство на тази категория работници 
по време на регионалните форуми, е, че на много 
места представителите са фиктивни, което 
затрудни въвличането им в подобен формат 
на дейности извън строго професионалните им 
такива. Предвид това, добра идея е основните 
членове да улеснят планирането на бъдещите 
дейности на Парламента с предложения на теми 
за обсъждане в дискусиите.  

• Предвид на това, че Парламентът на 
работеща България ще продължи да функционира 
и в бъдеще е необходимо в най-кратки срокове да 
се организират следващите дискусии по региони 
и да се определят темите, с които да въвлечем 
по-специфичен таргет от работещи, а именно 
представители в системите за информиране и 
консултиране и КУТ/ГУТ от предприятия без 
СО на КНСБ, с който да осъществим трайни 
взаимоотношения занапред, с цел привличането 
им като синдикални членове в основните 
организации на КНСБ.
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ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИАЛЕН ПРОФИЛ
Възраст: 

35-40г.

Социален профил: 

Служител, не ръчен труд

Работи най-често в сферата 
на:

Администрация; Лека про-
мишленост; Хранително 
– вкусова промишленост; 
Строителство; Здравеопаз-
ване; Образование; Търговия; 
Услуги; Металообработване 
и металургия

ИНТЕРЕСИ

ПРОФИЛ НА БЪДЕЩИЯ СИНДИКАЛЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛ/ЧЛЕН ОТ  

ПРЕДПРИЯТИЕ/ИНСТИТУЦИЯ  
БЕЗ СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С  
ПРЯКАТА МУ РАБОТА

• Използването на социални медии по повод рабо-
тата;

• Възможностите за регулация на използването на 
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социалните медии по повод работата;
• Добри практики за регулация на ползването на 

социални медии по повод работата;
• Злоупотреба на работодателите с електронни-

те комуникации в из-вънработно време,
• Заплащането (най-вече ниските заплати);
• Работното време и възможностите за почивка;
• Претоварването и стреса в работата;
• Липсата на достатъчно кадри и тяхното за-

местване;
• Затруднения при разпределение на работата и 

взаимната заменяемост;
• Работа извън работно време
• Етика в онлайн пространството

ПО СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ  
ВЪПРОСИ ИЗВЪН ПРЯКАТА РАБОТА

• Ниските доходи;
• Чувството на неангажираност на институции-

те при защита на трудови интереси;
• Неспазване на закона от работодатели;
• Ощетяването със заплащане, неотчитане на 

трудов стаж и пр.;
• Недостигът на работна сила и увеличаването 

обема на работата заради това;



57

• Некомпетентността и отношението на рабо-
тещите в различни институции.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И 
ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ

МУ НА РАЗЛИЧНИТЕ РАВНИЩА

• Не е информиран какви са правата му за пред-
ставителство;

• Използва неформална комуникация (фейсбук гру-
пи предимно) за обсъждане на някои проблеми 
в работата, свързани с организация на труда и 
неговото заплащане;

• Счита представителите по КУТ/ ГУТ и за фик-
тивни;

• След участието му във форума оценката му за 
работата на синдикатите като цяло е положи-
телна;

• Няма информация за действията, постигнати-
те резултати на национално ниво и по места 
от синдикатите, федерациите и съюзите;

• Резултатите от дейността на синдикатите 
ще го мотивира за сдружаване в синдикални ор-
ганизации;
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• Членували е в синдикални организации, когато е 
работили в предприятие, където е имало така-
ва.

• Необходимост от експерти с добър опит и 
практика, които да ги представляват работе-
щите;

• Счита, че всяка форма на комуникиране в нефор-
мална среда е удачна с оглед на липсата на фор-
мални изисквания към участниците;

• Изразява мнение, че са необходими срещи в този 
формат, за дискусия и търсене на решения по 
проблеми.

Формулира конкретни проблеми в работата 
и условията на труд, както и по отношение на 
други социални и икономически проблеми. Въпре-
ки това не е толкова активен при артикулира-
нето им и за да се случи това му е необходимо 
външна намеса и стимул, т.е да бъде въвлечен в 
тематиката и да му бъдат разяснени основите. 
В противен случай се чувства неуверен, с малки 
изключения. 

Нямат почти никаква представа какви са 
правата му за представителство, особено на 

АКТИВНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ В ГРУПА
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местата, където няма синдикални организации. 
Изказва подкрепа за създаване на форум за работ-
ници извън работните им места, което е ясен 
индикатор, че има нужда от някакъв вид пред-
ставителство. Фактът, че бе изразено желание 
това представителство да бъде извън работ-
ното място свидетелства, че са налице страх 
и задръжки от различно естество да се търси 
такова в работата.
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ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ПРОВЕДЕНИТЕ ФОРУМ

1. ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В 
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

2. СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО И 
ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕГО

3. ПАРЛАМЕНТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ 
4. ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ И 

NETWORKING ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМА 
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ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В  
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

• От всички хора в интернет 83% от жени-
те и 75% от мъжете използват Facebook.

• 50% от хората между 18 и 24 години „вли-
зат“ във Facebook непосредствено след като 
са се събудили (изт. The Social Skinny).

• Средният потребител във Facebook има 
155 „приятели“. 

• 1 милиард души използват Facebook групи.
• Интернет потребителите от всички въз-

растови групи прекарват там средно около 
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42,1 минути, а 18 до 29-годишните отделят 
на платформата средно по 51 минути.

• 96% от потребителите на Facebook имат 
достъп чрез мобилни устройства (лични и/
или служебни).

• 87% от колегите в работа се свързват с по-
мощта на Facebook.

• По данни от НСИ от 2018 год. интернет 
се използва от 94, 6 на сто от всички пред-
приятия в България, като за големите пред-
приятия това е в 100%. Социални медии 
ползват на 34 на сто от предприятията.

• Най-популярната социална мрежа в България 
е Facebook  с 3 600 000 потребители. От тях 
близо 1 800 000 са мъже (1 200 000 ежедневни 
потребители) и приблизително също тол-
кова - 1 800 000 са жени (1 300 000 ежедневни 
потребители). (изт. Facebook Ads Manager)

• За България данните показват, че потреби-
телите са най-активни по време на работ-
ната седмица между 13:00 – 15:00 ч. (работ-
но време)

 9 В световен мащаб има 2,13 милиарда ак-
тивни Facebook потребители на месечна 
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база (изт. Facebook 31/01/18).
 9 1.40 милиарда потребители са използват 
Facebook ежедневно (изт. Facebook 31/01/18). 
Постоянно увеличаващ се брой потребите-
ли, които нарастват с всеки изминал ден, са 
активни и консистетни в своите посеще-
ния на сайта, което ги прави отлична по-
требителска група за бизнес цели.

 9 Най-големият дял от потребители на соци-
алната мрежа са хора между 25 и 34 години 
– 29,7% (Изт. Emarketer).

 9 Съществуват различия по ниво на образова-
ние, относно ползващите Facebook: Около 
три четвърти (74%) са с висше образова-
ние и повече използват Facebook, в срав-
нение с 61% от тези, които имат средно 
образование или по-ниско.

 9 В  Европа, над 327 милиона души са регис-
трирани във Facebook (изт. Search Engine 
Journal).

 9 Средно по 5 нови профила се създават всяка 
секунда (изт. ALLFacebook).

 9 За всеки 60 секунди във Facebook: 510 000 ко-
ментари се публикуват, 293 000 статуси 
се обновяват и 136 000 снимки се качват 
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(изт. The Social Skinny). Потребителите 
във Facebook не само разглеждат съдържание-
то, те са и неговите създатели.

 9 50% от хората между 18 и 24 години „вли-
зат“ във Facebook непосредствено след 
като са се събудили (изт. The Social Skinny).

 9 Аудиторията, която може да се достигне 
според Facebook е 2 011 000 000 души, от 
които 1 100 000 000 ежедневно активна ау-
дитория.

 9 Мъже – 1 113 000 000, от които 590 000 000 
активни ежедневно

 9Жени – 866 000 000, от които 540 000 000 
активни ежедневно (изт. Digital Panda)

 9 36% от топ историите във Facebook са 
свързани с политиката.

 9 Във Facebook има 120 милиона фалшиви по-
требители.

Компаниите по света вече са предприели мер-
ки за ограничаване на евентуалните загуби и 
последици, защото никой мениджър не може да 
си позволи служителите му безконтролно да 
злоупотребяват в социалните медии.
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Работодателите често се натъкват на зна-
чителен информационен обмен през работно 
време, например снимки, видеоклипове и дру-
ги материали, дискредитиращи комапнията и 
нейни партньори.
По-притеснително е, че служителите могат 
съвсем неразумно да влизат в конфронтация 
с други хора, важни за бизнеса или просто да 
подливат вода на собствения си работода-
тел, като споделят конфиденциални търгов-
ски тайни и нарушават интелектуалната 
собственост. Да не говорим, че социалните 
мрежи могат да доведат до онлайн престъпле-
ния и служителите в крайна сметка да се ока-
жат жертви на интернет пиратство.
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ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ 

МРЕЖИ

ПРИМЕРИ:

• ……………. . (фирмата/институцията) 
насърчава използването на социалните медии 
от работниците и служителите като един 
от многото инструменти за подобряване 
на комуникацията и насърчаване на 
взаимодействието както между служителите 

ФОРМА НА РЕГУЛАЦИЯ:
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в……………..(фирмата/институцията), така 
и с външни за фирмата/институцията лица 
и аудитории, които активно участват в 
социалните мрежи. 
• Работниците и служителите не публикуват 
класифицирани данни, чувствителни данни, 
или данни, предназначени само за официална 
употреба. Ако работник или служител 
има колебание относно категорията на 
информацията, обсъжда намеренията си негов 
ръководител.
• Работниците и служителите в ……………..
(фирмата/институцията) публикуват 
информация в социалните медии, която не 
застрашава доброто име на компанията, на 
служителите в нея и техните семейства и 
не дискредитират предлаганите от фирмата 
продукти и услуги. 
• При публикуване на информация в социалните 
медии, работниците и служителите на ……………..
(фирмата/институцията) предприемат 
всички възможни мерки за охраняването на 
личните данни на своите колеги, партньори 
и трети лица. Служителите се ангажират 
да проверяват и актуализират паролите и 
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настройките за поверителност на акаунтите 
си на всеки 6 месеца.
• Преди да публикуват информация, 
засягаща друго лице (колега, партньор и др.), 
работниците и служителите в ……………..
(фирмата/институцията) предварително 
се уверяват, че въпросното лице лично е 
дало съгласие подобна информация да бъде 
публикувана в социалните медии.
• Др.

Инструкция за прилагане на фирмените 
политики

За правилно прилагане на правилата и 
нормите на поведение в социалните медии, 
работниците и служителите в ……………..
(фирмата/институцията) следват 
настоящите указания:

• Не поствайте нищо, което би наранило 
имиджа, кариерата или връзка на ваш колега.
• Когато сте в командировка, селфита из 
града не са подходящи. Същото важи и за 
селфита в хотели, барове и пр. 
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• Действайте отговорно и етично към 
……………..(фирмата/институцията) и при 
представянето си в социалните мрежи не 
го правете погрешно или подвеждащо. Ако 
например не сте вицепрезидент, не казвайте, 
че сте.
• Уважавайте различията и ценностите на 
другите. ……………..(фирмата/институцията) 
не толерира дискриминация, включително 
по възраст, пол, раса, цвят, вероизповедание, 
религия, етническа принадлежност, сексуална 
ориентация, полова идентичност, национален 
произход, гражданство, увреждане или семейно 
положение или каквато и да е друга законово 
призната защитена основа в закони, правила и 
наредби.
• Др.

• В публикациите си в социалните медии 
не разкривайте:

 9 Непублична финансова или оперативна 
информация за организация. Това включва 
стратегии, прогнози и предстоящи 
действия, които не са официална 



70

обществена информация.
 9 Вътрешна организационна комуникация 
относно управлението, разпределението 
на работното време и отговорностите 
на служителите, размерът на работните 
заплати, социалните придобивки и 
обезщетенията на служителите 

 9 Лична информация за нашите колеги, 
партньори, симпатизанти, членове и др. 

 9 Др.

• С оглед на сигурността ви, не 
публикувайте: 

 9 Лични разговори
 9 Социални планове
 9 Вашият домашен адрес 
 9 Лична финансова информация
 9 Др.
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СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО И 

ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕГО
1. СТРЕСЪТ И ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ 
ВЪРХУ НЕГО 

• Стресът най-често се определя като 
състояние на дискомфорт, което е резултат 
от несъответствието между набора 
умения, способности, капацитет за труд, 
от една страна и изискванията, към 
изпълняваните трудови задачи, от друга.
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• Основни фактори за стреса на работното 
място, произтичащи от  предприятието/
организацията: 

 ÞСпецификата на сектора;
 ÞСпецификата  на предприятието (размери, 
стратегии) ;
 ÞХарактерът на труда и особеностите на 
трудовите задачи (в т.ч. и работата с хора);
 ÞТехниката  и технологиите, които се 
използват;
 ÞИзползваните организация на производството 
и труда;
 ÞСъставът на персонала и неговата 
устойчивост;
 Þ Работното време;
 ÞФизическите измерения на работната среда 
(шум, вредни вещества, работни помещения и 
др.);
 ÞПсихосоциални измерения на работната среда 
(работа в екипи или индивидуално, степен на 
автономия на работните места и др.);
 ÞВъзможностите за съвместяване на трудов 
и личен живот;
 Þ Заплащане и стимулиране на труда;използване 
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на другите механизми за мотивация за труд;
 ÞКорпоративна/организационна култура и 
стил на управление, в т.ч.  наличието или не на 
индустриална демокрация  и възможности за 
организиране, представителство и  защита 
на работещите в предприятието.

• Според данни от изследване на стреса,  
като водещ стресов фактор 92.5% от 
анкетираните извеждат това, че се налага 
да се работи бързо и от това страда 
както качеството на работата, така и 
удовлетвореността от нея. Следваща 
позиция заемат многото административни 
формалности и бумащината, посочени от 
91.4%. 

• Текучеството, постоянната смяна 
на работници и специалисти, както и  
наблюдаваният в последните години в 
редица сектори и предприятия в България 
дълготраен недостиг на персонал може 
да бъде допълнителен стресов фактор, 
макар и с косвено влияние. Това изисква да 
се осъществяват досегашните задачи 
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с намален състав, което натоварва 
допълнително работещите, води до голям 
обем извънреден труд и в някои случаи-
до по-често от нормалното полагане на 
нощен труд (например в болниците), както 
и до недостатъчно почивки по време на 
работа.
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ВЛИЯНИЕ НА АВАНГАРДНИТЕ  
ТЕХНИЧЕСКИ  И ТЕХНОЛОГИЧНИ 

СИСТЕМИ И НА МАСОВОТО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  ВЪРХУ СТРЕСА 

• Масовото прилагане на информационни 
и комуникационни технологии (компютри, 
таблети, ай – поди и др.) са предпоставка за 
промени в труда, които са различни и понякога 
взаимно противоречиви. От една страна  те  
създават нови условия за  намаляване обема на 
физическия и ръчния труд, съкращават времето 
за извършване на определени операции и водят 
до ръст на производителността, намаляване 
на вредните аспекти на физическата  работна 
среда и др. От друга страна, те водят и до:

 Þ по-интензивен труд;
 Þ неформално удължаване на работното време, 
нощен труд, работа в почивни дни;
 Þ често неформално „оставане на разположение”;
 Þ злоупотреби на работодателя и неправомерен 
контрол;
 Þ други аспекти на неблагоприятно 
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психофизиологично влияние –облъчване, влияние 
върху зрението и слуха; нервно-психическо 
натоварване;
 Þ често „размиване на границите” между трудов 
и личен живот (особено при      работа чрез  
електронните комуникации);
 Þ допълнителен стрес в резултат на всичко 
посочено по-горе.

• В следствие използването на модерни 
техники и технологии, в т.ч. и на ИТ,  в самите 
компании нарастват различията,  особено 
в статусите на заетостта, трудовите 
договори, условията, заплащането. 
Засилването на неравенствата се задълбочава 
и провокира конфликти, като често източник 
на тях е засиленият стрес. 

• Въвеждането на нови технически системи 
и технологии, в число и информационни 
технологии води до намаляване на  риска от 
физически увреждания, от неблагоприятна 
физическа работна среда, но в същото време 
провокира засилване на  стреса поради по-
голямо психическо натоварване и нови 
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отговорности. 
• Използването на служебна поща в 
извънработно време е разпространена 
практика в редица страни – членки на ЕС, 
както и в страни  извън ЕС.

• На много места служебната поща не 
спира в момента, в който служителят 
напусне офиса. Натрапчивите имейли са 
масов проблем сред офисните служители - и 
вървят неизбежно ръка за ръка с определени 
професии, от рода на юристи и финансисти, 
където служителите сами управляват 
работното си време. 

• Идеята, че работата може да се върши 
навсякъде и по всяко време, се е разраснала 
през последните две десетилетия. Доклад 
от 2017-та показва, че 62% от организациите 
предлагат възможности за дистанционна 
работа, в сравнение с 20% преди 20 години. 
В същото време 51% от служителите 
работят по електронна поща, свързана с 
работата в извън работно време.
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• Напредъкът в технологиите, 
глобализацията и икономическия натиск 
все повече размиват границата между 
работното и личното време, особено 
за служителите, работещи в областта на 
науката. Много хора днес трудно могат да се 
откажат от работата и често се насърчават 
- косвено или не - да взимат допълнителни 
часове вечер или през почивните дни.

• Широкото използване на 
информационните технологии, както и 
нарушаването на границите между работно 
и извънработно време е предпоставка за 
засилване на стреса. 

• Друго изследване от 2016 г. установява, 
че използването на мобилно устройство по 
работа в семейна среда, действа отрицателно 
на служителите и техните взаимоотношения 
с близките им.

• Връзките между организациите и 
техните работници би следвало да се 
променят, тъй като лидерите вече 
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осъзнават, че служителите им имат нужда 
от време, за да изключат, за да бъдат 
ефективни. 

ПРЕГАРЯНЕ (BURNOUT)

• Burnout. Основното му проявление е 
чувството за интелектуално, емоционално 
и физиологично изтощение, до краен предел. 
Такова, което влияе върху всички аспекти 
на личността – физиологични, когнитивни, 
емоционални, поведенчески. „Понякога ти се 
струва, че единственият начин да се отървеш, е 
да избягаш завинаги от света, като... умреш”  
Подобни мисли при страдащите от 
прегаряне никак не са редки, предупреждават 
психиатрите. Дори и да не ги спохождат, 
други, физически страдания не им дават мира - 
язва, колит, гастрит, затлъстяване, мигрена, 
астма и даже стерилитет са обичайни.  Не 
рядко се наблюдават и инсултите и инфаркти.

• Предпоставки за прегарянето са:
 
 А. Фактори в работата и организацията:
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 Þ натоварване от естеството на 
работата;

 Þ натоварване от стила на управление
 Þ фирмена политика, насърчаваща 

конкуренцията между работещите и 
индивидуалното развитие; 

 Þ прекалени изисквания към работата;
 Þ техника и технологии;
 Þ организация на труда и работно време.

 Б. Лични фактори:

 Þ прекалена мотивация, работохолизъм, 
кариерата като висша ценност;

 Þ  липса на други интереси, подценяване на 
личния живот и свободното време

• Характерни за прегряването са чувството 
за хронична умора, безпомощност и 
безнадеждност, негативно отношение към 
работата, живота, околните и дори към себе 
си. Съпроводено е с безсъние, раздразнителност 
и проблеми с концентрацията. Най-
ужасното е, че от влиянието на бърнаут 
може да пострадат и невинни, защото 
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това състояние има склонността да се 
разпростира и извън работата - в личния 
живот, където депресията, безпокойството, 
откъснатостта от света се отразяват 
негативно върху най-близките и приятелите.

• Сред най-застрашените от прегаряне са 
работещите с хора - в здравеопазването, 
образованието и обслужването, но също и 
журналисти, ръководителите на полети,  
дори някои спортисти. Това се отнася и за 
социални работници, пожарникари, полицаи, 
заети в централна  и местна администрация. 
По-засегнати от прегарянето са мъжете, 
екстравертите, самовзискателните.

• В Япония и Китай  се стига до прегаряне до… 
смърт. Японците са толкова запознати със 
смъртоносните последици от прегарянето, 
че  имат дума в речника – karoshi. Означава „да 
прегориш до смърт“. Съществува и термин 
за самоубийството заради преработване – 
karojisatsu.

• В  САЩ 2/3 от работещите страдат 
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от прегаряне според проучване на „Галъп“ - 
23% от тях всекидневно или често, а други 
44% – понякога. Това масово прегаряне бърка 
директно в джоба на работодателите – цели 
63% от тези служители са по-склонни да си 
взимат болнични и 2,6 пъти е по-вероятно да 
си търсят друга работа.

• В същото време 31% от работещите 
германци се чувстват силно стресирани, 24% 
характеризират себе си като прегорели,  22% 
съобщават, че са се държали зле със своето 
семейство или приятели в продължение на 
три или повече дни през последния месец 
поради стрес.
• По данни от изследвания в Германия 4,1 
млн. немски работници са се сблъсквали със 
синдрома на бърнаут. „Галъп“ изчислява, че 
това води до приблизителна загуба от над 9 
милиарда евро за техните работодатели.

• Според международно проучване на In-
dustrial Health, публикувано през март 2018г., 
в Холандия около 15% от отсъствията на 
работещото население поради болест са 
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причинени от прегаряне, а загубите поради 
това достигат почти 2 милиарда евро.

• Повече от един на всеки трима активно 
работещи във Франция (близо 37%) признава, 
че използва устройство за работа извън 
работното време, според изследване на агенция 
Eleas. В същото време, около 12% страдат 
от преумора на работното място (burnout), 
твърди изследване на компанията Technologi-
ca..

• По данни от  2019,  50% от болничните 
в България са заради прегаряне от стрес 
на работното място. Около 30% от 
текучеството на кадри се дължи именно 
на него, а годишните загуби на бизнеса са 
над 140 млн. лева. Освен това, 23 % от 
служителите, които смятат себе си за 
прегорели, посещават по-често спешните 
медицински отделения поради най-различни 
оплаквания от типа на безпокойство, 
безсъние, главоболие...

• Част от проблема е, че цели 40% от 
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работниците не знаят какви точно 
са очакванията към тях от страна на 
работодателите – в България например 
„длъжностната характеристика“, която 
указва точно тези дейности и забранява 
нерегламентирани такива, в повечето случаи 
е чисто формален документ.

• Най-честите причини за прегаряне от 
работа, които посочват  работещите, са 
нечестно отношение на работното място, 
неразумни срокове, липса на подкрепа от 
мениджърите. Също и стрес от очакванията, 
че трябва да са едва ли не денонощно на 
разположение чрез имейли, вайбър, скайп и 
всякакви подобни канали за комуникация.
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ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА СТРЕСА, РЕГУЛИРАНЕ НА 

РАБОТНОТО ВРЕМЕ И УСЛОВИЯТА НА 
ТРУД  И ИЗБЯГВАНЕ НА ПРЕГАРЯНЕТО 

(БЪРНАУТА)

• Международната организация на 
труда (МОТ) вече препоръчва работната 
седмица да стане четиридневна, като по 
този начин се почива 3 вместо 2 дни.

ДОБРИ ПРАКТИКИ
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Политики в страни-членки и в страни 
извън ЕС

Работно време и работна седмица

• В Дания работната седмица е 36 часа. 
Има области в Швеция където е въведен 
6 часов работен ден експериментално 
и резултатите са по-добри отколкото 
когато хората работели повече. 

• Във Великобритания не е въведена 
намалена работна седмица, но Конгресът на 
британските синдикати (TUC) настоява 
цялата страна да направи така, че да се 
работи само четири дена в седмицата. 
От TUC твърдят, че чрез по-кратката 
седмица служителите ще могат да си 
отпочинат и да се насладят на удобствата, 
които предлагат новите технологии и 
изкуственият интелект. 

• Неотдавнашно проучване, направено с 
участието на 3000 служители в осем страни, 
включително САЩ, Великобритания и 
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Германия, установи, че почти половината 
от анкетираните са на мнение, че могат 
без проблем да изпълняват задачите си в 
рамките на пет часа на ден, ако не бъдат 
прекъсвани, но много от тях работят над 
40 часа седмично. Едно от решенията на 
бърнаут проблема в световен мащаб е 
именно пускането в дълги отпуски на 
служителите.

• Забрана или ограничаване на 
използването на електронните 
комуникации за възлагане на задачи и 
влияние върху работещите в извън 
работно време.

 9 Федерациите на работодателите и 
профсъюзите във Франция  са подписали 
ново, юридически обвързващо компаниите в 
страната национално трудово споразумение, 
което изисква от служителите “да изключват 
телефоните си след 18:00 часа”. Според 
споразумението, което засяга над милион 
заети в технологичния и консултантския 
сектор (включително френските поделения на 
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Google, Facebook, Deloitte и PwC), служителите 
също така трябва да се съпротивляват на 
каквито и да е призиви да преглеждат свързани 
с работата материали на компютрите 
или смартфоните си - или какъвто и да е 
друг тип неприятно нахлуване във времето, 
което е национално договорено да се прекарва 
върху френския еквивалент на “долче вита”. 
Компаниите са задължени да гарантират, че 
служителите им не са подложени на натиск 
да се занимават със служебни въпроси в 
извънработно време. Така духът на закона - и 
на Франция - както и буквата на закона ще 
бъдат спазени.

 9 Франция е приела и реформи в кодекса на 
труда, които да защитават служителите 
във връзка с динамичния съвременен начин на 
работа. Това е така нареченото “право да се 
изключиш от мрежата” след като приключи 
работното ти време, за да не се ангажираш 
с неплатени дейности извън трудовия си 
договор. Френската алтернативна мярка 
в трудовото законодателство вече е влязла 
в сила, като промяната в закона е част от 
полемичната трудова реформа, която се 
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опитва да прокара правителството и която 
доведе до сериозно недоволство и протести 
в страната. Според новата мярка всяка 
компания с повече от 50 служители ще 
трябва да проведе допълнителни разговор с 
работещите, за да се уточнят интересите 
и на двете страни относно начина на 
използване на мобилни комуникации извън 
работно време. Ако не бъде постигнат 
договор в полза на правото на служителя да 
изключва мобилното си устройство извън 
работно време, законовата мярка ще може да 
бъде приведена в действие, като служителят 
встъпва в правото си да определя правилата.

 9 “Новият закон не изисква от работещия на 
всяка цена да изключва служебния си телефон 
след излизане от работа, нито принуждава 
работодателя да прекъсва връзката си с 
работещите в шест следобед или след работно 
време”, обяснява Патрик Тиебар, анализатор 
от Le Figaro. “Не са описани някакви специални 
инструкции как да се използват мобилните 
технологии извън работно време, по-скоро 
всяко предприятие ще трябва да намери 
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начин, да предпази служителите си според 
новото законодателство”, добавя той.

 9 Законът, поставен по този начин, предоставя 
права на работещите и създава задължение 
за работодателя, но параметрите на 
отношенията им са оставени за обсъждане 
и договаряне. Различни големи компании  са 
предприели  стъпки по отношение на правото 
на работещите да не влизат в мрежата 
извън работно време и то преди да бъдат 
предприети законови промени.

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ 

• Според изследване на Европейска фондация 
за подобряване условията на живот и труд 
в Дъблин, Ирландия от 2019 год. върху 
качеството на труда и живота, в т.ч. 
постигането на баланс между трудов и личен 
живот  оказват важно влияние следните 
фактори:
- Възможност за самоконтрол на работното 
място
- Баланс на усилия и стимули/възнаграждения
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- Използване ресурсите- цели-постижения, 
подпомагане, развитие
- Специфика на работата-мениджъри, технически 
персонал, работещи с клиенти
- Сигурността на работното място
- Работно време, извънреден труд, нощен труд, 
гъвкавост

• Редица големи компании се стремят 
към подобряване качеството на труда 
и живота на своите работници, в т.ч. 
подобряване условията на труд, работното 
време, баланса на трудов и личен живот и 
превенцията на стреса.
• В Германия Volkswagen е  първата 
компания, която е предприела мерки в 
посока неизползване на електронните 
комуникации в извънработно време. От 
2011-та автомобилният производител 
налага на част от своите служители липса 
на достъп до служебния мейл и служебния 
телефон между 18:15 часа и 7 сутринта.  
• Във Франция мобилният оператор  
Orange се е разбрал със служителите си да 
предвидят време, в което няма да използват 
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електронната си поща. 
• Експериментално въвеждане на намалена 
работна седмица е възприето и от някои 
български компании. Наскоро българска 
компания –консултантска фирма в Русе, 
която има и офиси в Бургас въведе 4 дневна 
работна седмица. Тази мярка обаче не се 
възприема от повечето работодатели 
и някои работодателски организации 
изразиха резервите си, вероятно опасявайки 
се че синдикатите ще поискат промени в 
законодателството в тази посока.
• Друг аспект е засилената автономия 
на работниците и работните екипи, 
делегирането на отговорности и 
възможност за вземане на самостоятелни 
решения по време на работа. Тези практики 
са най-разпространени (и датират още то 
1970-те години) в скандинавския регион, 
донякъде в Германия, най-малко в Гърция, 
Кипър, Румъния, Чехия, Словакия, според 
данни от Европейската фондация в Дъблин. 
България е представена  малко по-добре от 
последните споменати страни.
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ПАРЛАМЕНТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ

Чрез Парламент на работеща България ще 
бъде изграден дискусионен форум за представи-
телство на интереси на граждани, работници 
и служители, представители на институции, 
учебни заведения и др. Целта на този форум е не 
само да създаде среда за обмен на мнения и дву-
странна информация, но и да служи като свое-
образен барометър за общите нагласи и потреб-
ности на непредставени в синдиката български 
работници. Наред с това Парламентът ще уси-
ли възприятието на посланията на българските 
работници към законодателна и изпълнителна 
власти и към работодателите.

Един от основните стълбове на индустри-
алната демокрация еавтентичното предста-
вителство на работниците. В епохата на 
индустриалните общества тази роля се е изпъл-
нявалаосновно от синдикатите. С течение на 
времето, в развитието на икономическитеот-
ношения настъпват все по-осезаеми промени ка-
саещи огромен аспект от трудовите отноше-
ния – появата на атипични формите на заетост, 
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неопределеност на работното място мястото, 
натиск върху трудовите и социални права, ин-
дивидуализиране на труда, работа от разстоя-
ние, дигитализацията на труда и възможността 
за „разчленяване„ на производствените задачи на 
отделни етапи и изпълнението им от различни 
хора и т.н.

Тези, а и редица други фактори поставят на 
изпитание съвременния човек не само в качест-
вото му на работник, но и като гражданин.

Ограничените му възможности за влияние 
върху средата и отношенията 47 на работно-
то му място водят до демотивация за активно 
гражданско участие и в обществените процеси.

Работещите хора имат нужда от платформа 
за чуваемост на проблемите и предложенията на 
наемния труд. Формата на представителност 
в съществуващия политически живот понякога 
е лишена от обратна връзка. На практика много 
активни хора, хора с мнение, позиции и идеи ня-
мат контакт с политическия елит. Няма мрежа 
от независими хора, които да споделят мисли и 
предложения, няма мрежа за информиране и кон-
султиране между тези хора.
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МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЦЕЛИ

• Парламентът на работеща България съ-
ществува в съответствие с разпоредбите на 
българското законодателство

• Парламентът самостоятелно определя ус-
ловията, при които провежда дейността си, 
както и начините на вътрешната си организа-
ция и формите на осъществяване на връзки с не-
говите членове, с институциите в България и 
представителите на гражданското общество.

• При осъществяването на дейностите си 
Парламентът на работеща България спазва пра-
вата и свободите на гражданите.

• Парламентът на работеща България са-
мостоятелно определя процедурите, които ще 
се прилагат в случай на подадени към него сигнали 
на нарушени трудови и граждански права.

• Парламентът на работеща България изпъл-
нява задълженията си при условията на пълна не-
зависимост.
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ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  
ФУНКЦИИТЕ НА ПАРЛАМЕНТ НА  

РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ

• Парламентът на работеща България допри-
нася за формирането и развитието на политики

• Всеки гражданин може да бъде част струк-
турата пряко или чрез посредничеството.

• Всеки гражданин може да се обръща за съдей-
ствие и партньорство 48 със структурата пря-
ко или чрез посредничеството

• Участниците в Парламент на работе-
ща България съдействат с мнения, препоръки и 
действия за разрешаване на съответен проблем 
или за формиране на дадена политика в интерес 
на гражданите

• Парламентът на работеща България взаи-
модейства с органите на държавната и местна 
власт

• Парламента на работеща България сезира 
съответните институции или органи, а при не-
обходимост формулира проект на препоръки

• Парламентът на работеща България съ-
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трудничи с аналогични органи в други държави

• Съставът на Парламента на работеща 
България е с непостоянен числен състав, в зави-
симост от формата и темите на обсъждания в 
него

• Изпълнява функциите си при условията на 
пълна независимост и в общ интерес на гражда-
ните и общностите

• Не претендира да извършва никаква друга 
политическа или административна дейност
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ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПАРЛАМЕНТ НА 
РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ

Основната цел на Дискусионния форум Рабо-
теща България“ е да подкрепи развитието на 
компетенциите на работещите на локално и 
национално ниво, за да укрепи активното граж-
данско участие в процесите на пазара на труда, 
повишаване на информираността относно тру-
довите и социални права на работещите, да ус-
кори процесите на правоприлагане и повишаване 
на взаимодействието между гражданите, инсти-
туциите и неправителствения сектор.

По-конкретни цели:

• Създаване на възможности за пълноценно 
развитие, социална реализация и трудова зае-
тост.

• Събиране и регулярно анализиране на инфор-
мация за нарушаването 49 на трудовите, социал-
ните и граждански права в България.

• Анализиране и популяризиране на информа-
ция за нарушаването на трудовите, социални и 
гражданските права в България.
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• Консултиране и подкрепа на засегнатите 
физически и заинтересовани юридически лица.

• Защита интересите и потребностите на 
трудещите се.

• Насърчаване партньорството и развитие-
то на диалога между гражданите, държавните 
институции, местната власт, синдикалните 
структури и неправителствения сектор за ико-
номически и социален подем на България и актив-
ното участие на гражданите в процесите на 
борбата с нарушаването на трудовите, социал-
ните и гражданските права.

Работеща България осъществява дейността 
си чрез:

1. Публични лекции

2. Обучения

3. Открити приемни за подаване на сигнали за 
нарушения на права

на работещите

4. Други публични форуми
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ПАНЕЛ 4: ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ И 
NETWORKING ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМА:

Съгласни ли сте с СТЕ с ПРИМЕРИТЕ ЗА ПО-
ЛИТИКИ за поведение на работниците и служите-
лите в СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ?

Съгласни ли сте да се въведе механизъм за регула-
ция им в България?

Следва ли да се въведе регулация на „Правото да 
се изключиш от мрежата“?

Трябва ли да се въведе забрана или ограничаване 
на използването на електронните комуникации за 
възлагане на задачи извън работно време?

Как считате че е редно да се въведат подобни 
регулации: чрез закони, чрез договаряне между работ-
ниците и работодателя, чрез КТД? Др.?

Кои са основните фактори за „Бърнаут“ във ва-
шата месторабота? Какви мерки взимате за предо-
твратяването?

Има ли нужда от обединяване на работници от 
различни предприятия, 50 сектори и региони? По 
какъв начин?

Как оценявате възможностите за представител-
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ство на Вашите интереси чрез създаване на специа-
лен форум (работнически парламент, форум)

Посочете представителите си във новата струк-
тура, която създаваме (2-3ма представители от 
регион)



ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ПРОВЕДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

(МАСЪРКЛАС)

WORK 4.0 А СЕГА НАКЪДЕ



103

Кои са основните световни  
мегатрендове?

Според ОИСР те са 3 на брой:

1. Демографски промени - (възрастова струк-
тура, миграционни процеси, естествено 
ниво на прираст);

2. Технологичен прогрес - (роботизация, ав-
томатизация, изкуствен интелект, дигита-
лизация, неравенства, бъдещето на труда);

3. Глобализация - (бъдещето на националната 
държава, климатични промени, социални, 
икономически и културни изменения)

Какво е Индустрия 4.0 и защо трябва да се 
интересуваме от нея?

 Þ Основни белези на Индустрия 4.0: 
 Þ Кибер-физични системи и развитие на на-

нотехнологии;
 Þ Разгръщане на интернет на нещата;
 Þ Изчисления в облак;



104

 Þ Блокчейн технологията и нейното прило-
жение;

 Þ Развитие на системи с изкуствен инте-
лект;

 Þ 3Д принтиране;
 Þ Безпилотни автомобили;
 Þ Развитие на т.нар. „умни домове“;
 Þ Електронна търговия и услуги;
 Þ Икономика на платформите и “big data”;
 Þ Дронове и безпилотни самолет, FinTech 

индустрията
Индустрия 4.0 е едновременно мултикулту-
рен и интердисциплинарен феномен.

• 3,5 млрд. души по света имат достъп до 
интернет услуги (повече от половината от 
световното население);
• До 2021 г. всички мобилни устройства се 
очаква да имат биометрична технология;
• 20% от глобалното бизнес съдържание се 
създава от машини към края на 2018 г.;
• До 2020 г. се очаква ботове с изкуствен ин-
телект да захранват 85% от всички дейст-
вия за обслужване на клиенти;
• Китай, САЩ и Канада вече имат изграде-
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ни стратегии за развитие на изкуствен инте-
лект и са лидери в глобалната надпревара;
• В същото време, едва 4% от световните 
данни се съхраняват в ЕС, а само 25% от голе-
мите предприятия в ЕС-28 са използвали ана-
лиз на голям обем данни (big data).
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Брой инсталирани индустриални роботи на 10 000 наети в прера-
ботващата промишленост за 2017 г. (Източник: World Robotics, 2018)
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Предизвикателствата:

 Þ Търсенето на труд намалява успоредно с на-
влизането на процесите на дигитализация; 

 Þ Ефектът „jobless recovery“ и „технологич-
ната безработица“;

 Þ Задълбочаване на неравенствата във всич-
ките им форми;

 Þ Нехомогенно разделение на работните мес-
та в бъдеще – 1) с много висока квалифика-
ция и 2) без никаква квалификация;

 Þ Конкуренцията между човека и машината 
ще нараства - “technological singularity point”;

 Þ Изчезване на традиционни професии, загуба 
на работни места и общо намаление на фак-
тора труд в производствената дейност;

 Þ 9% от работните места в страните от 
Г20 са с висока степен от автоматизация 
а други 32% със сигурност ще претърпят 
значителни промени (ОИСР, 2017); - 14% 
през 2019 г. (ОИСР, 2019)

 Þ Разликата в поколенията поражда и нера-
венства по отношение на възможностите 
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на пазара на труда (липса на дигитална ком-
петентност);

 Þ Нестандартните форми на заетост обик-
новено са с по-ниско заплащане, поради лип-
сата на адекватно представителство на 
работниците;

 Þ Вече около 3% от работната сила използ-
ва онлайн платформите за работа като 
за 2% тя е основен източник на доход и 
основно занимание (ОИСР, 2019). Това е на-
чин за избягване и на данъчно облагане, но и 
на социалноосигурителни права;

 Þ Дали БВП е най-точния измерител на об-
щественото благосъстояние и развитие и 
как БВП би измерил всички тези процеси?

Възможностите?

• Темпът на възвръщаемост на капитала ще 
нарасне;
• Икономическия цикъл ще се скъси още по-
вече (възможност или предизвикателство?);
• Генериране на излишък на пари от автома-
тизацията, които да се реинвестират;
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• Поведенчески икономикс или т.нар. „нев-
роикономика“;
• Създаване на нови работни места;
• Постигане на технологични скокове, непо-
знати на човешката история до този мо-
мент;

Интернет на нещата и неговият потен-
циал?

1. По-умни градове;             
2. По-чиста атмосфера и вода;
3. По-умно селско стопанство;   
4. По-малко отпадъци;
5. По-добра свързаност в здравната система;
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Решенията?

• Универсален базов доход;
• Данък – робот;
• Намаляване на работната седмица;
• Повишаване на синдикалната плътност;
• Регулация на нестандартните форми на за-
етост;
• По-добро образование и обща дигитална 
компетентност;
• „Ефективност по Парето“ – повишаване 
благосъстоянието на един; индивид, без това 
да води до намаляване на благосъстоянието 
на околните;
• Баланс между икономическата ефектив-
ност и социална справедливост;
• Създаване на концепция за „справедлив пре-
ход“ (дигитален, икономически, социален и 
устойчив);
• Регулация на интернет платформите и га-
рантиране на сигурност и прозрачност (уни-
фицирани международни трудови стандар-
ти);
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• Дигитално образование и компетенции с 
цел преодоляване на неравенствата, породени 
от различната степен на технологични уме-
ния у хората;
• По-добра хомогенност в разпределението 
на добавената стойност;
• Засилване на институционалната роля в 
Индустрия 4.0;
• Закон за роботиката (инициатива на ЕП 
от 2017 г.)

Голяма част от тези предложения са и ос-
новни точки в дневния ред на МКП и ЕКП. 

Вече се осъществяват диалози за 
бъдещето на труда: 

• Диалогът “Work 4.0” в Германия (публикува-
ната Бяла книга за труда 4.0.); 

• Специално конструиран комитет в Нор-
вегия разглежда положителните и отрица-
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телните страни на „икономика на споде-
лянето“; 

• Австрийската платформа “Industry 4.0”, 
обединяваща социалните партньори;

• Изготвят се национални стратегии за ди-
гитална сигурност;

• Работи се по посока образование за придо-
биване на умения за дигитална сигурност;

• Насърчава се повишаването на осведоме-
ността за дигиталните рискове сред предприя-
тията;

• Насърчава се международното партниране 
по повод трансграничната дигитална сигурност 
(Директива (EС) 2016/1148 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 6 юли 2016 година);

• ОИСР и МОТ също участват активно в 
международните дебати с изготвянето на реди-
ца експертни анализи и прогнози. 

• През 2019 г. се навършват 100-години от 
създаването на МОТ, а основната тема на орга-
низацията е именно „бъдещето на труда“.
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Какво предлага МОТ?

• Постигане на нов социален договор, защо-
то сегашният се е превърнал в „развалина“ и не 
отговаря на действителността

• За тази цел, докладът на МОТ от 2019 г. 
предлага три основни стълба на действие:

1. Увеличаване на инвестициите в усъвър-
шенстване уменията на хората (учене през це-
лия живот, равенство между половете и т.н.);

2. Увеличаване на инвестициите в инсти-
туциите, които са отговорни за работните 
места (универсална гаранция за труда, ратифика-
ция на всички конвенции на МОТ, международна 
система за регулиране на цифровия труд и т.н.);

3. Увеличаване на инвестициите в достой-
ни и устойчиви работни места (преосмисляне 
ролята на БВП и нови форми за стимулиране на 
бизнеса);
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Какво предлага МОТ?

• В България КНСБ активно се занимава с 
проблемите на пазара на труда, породени от 
навлизането на новите технологии от няколко 
години. КНСБ работи в тясно сътрудничество 
с ILO, ETUC, ITUC, TUAC и много други органи-
зации по света;

• КНСБ има официална позиция върху „Бъде-
щето на труда“, която има за цел да служи като 
основа при изготвянето на стратегията на 
страната ни в частта, която касае ефектите 
върху пазара на труда от Индустрия 4.0;

• ИССИ е основното изследователско звено 
на КНСБ, където ежемесечно се изготвят анали-
зи и бюлетини посветени на дигитализацията. 
Към момента те са над 20 на брой и представля-
ват най-големият изследователски архив в Бълга-
рия върху този проблем;

• Редовно се организират най-различни фору-
ми по темата (кръгли маси, конференции и т.н.);
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• Предложение на КНСБ за създаването на 
Национален Алианс за Бъдещето на Труда.

• Основните принципи за осъществяване на 
справедлив преход  към Индустрия 4.0 трябва да 
включват:

- Инвестиции, водещи до намаляване на въ-
глеродните емисии, високо качество, достойни 
работни места;

- Изследвания и ранна оценка на въздействие-
то върху социалната сфера и труда;

- Социален диалог и консултации със социал-
ните партньори и заинтересованите страни;

- Активни политики на пазара на труда, 
включително обучение и развитие на уменията;

- Мониторинг на спазването на трудовите 
стандарти;

- Сключване на колективни споразумения и 
ангажиране чрез представители на работници-
те  по отношение на въвеждането и използване-
то на нови технологии на работното място;

- Създаване на платформи за обмен на инфор-
мация и най-добри практики;

• Предложения за иновативни практики, 
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мерки и политики:
- Нови бизнес и организационни модели – гъв-

кави работни места, гъвкаво работно време;
- Социална защита на самонаетите, вкл. оси-

гуряване в обществените фондове;
- От осигуряване при безработица към оси-

гуряване на дохода от заетостта;
- Иновативни форми на продължаващо обу-

чение на заети и учене през целия живот;
- Социално партньорство и колективно 

трудово договаряне в нетрадиционни форми на 
заетост;

- Адаптиране на данъчното законодател-
ство към променящите се бизнес модели и диги-
тализацията;

- Учредителна конференция и разработване-
то на „Зелена книга“, очертаваща тенденциите 
и позициите на отделните партньори по раз-
личните точки;

- Разработване на „Бяла книга – Работа 4.0“ 
и постигане на коалиционни споразумения между 
заинтересованите страни.
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Изводи:

1. Желаната конвергенция, в условията на 
технологични скокове с различна амплитуда, 
би била много трудна за постигане в случая 
на България;

2. Необходима е оценка на алтернативната 
цена, която обществото ще заплати в 
замяна на по-висок икономически растеж и 
по-висока степен на технологичен напредък;

3. Необходима е и стратегия на страната 
ни за преход към Индустрия 4.0, каквато в 
момента липсва; 

4. Необходима е концепция на страната ни 
за т.нар. Work 4.0, която да бъде основна 
съставна част в общата стратегия за 
преход.

В очакване сме на няколко мегатренда, на големи 
еволюционни стъпки, които ще променят изцяло 
концепцията за реалността такава, каквато я 
познаваме. Всяка радикална промяна в човешкото 
общество в миналото е предизвикана от някои 
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от ключовите позволяващи това фактори – от 
дървото, камъка, бронза, желязото, през парата, 
електричеството, автоматизацията, до 
нашето съвремие, с навлизането на Интернет 
и технологиите. Скоро те ще предначертаят 
и изменят не само политиката, икономиката, 
търговията, културата и обществата, но и 
биологията и етиката ни.

Кои са тези трендове?

1. Технологичен прогрес
2. Демографски промени
3. Глобализация

Според прогнози на „Макинзи“ през 2022 г. 
около 47% от професиите ще преминат към 
частична или цялостна автоматизация или 
роботизация; За 2025 г. процентът нараства 
до 52 %, за да стигне очаквано ниво от 70% 
през 2035 г. 

Съществуват противоположни дори 
взаимоизключващи се прогнози. От една страна, 
технологичните оптимисти заявяват, че много 
работни места и професии ще изчезнат, но 
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това ще даде шанс да се появят нови, които 
са по - творчески и по-иновативни, способни 
да разгърнат нов, неразкрит досега човешки 
потенциал.

В този аспект обаче се пропуска, 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. 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. 

В книгата “Hommo Deus” израелският 
изследовател Ювал Харири говори, че  
човечеството преминава към „икономика на 
дехуманизацията“. Ако досега тя е на знанието, 
то в бъдеще ще бъде на машините и на 
изкуствения интелект и ще трябва да се търсят 
алтернативни източници за доходи.

Още от индустриалната революция 
икономистите повдигнаха възможността за 
„технологична безработица“, в която заетостта 
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се губи в резултат на технологичните иновации. 
От 80-те години насам, резултатите от много 
изследвания на икономисти от труда показаха, 
че появата на новите технологии, ползите от 
която се натрупват само за висококвалифицирани 
работници, води до увеличаване на разликата 
в заплащането. 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.

Ефектите от технологичните иновации не се 
ограничават до заетост, безработица и заплати. 
Те засягат по-широк кръг въпроси, като например 
естеството на задачите, в които работниците 
са ангажирани, средата на работното място, 
удовлетворението от работата, стреса и 
здравето. 

Тъй като новите информационни 
технологии могат да се приложат към 
изключително широк спектър от задачи, 
трябва да има както положителни, така 
и отрицателни ефекти в много посоки 
(това е и идеята на презентацията – да представи 
положителните, но и отрицателните страни на 
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Четвъртата индустриална революция).
Автоматизация: по данни на 

Международната федерация по роботика 
автоматизацията на производството се 
ускорява в световен мащаб: 74 роботи на 10 000 
наети е новата средна стойност на глобалната 
плътност на разпространение на роботите в 
преработващата промишленост. В регионален 
план средната плътност на роботите е 
следната: в Европа е 99 единици, в Северна и 
Южна Америка 84 и в Азия 63 единици. Топ 10-
те най-автоматизирани страни в света са: 
Южна Корея, Сингапур, Германия, Япония, 
Швеция, Дания, САЩ, Италия, Белгия и 
Тайван.

 Източноевропейските държави Словения 
(137 единици, класирана на 16-то място в света) 
и Словакия (135 единици, класирани на 17-то 
място по света) имат плътност на роботите 
над Швейцария (128 единици, класирана на 19-то 
място в света). Чешката република се класира на 
20-о място в световен мащаб с 101 единици. 
• Потенциалът на блокчейн технологията: 
Тази на пръв поглед нова технология позволява 
осъществяването на транзакции без 
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посредничеството на банка или друга финансова 
институция. В този смисъл, транзакционните 
разходи са сведени до минимум, което предполага 
голяма степен на либерализация на обмяната 
на средства между хората. Bitcoin, например, е 
виртуална валута, която се базира на блокчейн 
веригата, работи независимо от всяка централна 
банка или друга финансова институция по света. 
Този вид разплащане създава възможности в 
много области, включително във финансовата 
и публичната среда. Голяма част от този 
потенциал все още зависи от борбата с 
техническите препятствия и политическите 
предизвикателства, като например как да се 
прилага законът в отсъствието на такива 
посредници или как и на кого да се припише 
правна отговорност за нарушения или бъгове в 
системата. 
Много хора се страхуват това да не е поредната 
финансова пирамида с неясен произход, цел и край 
и именно затова доверието към този начин 
на разплащане не е толкова популярно, особено 
в малките икономики, каквато е България. 
Въпреки това, блокчейн технологията и 
криптовалутите трябва да се разглеждат 
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като част от тази нова ера на технологично 
развитие, която постепенно ни заобикаля. 
В този смисъл, преходът към електронни 
пари е предречен още преди няколко века. 
Необходимо е да се обърне внимание не толкова 
на самия биткойн или пък на това, че в момента 
той се използва основно за спекулативни цели. 
Важното в случая е, че самата идея за разплащане 
по електронен път без трансакционни разходи 
е нещо, което рано или късно би се случило. 
Различните форми на приложение на биткойн 
в бъдеще също са много важни. Би могло той 
да се имплементира в конкретни социални 
политики на правителствата, като по този 
начин значително се подобри сферата на 
общественото осигуряване и др. 
• Ролята на изкуствения интелект за 
бъдещето: 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 (ML и DL), алгоритмите могат да 
конструират все по-сложни модели с голям набор 
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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.
• Machine Learning: През последното 
десетилетие станахме свидетели на рязко 
увеличение на степента с която отделните 
компании използват обширни бази данни, 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.
• Технологията: Big Data, триизмерния печат, 
изкуственият интелект и роботиката имат 
трансформативно въздействие върху характера 
на труда. 
Напр. от 2010 г. насам броят на работещите 
промишлени роботи се е увеличил с 9% средно 
годишно, достигайки около 1.8 милиона 
единици в края на 2017 г. Разпространението 
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 1Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 
лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява 
се в проценти.

на роботите е силно концентрирано в 
производствения сектор (80%) и в развитите 
страни (82%).
• Демографията: Застаряването на 
населението и нарастването на коефициент на 
възрастова зависимост (старши възрасти)1  ще 
доведе до съществен натиск върху населението 
в трудоспособна възраст, но и до намаляване 
на спестяванията (тъй като възрастните хора 
са склонни да спестяват по-малко) и вероятно 
до увеличаване натиска върху публичните 
финанси, тъй като търсенето на пенсии и  
здравни услуги ще се повиши. 
Преходът към по-възрастно общество и 
застаряваща работна сила, както и променящото 
се значение на различните възрастови групи (т.е. 
по-възрастните работници), могат да променят 
възприемането на работата и желанието 
за някои видове трудови договорености.  
Поради ръста в продължителността 
на живота вероятно ще се появят 
възможности за заетост в нововъзникващи  
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сектори като секторите на здравеопазването и 
дългосрочните грижи. 
• Климатични изменения: Понастоящем са 
необходими значителни промени в сферата на 
труда, за да се постигнат целите за промяна на 
климата, да се намалят емисиите и да се постигне 
преход към екологосъобразна икономика. 
Работните места в сферата на възобновяемите 
енергийни източници ще се увеличават, 
като едновременно с това съществуващите 
работни места ще трябва да се адаптират към 
изискванията на зелената икономика. 

* Около 44% от населението в ЕС страда от 
липсата на достатъчно дигитални компетенции. 
В България тази цифра дори би могла да бъде 
много по-висока.

* Пикети (2015) и др. твърдят, че печалбите в 
дигиталните икономики не се реинвестират, а се 
трупат–може да се каже, че се генерира излишък 
на пари от автоматизацията, но този излишък 
не се използва за производствени цели, което 
допринася именно за тези неравенства.

* Очертава се проблема за споделянето на 
технологичните дивиденти от настоящите и 
бъдещите вълни на иновации.
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Интернет на нещата и неговият 
потенциал?

1. По-умни градове;
Повече от половината от световното 

население сега живее в градове - в сравнение с 
едва 34% през 60-те години. До средата на века 
тази цифра може да достигне 66% според ООН. 
Градовете са също големи инкубатори за системи, 
базирани на интернет на нещата, които правят 
градския живот по-привлекателен, като бързи, 
удобни транспортни системи, безопасно улично 
осветление и енергийно ефективни сгради.

Примери: В Барселона има градска WiFi и 
информационна мрежа, свързана със сензори, 
софтуер и платформа за анализ на данни, които 
позволяват на града да предостави интелигентна 
технология за вода, автоматизирано улично 
осветление, дистанционно напояване за паркове 
и фонтани, пикапи за отпадъци при поискване, 
цифрови автобусни маршрути и интелигентни 
паркоместа. Тези градски услуги се поддържат 
интернет на нещата и са намалили драстично 
задръстванията и замърсяването, както и 
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използването на вода, светлина и енергия.
Много други градове също работят по 

Интернет на нещата. Чикаго тества мрежа от 
сензори, наречени „масив на нещата“. Сензорите 
служат като вид фитнес трекер за града, като 
събират данни за качеството на въздуха, климата, 
трафика и други показатели. Информацията се 
изпраща до портал с отворени данни, където 
потребителските групи могат да го използват 
за редица приложения.

Лас Вегас използва интернет на нещата, за да 
подобри потока на трафика, докато в Южна 
Корея целият интелигентен град Сонг‒До е 
изграден около интернет на нещата. Мрежите са 
проектирани така, че да гарантират, че сградите, 
транспортната система и инфраструктурата 
са възможно най-ефективни.

2. По-чиста атмосфера и вода;
Интернет на нещата може да помогне 

на градовете да подобрят общественото 
здраве. Мръсният въздух и водата доведоха до 
зашеметяващите 9 милиона смъртни случая само 
през 2015 г. Градовете, страдащи от хронично 
замърсяване, като Делхи и Пекин, започват да 
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използват сензорни мрежи, предназначени да 
предупреждават жителите, когато нивата са 
опасно високи. Тази технология също е базирана 
на интернет на нещата.

3. По-умно селско стопанство;
От масивни играчи от агробизнеса като Cargill 

до малки органични фермери, производителите 
от целия свят използват интернет на нещата, 
за да намалят консумацията на вода и торове, да 
намалят отпадъците и да подобрят качеството 
или добива на своите продукти. Примерите 
варират от проследяване на микроклимата 
през обработваемата земя, отблизо следене на 
температурните промени и нивата на влажност, 
тъй като нетрайните стоки се преместват 
от полето към склада, за да се запазят, за да се 
удължи срока им на годност и да се елиминират 
отпадъците.

4. По-малко отпадъци;
Около една трета от цялата храна, 

произведена за човешка консумация, всяка година 
се губи някъде по веригата на доставки. Това 
е 1,4 милиарда тона изгубена храна годишно. 
Интернет на нещата може да намали загубите 
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на култури и да увеличи производителността, 
а ООН вече правят опити в тази сфера на 
глобално ниво.

5. По-добра свързаност в здравната 
система;

Интернет на нещата може да трансформира 
здравната система като помага на лекарите 
да получат по-бърз достъп до данните на 
пациентите. Налице са вече редица апарати, 
които са свързани с интернет сензорни 
устройства, които проследяват сърдечната 
честота, пулса или дори кръвното налягане на 
пациента. Те са все по-достъпни, компактни 
и точни. Въпреки че все още има дебати за 
това как безопасно да се събират, предават и 
използват тези данни, тези устройства са едно 
от най-обещаващите приложения на интернет 
на нещата въобще.

Най-скъпите компании на планетата според 
тяхната пазарна капитализация са както следва 
– Епъл, Гугъл, Майкрософт, Амазон и Фейсбуук. 
Тяхната обща пазарна капитализация за 2017г. е 
достигнала размер от 3,32 трилиона долара. Тази 
сума е ръст от над 30% на годишна база, тъй като 
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общата пазарна капитализация година по-рано 
(2016 г.) е била 2,40 трилиона долара. Подобни 
ускорени темпове на растеж не притежава никоя 
икономика в света. Ако този темп продължи, 
то икономическата реалност и в частност 
хората биха могли много трудно да реагират 
на заобикалящата ги все по-динамична среда. 
За сравнение, в периода 2001 – 2006г. пазарната 
капитализацията на тези 5 компании е нараснала 
от 1,5 трилиона долара на 1,67 трилиона долара, 
което е едва 100 млрд. долара ръст за пет години. 
Днес вече говорим за 30% ръст само за 12 месеца2. 
В близко бъдеще има вероятност тази група от 
МНК да стане по-могъща от капиталова гледна 
точка спрямо най-големите икономики като 
Германия, САЩ, ЕС28 и т.н. 

Естествено на фона на нарастващата 
капитализация на дигиталните компании в 
световен мащаб, нараства и тяхната печалба. 

Тя възлиза на 650 млрд. долара за 2017г. 
като година по-рано е била 540 млрд. долара. 

2Данните са взети от Global Digital Compas 2018, като изчисле-
нията са извършени към 31ви Декември 2017г. Към днешна дата 
най-вероятно пазарната капитализация на тези компании над-
минава 4 трилиона долара. 
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За сравнение през 2002г. тя е била едва 38,4 
млрд. долара (Статиста, 2018). Сезонните 
работници, които Амазон наема достигат  
120 000 души през 2016г. и 2017г. Това е 
предпоставка за повишаване на приходите 
на компанията от 35,8 млрд. долара до 60 
млрд. долара към края на 2017 г3. Забелязва се 
тясна положителна корелация между делът на 
работната сила в тази компания и нормата на 
приходите, които генерира.

 Икономическото въздействие на изкуствен 
интелект ще бъде значимо, както в публичния, 
така и в частния сектор. Ще се създадат 
много възможности за държави и компании, 
които генерират израстване във сферата на 
технологиите. Смята се, че прилагането на 
когнитивни системи и изкуствения интелект в 
широк кръг от сектори ще доведе до приходи 
в световен мащаб, оценявани по предварителни 
оценки от 6.4 милиарда евро през 2016 г. до над 
37.8 милиарда евро през 2020 г. В по-широк смисъл 
изкуствения интелект би могъл да допринесе с 
12.8 трилиона евро за глобалната икономика до 

3Amazon, 2018 statistics
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2030 г., което представлява увеличение от 14% 
спрямо сегашния глобален БВП.

 Не са малко и рисковете пред които 
съвременните общества са изправени в този 
контекст. Те са свързани главно с загубата 
на работни места, загуба на контрола върху 
личните данни на лицата, онлайн злоупотреби 
с лични данни, появата на нови бизнес модели, 
основаващи се на онлайн алгоритми, които 
оформят поведението на потребителите в 
онлайн средата и др. Ролята на правителствата 
пък придобива все по-важен характер, но в 
същото време и двойствен. От една страна, 
трябва да осигуряват подходяща регулаторна 
среда и достъп до ресурси и знания за развитието 
на ИИ. 

От друга страна, те трябва да управляват 
посоката на технологичната еволюция, 
гарантирайки че всички технологии, базирани на 
ИИ, повишават стойността за обществата и 
че тази стойност е широко споделена. В този 
дух редица държави вече предприеха мерки за 
приемане на конкретни стратегии и концепции 
за преход към Четвъртата индустриална 
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революция. В България съществува работна група 
в Министерството на икономиката, която 
отговаря за изготвянето на подобна стратегия 
за страната ни. КНСБ има свой представител в 
нея и следи дебатите върху проблематиката на 
национално ниво.

 * Увеличението на работните заплати 
изпреварва ръста на производителността на 
труда при дългосрочните трудови договори, 
които досега се водеха и като стандартни. 
Това е правилен процес от гледна точка на 
конвергенцията на заплатите и догонващото 
развитие към което се стремим, защото 
работната заплата е функция от много фактори,  
не само от производителността на труда и е 
съвсем нормално да нараства повече. 

Бизнесът е неспособен да отчете всички 
немонетарни ползи, които му носи определено 
ниво на производителност и поради тази причина 
много често се ограничава до примитивното 
мислене да я измерва количествено при 
съмнителна методика.

 Обратна е тенденцията пък при временната 
заетост. Хората на граждански или срочни 
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трудови договори, в съответствие с тяхната 
по-ниска възможност за колективно договаряне, 
получават често по-ниско възнаграждение, 
отколкото са произвели. Допускането ми тук 
е, че пазарите функционират в условията на 
несъвършена конкуренция (какъвто е случаят 
навсякъде по света).

 В този смисъл, предвид все по-голямата 
вариация на дела на временните работници 
в международен и национален план, това 
може да се превърне и сред причините, поради 
които размерът на разликата в заплащането и 
производителността да варира в отделните 
страни с още по-големи разлики в зависимост от 
тяхното ниво на развитие - глобализационно, 
интеграционно и технологично. Това ще породи 
повече неравенства. В крайна сметка, желаната 
конвергенция, в условията на технологични 
скокове с различна амплитуда, е невъзможна.

* Много хора ще останат без професия 
заради роботизацията и автоматизацията, ако 
националните държави не помислят за програми 
по преквалификация и адаптация, както и за 
форми на универсален базов доход, които би ги 
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подпомогнал в преходен за тях период. 
И не мога да не коментирам безумните 

заключения на редица експерти, че ще се търсят 
предимно хора със средно образование и продавачи. 
Това онагледява как се мисли в момента. Виждаш 
какви са тенденциите днес и ги проектираш утре, 
без да отчиташ технологичното развитие.  
Няма стратегическо мислене в България все още.

 През последните 10 години разходите на 
бизнеса за НИРД са средно 0,4% от БВП при 1,35% 
средна стойност за ЕС. Това е повече от три 
пъти по-малко. Различни емпирични изследвания 
пък показват, че връзката между застаряването 
на нацията и производителността следва модела 
на обърнато U. Пикът на производителността 
е между 30 и 50 годишна възраст. Средната 
възраст на населението на България през 1960 г. е 
била 30,3 години. В момента тя е 43,1 години. Това 
означава, че нацията застарява, а населението 
в трудоспособна възраст все повече намалява, 
което намалява статистически вероятността 
да покачим производителността на труда без 
наличието на инвестиции в нови технологии и 
ефективен преход в Индустрия 4.0. 
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Всъщност степента на технологичен 
напредък предопределя и нашата 
производителност. 

Работните заплати са резултативна 
величина...а българският работник генерира 
пропуснати ползи заради липсата на  адекватна 
политика от страна на  държавата и бизнеса 
по тези въпроси.

 След което идват синдикатите и 
искат по-високи доходи. Разбира се, че ще 
ги искаме. Това ни е работата. Няма нищо 
нередно в това да искаме все повече и повече.  
Ако те дадат 10%, ние ще искаме 15%, ако те 
дадат 15%, ние ще искаме 20%. 

Така би трябвало да бъде. 
Но понякога е хубаво и да се замислим защо 

не е толкова висока производителността 
на труда... след което трябва да осъзнаем, 
че това не е по вина на работника.  
А ако сме достатъчно умни ще разберем, че не е 
необходимо да има симетрия между динамиката 
на работните заплати и производителността 
на труда. Причината за нашите проблеми е, че 
сме в много различна степен на технологичен 
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напредък спрямо останалия свят. 
Съществуват доказателства в историята, 

че изобретенията намаляват с възрастта.
Айнщайн е на 37 години, когато публикува  

„Обща теория на относителността“, а Исак 
Нютон е на 43г., когато представя пред 
Кралското общество най-ценния си труд „За 
математическите принципи на естествената 
философия“ върху чиято база по-късно се развива 
класическата механика.

 Въпрос на глобален консенсус е новият ти 
п производства да бъдат облагани и с данъци, 
защото те на практика почти няма да струват, 
а ще изместят все повече човешки труд. Те ще 
имат капацитета да работят денонощно, за тях 
няма да са необходими възнаграждения, социални 
и здравни осигуровки, а само първоначална 
инвестиция за закупуване на оборудването. Ако 
обаче липсва наднационално споразумение по тези 
въпроси, то ще се преповтаря феноменът на 
търсене на данъчни убежища, които ще генерират 
неравенства от нов тип. Съвременните 
национални държави функционират около два 
принципа – монопол върху насилието (водене 
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на войни и обществен ред) и монопол върху 
събирането на данъци. Резистентността и 
отпорът към криптовалутите засега гарантира 
втория, но решението на Facebook да създаде и 
използва своя собствена криптовалута също 
ще доведе до големи обрати.

 Повечето професии се очаква да изчезнат 
и трансформират чрез тесния, първичен 
изкуствен интелект, който вече е постигнат. 
Повече предизвикателствата и потенциалните 
опасности биха дошли от генералния и супер 
изкуствения интелект, който е равностоен на 
човешкия или превъзхождащ го.

 Изцяло погрешно е за бъдещето на 
пазара на труда на страната да се съди за 
настоящите тенденции и на основата на 
екстраполацията да се съди как ще изглежда 
след 10 или 20 години. Това е грешен подход. И 
накрая, и може би най-важното, трябва да има 
публичен разговор за случващото се. 

Въпреки че много малко хора имат представа 
за това какво е БВП и какво е „степен на 
технологичен напредък“, подобна необходимост 
нараства все повече.
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ТАБЛИЦА НА  СЕКТОРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО РЕГИОНИ 
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МОТ. МАСЛА                  Х         
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СПИСЪК НА ФИРМИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИТЕ ПО РЕГИОНИ 

 

СПИСЪК НА ФИРМИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИТЕ 
ПО РЕГИОНИ ГРАД  Без СО 
Рилана ЕАД БЛАГОЕВГРАД Х 
Булстрой груп ЕООД БЛАГОЕВГРАД Х 
Роуд енерджи ООД БЛАГОЕВГРАД Х 
Образователен център Еврика ЕООД БЛАГОЕВГРАД Х 
Фармавекс ООД БЛАГОЕВГРАД Х 
Кен съплай ЕООД БЛАГОЕВГРАД Х 
Ванико ООД БЛАГОЕВГРАД Х 
Топливо АД БЛАГОЕВГРАД Х 
Салон Контеси БЛАГОЕВГРАД Х 
Соф Сток АД БЛАГОЕВГРАД Х 
Симона Импекс ЕООД БЛАГОЕВГРАД Х 
МБАЛ Пулс БЛАГОЕВГРАД Х 
Банка ДСК ЕАД БЛАГОЕВГРАД   
ТПК Нов свят БЛАГОЕВГРАД Х 
Областна администрация БЛАГОЕВГРАД Х 
Дирекция ИТ- Благоевград БЛАГОЕВГРАД Х 
РЗОК- Благоевград БЛАГОЕВГРАД   
ДФ Земеделие- Благоевград БЛАГОЕВГРАД Х 
ТП на НОИ- Благоевград БЛАГОЕВГРАД Х 
ДРСЗ- Благоевград БЛАГОЕВГРАД Х 
Пристанище Бургас ЕАД  БУРГАС Х 
Хотел Аква  БУРГАС   
Андела АД  БУРГАС   
Денито ООД БУРГАС   
ОП БКС Несебър БУРГАС   
Победа АД БУРГАС Х 
Община Бургас, администрация БУРГАС   
РУО Бургас, администрация БУРГАС Х 
Бургас Авто АД БУРГАС Х 
Европласт Инжинеринг Груп БУРГАС   
Професионална гимназия по стоителство и архитектура, 
търговска гимназия, Гимназия по Транспорт и 
Механотеника и електротехника БУРГАС Х 
Икономически университет - Варна ВАРНА Х 
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Технически университет - Варна ВАРНА Х 
Навибул Холдинг ВАРНА Х 
Напоителни системи – Варна ВАРНА   
Институт по рибни ресурси – Варна ВАРНА   
Булярд Корабострител ЕАД ВАРНА   
ДМСГД – Виница ВАРНА   
СБАГАЛ ВАРНА   
ЗДЛУЗ ВАРНА   
ТД на НАП – Варна ВАРНА   
Електроразпределение Зл.пясъци ВАРНА   
Летище – Варна ВАРНА   
СНЦ БНАПП ВАРНА   
ТСВ ЕАД ВАРНА   
СУ В.Левски ВАРНА   
СУ Ст.Караджа ВАРНА   
Градски транспорт ЕАД ВАРНА   
МНК: Лактима ЕАД В. ТЪРНОВО   
Шугър импекс трейдинг ООД В. ТЪРНОВО Х 
Кармела 2000 ООД, Екстра пак ООД В. ТЪРНОВО   
НЕСТО ЕООД В. ТЪРНОВО   
Сладоледена фабрика ООД В. ТЪРНОВО   
Алумина елит ООД В. ТЪРНОВО   
ХМИ ООД В. ТЪРНОВО   
Кроношпан България ЕООД В. ТЪРНОВО   
Устрем ООД В. ТЪРНОВО   
Красгом ООД В. ТЪРНОВО   
Бритос ЕООД В. ТЪРНОВО Х 
Престиж 2007 ЕООД В. ТЪРНОВО Х 
Елит мес – Минев ООД В. ТЪРНОВО   
Лайтс ООД В. ТЪРНОВО   
КВН Фемили груп ООД В. ТЪРНОВО   
Ким пласт ООД, В. ТЪРНОВО   
Община Велико Търново В. ТЪРНОВО   
Областна администрация Велико Търново В. ТЪРНОВО   
Дирекция Бюро по труда В. ТЪРНОВО   
Комисия за защита от дискриминация В. ТЪРНОВО   
ВТУ Св. Св. Кирил и Методий В. ТЪРНОВО   
Младежки дом В. ТЪРНОВО   
МДТ Константин Кисимов В. ТЪРНОВО   
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СТМ Дани Мед В. ТЪРНОВО   
НСГА МВР Видин ВИДИН   
Випом АД Видин ВИДИН   
Гипс Кошава Видин ВИДИН   
ДГ 14 Видин ВИДИН   
ДГ 14 – Видин ВИДИН   
ДГ 15 Видин ВИДИН   
дг 15 Видин ВИДИН   
РС на КНСБ Видин ВИДИН   
РС Видин ВИДИН   
ВИК ЕООД – Видин ВИДИН   
БТПП Видин ВИДИН   
ЦВН Видн ВИДИН   
ОУ Св. Климент Охридски ВИДИН   
ОУ Иван Вазов ВИДИН   
Директор ПГТ М.Георгиев ВИДИН   
ОУ Иван Вазов ВИДИН   
ОПУ Видин ВИДИН   
ОУ Софрони Врачански ВИДИН   
Напоителни Системи Видин ВИДИН   
ПТГ Васил Левски ВИДИН   
Български пощи Видин ВИДИН   
Чистота Община Видин ВИДИН   
Ансамбъл Дунав ВИДИН   
Държавен архив ВИДИН   
ЧЕЗ Видин ВИДИН   
Енерго Про Видин ВИДИН   
Кординатор ФСЗ ВИДИН   
Гражданска Защита Видин ВИДИН   
Огнеборец гр. Видин ВИДИН   
Ветеринарен доктор Видин ВИДИН   
Областна администрация Враца ВИДИН   
община Мездра ВРАЦА   
директор на ОИТ Враца ВРАЦА   
ОУ  Отец Паисий ВРАЦА   
НАП Враца ВРАЦА Х 
НАП – Враца ВРАЦА Х 
директор на ОУ Отец Паисий ВРАЦА   
ПГ Димитраки Хаджитошин ВРАЦА   
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ИСК Враца ВРАЦА   
РДСП – Враца ВРАЦА   
НСПС Огнеборец ВРАЦА   
Тролейбусен транспорт ВРАЦА   
СУ Козма Тричков ВРАЦА   
ОДБХ Враца ВРАЦА   
ВТУ Св. Св Кирил и Методий филиал Враца ВРАЦА Х 
Регионален исторически музей Враца ВРАЦА   
Областна администрация Враца ВРАЦА Х 
Дзалли ООД – гр. Габрово ГАБРОВО   
Идеал Стандарт Видима АД – гр. Севлиево ГАБРОВО   
Цератицит“АД – гр. Габрово ГАБРОВО   
Метал Секюрити Груп ГАБРОВО   
Оптика Щерев, гр. Габрово ГАБРОВО   
ТПК Балкан – гр. Габрово ГАБРОВО Х 
ЕТ Гладиатор, гр. Габрово ГАБРОВО   
Община Габрово ГАБРОВО   
Областна администрация – Габрово ГАБРОВО   
Дирекция Инспекция по труда със седалище Габрово ГАБРОВО   
Дирекция Бюро по труда – Габрово ГАБРОВО   
Регионално управление на образованието  ГАБРОВО   
Дирекция Социално подпомагане – Габрово ГАБРОВО   
Комисия за защита от дискриминация ГАБРОВО   
Областна дирекция по безопасност на храните ГАБРОВО   
Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на 
населението, гр.Габрово ГАБРОВО 

  

Регионална библиотека Априлов-Палаузов ГАБРОВО Х 
Габровска търговско-промишлена палата ГАБРОВО   
Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. 
Габрово ГАБРОВО 

  

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания ГАБРОВО   
Детска ясла Първи юни, гр. Габрово ГАБРОВО   
Общински съвет по наркотични вещества ГАБРОВО Х 
Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващо образование – Габрово ГАБРОВО 

  

ПТГ Д-р Никола Василиади, гр. Габрово ГАБРОВО   
ОУ Неофит Рилски, гр. Габрово ГАБРОВО   
ОУ Иван Вазов, гр. Габрово ГАБРОВО   
ПТГ Пенчо Семов, гр. Габрово ГАБРОВО   
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ДГ Перуника ГАБРОВО   
ЕТ Д-р Иванова ГАБРОВО   
ТД на НАП, гр. Габрово ГАБРОВО   
Държавно горско стопанство – Габрово ГАБРОВО   
Мехатроника АД, гр. Габрово ГАБРОВО   
Пътстрой Габрово АД, гр. Габрово ГАБРОВО   
Областно пътно управление ГАБРОВО   
Заведения за социални услуги, гр. Габрово ГАБРОВО   
ОУ Христо Ботев, гр. Габрово ГАБРОВО   
ДУЗ, гр. Севлиево ГАБРОВО   
ПК Солидарност, гр. Севлиево ГАБРОВО   
НК ЖИ, УДВГД – Горна Оряховица, гара Дряново ГАБРОВО   
ДУЗ, гр. Дряново ГАБРОВО   
ПГИ Рачо Стоянов, гр. Дряново ГАБРОВО   
Промел  ООД, гр. Севлиево ГАБРОВО   
Драматичен театър Рачо Стоянов, гр. Габрово ГАБРОВО   
РКС Подем, гр. Севлиево ГАБРОВО   
Росица АД, гр. Севлиево ГАБРОВО   
Областна пощенска станция ГАБРОВО   
Господинови строймаркет ООД, гр. Добрич ДОБРИЧ Х 
Есетере България, гр. Добрич ДОБРИЧ Х 
Уникредит Булбанк, гр. Добрич ДОБРИЧ Х 
ДЗИ, гр. Добрич ДОБРИЧ Х 
Пътнически превози ООД, гр. Добрич ДОБРИЧ   
КРИБ, Добрич ДОБРИЧ   
Търговско промишлена палата, Добрич ДОБРИЧ   
ЦОП към Български червен кръст, Добрич ДОБРИЧ Х 
Държавно ловно стопанство, гр. Балчик ДОБРИЧ   
Дирекция Инспекция по труда, гр. Добрич ДОБРИЧ Х 
Дирекция Бюро по труда, гр. Добрич ДОБРИЧ   
Областна администрация Добрич ДОБРИЧ Х 
Общинска администрация Добрич – (само държавни 
служители) ДОБРИЧ Х 
Частен дом за стари хора, с. Ведрина, община Добричка ДОБРИЧ Х 
Кафенето ООД, Добрич ДОБРИЧ Х 
ЕТ Мартин – М. Йорданова, Добрич ДОБРИЧ   
ЕТ Мариан – Й. Иванова, Добрич ДОБРИЧ   
КНСБ – синдикални председатели ДОБРИЧ   
ПЛАМ ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
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Д БТ гр. Дупница ДУПНИЦА   
СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Леонлифт ООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ЕТ Цецка Михайлова - Кристал гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Бода стил ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Еко ресурс-Р ООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Степс фуутсокс юръп ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ЕТ Павлинка Николова гр. Дупница ДУПНИЦА   
Пожарпротект ООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Теа текстил Андонови ООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Мото карс ОП ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Мегаинвест – холд ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
АСС Фешън ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА   
ТО на НТС гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ЕТ Георги Каримов гр. Дупница ДУПНИЦА   
ПОК Доверие офис гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Бени – 07 ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ИА ВК и ВПД София, офис гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
НИПЦ Еко Биотехнологии гр. Ботевград, офис гр. 
Дупница ДУПНИЦА Х 
ЕТ Христо Христов – Ърнест гр. Дупница ДУПНИЦА   
Синерготех ООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Специалремонт ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА   
КРАЙС ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Божур Елит ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Евико ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ЕТ Надка Жилкова гр. Дупница ДУПНИЦА   
Ал Бени – 2018 ЕООД гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
Велдан ЕООД с. Ресилово ДУПНИЦА   
Маневи – 2018 ООД гр. Дупница ДУПНИЦА   
ЦНСТДМУ Надежда гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ДДЛРГ Олга Стоянова гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
ЦОП гр. Дупница ДУПНИЦА Х 
СНЦ РДМД гр. Дупница ДУПНИЦА   
Автомагистрали Хемус АД ДУПНИЦА Х 
ГД Фактори ЕООД ДУПНИЦА Х 
ЕТ Триумф ДУПНИЦА Х 
Изамет 05 ДУПНИЦА   
АЛТЕКС БЪЛГАРИЯ КЪРДЖАЛИ Х 
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ОЛМЕНА ООД КЪРДЖАЛИ Х 
АЛ КОМЕРС КЪРДЖАЛИ Х 
ГЛОБЪЛ НЕТ КЪРДЖАЛИ Х 
ОБЛАСТНА УПРАВА КЪРДЖАЛИ   
БЮРО ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ   
председателите на КРИБ и БСК за област Кърджали КЪРДЖАЛИ   
Ина Джи ООД КЮСТЕНДИЛ   
ТЕКСИКОМ ООД КЮСТЕНДИЛ Х 
Регионална занаятчийска камера КЮСТЕНДИЛ Х 
ЧСИ В. Александрова КЮСТЕНДИЛ Х 
Книжарница Ангора КЮСТЕНДИЛ Х 
СКХЗУ Пауталия спорт 2005 КЮСТЕНДИЛ Х 
ОВЕРГАЗ – мрежи АД КЮСТЕНДИЛ Х 
Община Кюстендил КЮСТЕНДИЛ Х 
Регионален исторически музей КЮСТЕНДИЛ   
ОУ Иван Вазов КЮСТЕНДИЛ Х 
СНЦ ЕВРО КЮСТЕНДИЛ   
ТОРГОТЕРМ АД КЮСТЕНДИЛ Х 
Витал ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
ТЕЦ Бобов дол КЮСТЕНДИЛ Х 
Метан ООД КЮСТЕНДИЛ   
ОП Ученическо хранене КЮСТЕНДИЛ Х 
ЛПВЦ КЮСТЕНДИЛ Х 
ТПП Кюстендил КЮСТЕНДИЛ Х 
М Транс груп ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
Омая ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
НСИ – Кюстендил КЮСТЕНДИЛ Х 
РЕАКТ 33 ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
Кюстендилска вода КЮСТЕНДИЛ Х 
Лилия Травел ЕООД КЮСТЕНДИЛ   
ЕТ ЕВИТА КЮСТЕНДИЛ Х 
ДБТ Кюстендил КЮСТЕНДИЛ Х 
Казека АД КЮСТЕНДИЛ   
ТЕРА 85 ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
Мануела ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
ЕВРОСТИЛ ООД КЮСТЕНДИЛ Х 
Александър МТВ ЕООД КЮСТЕНДИЛ Х 
МЕБЕЛ К ЕАД КЮСТЕНДИЛ Х 
Национално ТОЛ управление МОНТАНА Х 



152

 
 
 

92 
 

Областна администрация Монтана МОНТАНА Х 
Център за настаняване от семеен тип МОНТАНА Х 
Дневен център за деца с увреждания МОНТАНА Х 
Дирекция бюро по труда  МОНТАНА   
Дирекция инспекция по труда МОНТАНА Х 
Община Монтана МОНТАНА Х 
Регионално управление по образованието МОНТАНА Х 
ЧЕЗ Електро – България МОНТАНА   
Общинска администрация – Лом МОНТАНА   
Общинско предприятие чистота – Лом МОНТАНА   
Регионална здравноосигурителна каса – Монтана МОНТАНА Х 
Комплекс по здравни и социални услуги – Звено майка и 
бебе – Монтана МОНТАНА Х 
Военно окръжие – Монтана МОНТАНА   
Виктори спорт консулт ЕООД – Монтана МОНТАНА Х 
Дирекция социално подпомагане – Монтана МОНТАНА Х 
Център за ранно детско развитие МОНТАНА Х 
Фондация  СИМП МОНТАНА Х 
Дирекция регионална служба по заетостта МОНТАНА Х 
Представители на детски градини и училища МОНТАНА Х 
СТМ-2001 ЕООД Пазарджик ПАЗАРДЖИК Х 
ЕТ Гламър нейлс, ПОК Съгласие ПАЗАРДЖИК Х 
ПОК Съгласие  ПАЗАРДЖИК   
Алианц България ПАЗАРДЖИК Х 
АПП Респект консулт ПАЗАРДЖИК Х 
Мариела-2006 ЕООД ПАЗАРДЖИК Х 
Паркинги и охрана Пазарджик ПАЗАРДЖИК   
Жилфонд  Пазарджик ПАЗАРДЖИК   
ЕТ Зорница-И.Радев  ПАЗАРДЖИК   
ПИАГ ЕООД ПАЗАРДЖИК   
ФОРС Къмпани ПЕРНИК Х 
ОП  СУОСИ – Община Перник ПЕРНИК Х 
ЕПУ – Перник ПЕРНИК Х 
Жилфонд Перник ПЕРНИК Х 
Дискотека Скрийм ПЕРНИК Х 
Казино Геймс ПЕРНИК Х 
Заводски строежи ПЕРНИК Х 
Колхида метал ПЕРНИК Х 
Бъди инфо, както и служители на длъжност Човешки ПЛОВДИВ Х 
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ресурси в други компании 
Агенция по заетостта ПЛОВДИВ Х 
Дирекции Бюро по труда ПЛОВДИВ Х 
АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ПЛОВДИВ Х 
АТАРО КЛИМА ЕООД ПЛОВДИВ Х 
БАЛКАНКАР РЕКОРД АД ПЛОВДИВ Х 
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД ПЛОВДИВ Х 
КЦМ 2000 ГРУП ПЛОВДИВ Х 
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД ПЛОВДИВ Х 
ОСРАМ ЕООД ПЛОВДИВ Х 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ГР. 
ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Х 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОНИКА- ГР. ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Х 
АЙ ТИ ДАБЪЛЮ АПЛАЙАНС КОМПОНЕНТС ЕООД ПЛОВДИВ Х 
БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА ПЛОВДИВ Х 
БУЛТЕКС 99 ЕООД ПЛОВДИВ Х 
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ПЛОВДИВ Х 
БСЧП ВЪЗРАЖДАНЕ ПЛОВДИВ Х 
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ АД ПЛОВДИВ Х 
КАЛЦИТ АД – АСЕНОВГРАД ПЛОВДИВ Х 
ПИМК ЕООД ПЛОВДИВ Х 
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД ПЛОВДИВ Х 
ДУНАПАК – РОДИНА АД ПЛОВДИВ Х 
ТЕХНО АКТАШ АД - ГР. КУКЛЕН ПЛОВДИВ Х 
НОВИЗ АД ПЛОВДИВ Х 
Общинска администрация – Плевен ПЛЕВЕН   
Далекосъобщения ПЛЕВЕН   
Професионална гимназия по ресторантьорство и 
търговия Плевен ПЛЕВЕН 

  

ЗП Гергана Горанова ПЛЕВЕН Х 
Васима  ЕООД Плевен ПЛЕВЕН   
ОУ Св.Св.Кирил и Методий с.Крушовица, общ.Долни 
Дъбник ПЛЕВЕН 

  

НТС ЕООД Плевен ПЛЕВЕН Х 
ДГ Еделвайс Плевен ПЛЕВЕН   
Райфайзен лизинг София ПЛЕВЕН Х 
Тибор ЕАД Плевен ПЛЕВЕН   
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Медицински университет Плевен ПЛЕВЕН   
Тих труд ЕООД Плевен ПЛЕВЕН Х 
ОУ Валери Петров Плевен ПЛЕВЕН   
Регионална библиотека Хр.Смирненски Плевен ПЛЕВЕН   
Тролейбусен транспорт ЕООД Плевен ПЛЕВЕН   
МБАЛ – Червен бряг ПЛЕВЕН   
ДБТ – Долна Митрополия ПЛЕВЕН   
БТПП Плевен ПЛЕВЕН Х 
Спиди Плевен ПЛЕВЕН Х 
Търговска индустриална камара Плевен ПЛЕВЕН Х 
Мизия 96 АД Плевен ПЛЕВЕН   
Център за спешна медицинска помощ Плевен ПЛЕВЕН   
ОУ Васил Левски Плевен ПЛЕВЕН   
Хриси ЕТ Плевен ПЛЕВЕН Х 
Валборген ЕООД Плевен ПЛЕВЕН Х 
УМБАЛ Георги Странски Плевен ПЛЕВЕН   
Регионални военно-исторически музеи Плевен ПЛЕВЕН   
ДФСГ Интелект Плевен ПЛЕВЕН   
Институт по фуражни култури Плевен ПЛЕВЕН   
ОУ Хр.Смирненски Червен бряг ПЛЕВЕН   
Чайка фарм АД София ПЛЕВЕН Х 
ТИМ ЕООД Плевен ПЛЕВЕН Х 
Общински столове и общежития Плевен ПЛЕВЕН   
Метекно – България АД Плевен ПЛЕВЕН   
Рубин Трейдинг АД Плевен ПЛЕВЕН   
Областна администрация Разград РАЗГРАД Х 
Образование РАЗГРАД   
ЦОП РАЗГРАД   
СБА РАЗГРАД   
Млин 97 АД РАЗГРАД   
ОПУ РАЗГРАД   
Общ.администрация Лозница РАЗГРАД Х 
Фолиса ЕООД РАЗГРАД Х 
Разградска филхармония РАЗГРАД   
МБАЛ РАЗГРАД   
Капански ансамбъл РАЗГРАД   
ОП Разград Лес РАЗГРАД   
Енерго Про РАЗГРАД   
ЕСО-ЕАД РАЗГРАД   
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БСК РАЗГРАД Х 
ЕТ Димитър Димитров РАЗГРАД Х 
Винпром АД РАЗГРАД Х 
Семпе 2 РАЗГРАД Х 
Дружба АД РАЗГРАД   
Завет АД РАЗГРАД Х 
ДБТ РАЗГРАД   
Водоснабдяване Дунав РАЗГРАД   
Уникредит Булбанк РАЗГРАД   
РУО РАЗГРАД Х 
Регионална библиотека РАЗГРАД Х 
Община Завет РАЗГРАД Х 
Исторически музей-Исперих РАЗГРАД   
Община Исперих РАЗГРАД Х 
Община Самуил РАЗГРАД Х 
СД Недеви и сие РАЗГРАД   
Биовет РАЗГРАД Х 
Х-л Лес РАЗГРАД Х 
областна администрация Русе РУСЕ Х 
община Русе РУСЕ Х 
УМБАЛ КАНЕВ РУСЕ   
УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ Х 
Каолин ЕАД РУСЕ   
Приста ойл ЕАД РУСЕ Х 
Бадер България Мениджмънт ЕООД РУСЕ Х 
Делта текстил България РУСЕ Х 
Спарки АД РУСЕ   
Аристон АД РУСЕ   
Скални материали АД РУСЕ Х 
БТК продажби РУСЕ Х 
РКС КООП РУСЕ Х 
Дунав прес АД РУСЕ Х 
Фазан АД РУСЕ Х 
Феникс 54 РУСЕ Х 
Елина 97 ЕООД РУСЕ   
Вектор ЕООД РУСЕ Х 
Диели консулт ЕООД РУСЕ Х 
Джъмбо РУСЕ Х 
РД Г РУСЕ   
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БРТПП РУСЕ Х 
РТИК РУСЕ Х 
Община Силистра СИЛИСТРА   
В и К ООД СИЛИСТРА   
ДЦДМУ СИЛИСТРА   
МБАЛ Силистра СИЛИСТРА   
Пожарна безопасност и защита на населението СИЛИСТРА   
Дирекция Инспекция по труда СИЛИСТРА Х 
Синева ООД СИЛИСТРА   
Тукаи Бълагария ЕООД СИЛИСТРА Х 
РБ Партений Павлович СИЛИСТРА Х 
Стопанска камара Силистра СИЛИСТРА Х 
Национално тол управление СИЛИСТРА Х 
Общинско предприятие Обреди СИЛИСТРА   
ПГСУАУ Атанас Буров СИЛИСТРА Х 
ТП ДГС Силистра СИЛИСТРА   
Стройпроек ООД СИЛИСТРА Х 
ЗММ Стомана СИЛИСТРА   
ЖС Екатерина Каравелова СИЛИСТРА   
Пътнически превози ЕООД – Сливен – директор, 
синдикалисти СЛИВЕН 

  

Топлофикация – Сливен ЕАД – Сливен – директор, 
синдикалисти СЛИВЕН 

  

КАЛЕ АУТО ООД – управител, служител - автоуслуги СЛИВЕН Х 
Албатрос  ЕООД – собственик, директор – производство 
въжета СЛИВЕН Х 
Д-р Фотев ЕООД – собственик – шивашко предприятие СЛИВЕН Х 
Стандарт паркет ЕООД – собственик – производство 
паркет СЛИВЕН Х 
БСК – координатор, работодател СЛИВЕН   
ТПП – координатор СЛИВЕН   
Шевкенови  ЕООД – собственик - строителство СЛИВЕН Х 
Рожее Ванден Берхе БГ ЕАД – работодател, 
синдикалисти - текстил СЛИВЕН 

  

Е.Миролио ЕАД – работодател, синдикалисти - текстил СЛИВЕН   
ВиК Сливен ООД – управител, синдикалисти СЛИВЕН   
ЗММ – Сливен – АД  СЛИВЕН   
Районен кооперативен съюз – Сливен, председател СЛИВЕН Х 
Кметство с. Гавраилово - кмет СЛИВЕН Х 
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ДЯ 12  СЛИВЕН   

ПГТО Добри Желязков СЛИВЕН   

РЕКИЦ – Сливен, координатор  СЛИВЕН Х 
Дирекция Инспекция по труда - Сливен СЛИВЕН   
ДЦВУИ – социални дейности СЛИВЕН   
Общинска администрация-Смолян СМОЛЯН   
Областна администрация-Смолян СМОЛЯН Х 
ОИЦ -Смолян СМОЛЯН Х 
Регионален музей,Стою Шишков СМОЛЯН   
Горубсо-Мадан СМОЛЯН   
Библиотека Смолян СМОЛЯН   
Ущилища от обл.Смолян СМОЛЯН   
Медицински персонал СМОЛЯН   
Планетариум Смолян СМОЛЯН   
ЮЦДП-Смолян СМОЛЯН   
Стопанска камара –Смолян СМОЛЯН Х 
Представители на НПО сектора СМОЛЯН Х 
Работещи в леката ,дърводобивната и 
дъвопреработващата промишленост СМОЛЯН 

  

Земеделци СМОЛЯН Х 
Бюро по труда-Смолян СМОЛЯН   
Инспекция по труда -Смолян СМОЛЯН Х 
Гея – 4 ООД СТ. ЗАГОРА Х 
ЕТ Петър Василев СТ. ЗАГОРА Х 
Евриком ЕООД СТ. ЗАГОРА   
Радулов ЕООД СТ. ЗАГОРА Х 
Ивона- ИТС ЕООД СТ. ЗАГОРА Х 
ЗКУ АД СТ. ЗАГОРА   
Защитени жилища Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
Военно окръжие – Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
Български пощи ЕАД СТ. ЗАГОРА   
СБЖ СТ. ЗАГОРА   
ТП на НОИ- Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
Драматичен театър Гео Милев – Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
Община Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
Библиотека Родина СТ. ЗАГОРА   
Дирекция Бюро по труда - Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
Исторически Музей Искра - гр.Казанлък СТ. ЗАГОРА   
Държавно горско стопанство - Стара Загора СТ. ЗАГОРА   
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Държавно горско стопанство Казанлък СТ. ЗАГОРА   
Напоителни системи ЕАД СТ. ЗАГОРА Х 
Териториално статистическо бюро Стара Загора СТ. ЗАГОРА Х 
Комисия за защита на потребителите СТ. ЗАГОРА Х 
Студенти СТ. ЗАГОРА Х 
Други /не са посочили къде работят СТ. ЗАГОРА Х 
ДГ Пчелица - Търговище ТЪРГОВИЩЕ   
Професионална гимназия Цар Симеон ТЪРГОВИЩЕ   
СОУ Свети Седмочисленици ТЪРГОВИЩЕ   
Основно училище – село Надарево ТЪРГОВИЩЕ Х 
Основно училище Христо Ботев– Търговище ТЪРГОВИЩЕ   
Професионална гимназия – гр.Попово, ДИ Т  ТЪРГОВИЩЕ Х 
Общински духов оркестър – Търговище ТЪРГОВИЩЕ   
детска ясла 5 – град Търговище, РДПБЗН ТЪРГОВИЩЕ   
Областна Дирекция по Безопасност на Храните  ТЪРГОВИЩЕ Х 
Център за спешна медицинска помощ – Търговище ТЪРГОВИЩЕ   
Многопрофилна болница за активно лечение  ТЪРГОВИЩЕ   
Регионално управление по образование  ТЪРГОВИЩЕ Х 
завод ТЕРЕМ – Търговище ТЪРГОВИЩЕ   
ОДМВР, Енерго – Про – Търговище ТЪРГОВИЩЕ   
ДГ Звънче – Търговище ТЪРГОВИЩЕ Х 
Община Хасково ХАСКОВО Х 
Дирекция Инспекция по труда  Хасково ХАСКОВО Х 
Специализирана болница за активно лечение по 
онкология ХАСКОВО Х 
БЧК ХАСКОВО Х 
Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор Хасково ХАСКОВО Х 
Скай Монт ЕООД ХАСКОВО Х 
Хасковска търговско промишлена палата ХАСКОВО Х 
Стефанови 2018 ЕООД ХАСКОВО Х 
Вега систем ООД ХАСКОВО Х 
ДФ Земеделие хасково ХАСКОВО Х 
Маги 2016 МИ ЕООД ХАСКОВО Х 
Симат АД ХАСКОВО Х 
Галя Комерс ЕООД ХАСКОВО Х 
РИОСВ Хасково ХАСКОВО Х 
Туристически информационен център ХАСКОВО Х 
Център за почасово предоставяне на социални услуги ХАСКОВО Х 
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Ваком-МП ЕООД(име на фирма/ институция) ШУМЕН Х 
Метал ЕООД(име на фирма/ институция) ШУМЕН Х 
СИДП -управление(име на фирма/ институция) ШУМЕН Х 
ОП Строителство и благоустройство ШУМЕН   
ОП Стопанска и охранителна дейност ШУМЕН Х 
Шуменско плато ШУМЕН Х 
РУГ Шумен ШУМЕН Х 
ДБТ Шумен, ДБТ Каолиново, ДБТ Велики Преслав ШУМЕН Х 
Шумен пътнически автотранспорт ААД ШУМЕН   
Ново стъкло ЕООД ШУМЕН   
МБАЛ Шумен ШУМЕН   
ОП Туризъм ШУМЕН Х 
ОИК Хитрино ШУМЕН Х 
ОП Чистота ШУМЕН Х 
ЦРДР ШУМЕН   
ОП ОЖИ ШУМЕН   
Алкомет АД ШУМЕН   
АМ Черно море АД ШУМЕН   
ДЦДВУ ШУМЕН   
ОДБХ ШУМЕН   
Енерго –про ЕАД ШУМЕН   
РБ Ст.Чилингиров ШУМЕН   
ЖП гара ШУМЕН   
ДУЗ ШУМЕН   
Табак АД ШУМЕН   
КАН Учтехспорт България ООД ЯМБОЛ Х 
Белла България АД ЯМБОЛ Х 
Завод за технически каучукови изделия ООД ЯМБОЛ Х 
Силма 60 ЕООД ЯМБОЛ Х 
Хет трик ЕООД ЯМБОЛ Х 
ЕТ БИМА ЯМБОЛ Х 
Странджа БГ ЕООД ЯМБОЛ Х 
Карил и Таня АД ЯМБОЛ   
МБАЛ Св.Пантелеймонт АД ЯМБОЛ   
Инком ООД ЯМБОЛ Х 
Аграрика ЕООД ЯМБОЛ Х 
Джамбаз агро ООД ЯМБОЛ Х 
Виденов груп АД ЯМБОЛ   
Е.МИРОЛИО ЕАД ЯМБОЛ   
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Мебили Дискрет ООД ЯМБОЛ   
Вилтон ООД ЯМБОЛ   
Славекс ЕООД ЯМБОЛ Х 
Градус АД ЯМБОЛ Х 
ВИК ЕООД ЯМБОЛ   
Диана комерс ООД ЯМБОЛ   
Тец Марица –изток 2 ЯМБОЛ   
Труд и право ЯМБОЛ Х 
ОЗМ – Ямбол ЯМБОЛ   
Напоителни системи ЕООД ЯМБОЛ   
Булгар транс газ –Лозенец ЯМБОЛ   
Пилистрой ЕООД ЯМБОЛ   
 Ямболпроект ЕООД ЯМБОЛ Х 
ЗК Армеец ЯМБОЛ Х 
Лабиринт 5 ЕООД ЯМБОЛ Х 
СБУ Ямбол ЯМБОЛ   
Общ.координатор Стралджа КНСБ ЯМБОЛ   
Свиникомплекс ООД ЯМБОЛ   
ЦСМП Ямбол ЯМБОЛ   
ЕСО ЕАД ЯМБОЛ   
Община Тунджа ЯМБОЛ   
ФТТ – Ямбол ЯМБОЛ   
Община Елхово ЯМБОЛ   
Община Болярово ЯМБОЛ   
Тагара ЕООД ЯМБОЛ   
Бай Течо ООД ЯМБОЛ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


