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СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА СП. „ИЗВЕСТИЯ“ ПОСВЕТЕНО
НА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕРАТА
НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
Доц. д-р Катя АНТОНОВА 1
Гост редактор
В 100 годишната история на Икономически университет – Варна управлението на хората е проблематика, която присъства активно в образователната и
научно изследователската дейност. В учебните планове на специалностите, в
които се подготвят студенти във висшето училище са заложени множество дисциплини, свързани с изучаване на тенденциите във възпроизводството на населението и на пазара на труда, явленията свързани със заетостта и безработицата,
инвестициите в човешки капитал и качеството на труда, функционирането на
системите за управление на човешките ресурси и действащото трудово законодателство. Потребността от знания в тези области намира израз не само в образователните програми, но и в сферата на научните търсения и изследвания.
През 2020 г. в Икономически университет – Варна се проведе втората международна научно-практическа конференция на тема „Управление на човешките
ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства“. Тя беше посветена на вековния юбилей на нашия университет. Началото на провеждане на научнопрактически форум на подобна тематика беше поставено в ИУ – Варна през
2019 г. по инициатива на преподаватели от катедрите: „Икономика и управление на строителството“, „Аграрна икономика“, „Управление и администрация“,
„Икономика и организация на туризма“ и „Информатика“. Поради изключителния интерес към международния научно-практически форум, в който участваха
както
1

Катедра Икономика и управление на строителството, Икономически университет,
Варна, България.
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както преподаватели и научни работници от висшите училища и научните организации от страната и чужбина, така и мениджъри и HR специалисти от бизнеса, организаторите изразяват своята убеденост, че той ще стане традиция.
Светът е изправен пред съдбоносна промяна, която рефлектира върху политическите, икономическите и социалните системи. В съвременната обстановка технологичният прогрес, автоматизацията и дигитализацията, масовото навлизане на информационните и комуникационните технологии във всички стопански дейности водят до промяна в характера на труда и в структурата на заетостта. Интересът към проблематиката, свързана с човешкия фактор се дължи и
на ролята и мястото на хората във всяка организация.
Развитието на дигиталните технологии води до значителни промени в професиите, закриването на някои стари и появата на нови работни места, промени
в структурата на безработицата и заетостта, мобилността на работната сила и
др. В този смисъл съвременната динамична среда и новата икономическа реалност предполагат нови предизвикателства пред научните среди и бизнеса и активизират теоретичните търсения на изследователите.
През годините в списание „Известия“ на ИУ – Варна преподаватели и научни работници публикуват изследвания, свързани с пазара на труда, заетостта
и безработицата, управлението на трудовите отношения, възнагражденията,
мотивацията, ангажираността на заетите, управлението на таланти и др.
Настоящият брой на списанието е първият, посветен изцяло на предизвикателствата, свързани с трансформацията на трудовия пазар и стратегическото
управление на човешките ресурси и включва статии на утвърдени изследователи с принос към икономическата наука.
Всеки от тях представя актуални теоретични и практикоприложни аспекти
на въпроси, свързани с управлението на хората, като ги пречупва през призмата
на новата икономическа реалност.
В статията „Дистанционната работа и трансформацията в HR“ с автор д-р
Мирослава Пейчева – професор в Университета за национално и световно стопанство е направен актуален анализ на теорията и практиката на дистанционната работа и влиянието й върху дейността по човешките ресурси. Направени са
основни изводи, свързани с промяна в компетентностите на специалистите по
човешки ресурси и потребност от промяна на учебните програми и планове за
тяхната професионална подготовка.
„Електронното обучение в условията на пандемия: българският и латвийският опит във висшето образование“ е статия с автори проф. д-р Янита Янсоне
от Университета в Лиепая, Латвия и гл. ас. д-р Радка Начева – преподавател от
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катедра „Информатика“ на Икономически университет – Варна. В статията е
представен анализ на опита, натрупан от обучението в електронна среда в условията на социална дистанция в университети в България и Латвия. Представени
са и резултати от анкетно проучване, проведено сред студенти във връзка с предизвикателствата, пред които са изправени в първите месеци на социална дистанция.
Доц. д-р Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и
човека към Българска академия на науките е автор на статията „Бъдещето на
пазара на труда в България – остаряване на населението и възможности пред
политиките“. В статията са изследвани очакваните промени на пазара на труда в
България под въздействието на остаряването на населението в следващите 20
години. Въз основа на това и като се отчитат очакванията за дигитализация и
автоматизация в бъдеще са изведени заплахите, възможностите за пазара на
труда и изискванията към политиките за повишаване на производителността в
икономиката.
Статията „Иновативни подходи при управление на конфликти и генерационни различия в организацията“ е разработена от доц. д-р Иванка Банкова и
докторант Васил Павлов от Варненски свободен университет. Авторите представят новите предизвикателства с конфликтен характер, често породени от различията между поколенията. В статията е анализирано въздействието на възрастовите особености върху дейността на организациите, мотивацията, задържането и развитието на служителите и прилагането на иновативни подходи при управлението на конфликтите и генерационните различия.
„Професионални рискове за заетите в новите условия на труд“ е статия с
автор доц. д-р Катя Антонова от катедра „Икономика и управление на строителството“, Икономически университет – Варна. Глобализацията, демографската ситуация и развитието на технологиите налагат промени върху характера на
труда. В тази връзка са разгледани някои предизвикателства, свързани с новия
характер на труда и променящите се и нововъзникващите професионални рискове.
Статията „Новите тенденции в трудовите отношения“ е разработена от гл.
ас. д-р Павлина Иванова от катедра „Аграрна икономика“, Икономически университет – Варна. Авторът прави актуален анализ на новите тенденции в трудовите отношения, създадени от едновременното влияние на дигитализацията и на
глобалната пандемия и необходимостта от промени в трудовото законодателство, както и гъвкавост и на двете страни в трудовото правоотношение.
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„Особености на гъвкавите (AGILE) методологии при управление на екипи
в български ИТ фирми“ е с автори гл. ас. д-р Велина Колева, докт. Светослав
Иванов от катедра „Администрация и управление“, Икономически университет
– Варна и Ивелина Тодорова – студент и кариерен консултант. Статията представя и анализира гъвкавите (Agile) методологии, като една от най-съвременните
практики за разработка на софтуер в контекста на управлението на екипи в български ИТ фирми. Представени са резултати от онлайн проучване относно приложимостта и успешността на методологията в български фирми от сектора на
информационните технологии.
„Анализ на някои онлайн източници за набиране на кандидати за работа“ с
автор д-р Мария Димитрова от Университета за национално и световно стопанство е статия за възможностите за онлайн набиране на кандидати за работа.
Направен е анализ на онлайн източниците, като са очертани техните особености, предимства и недостатъци.
Издаването на този първи тематичен брой стана възможно благодарение на
любезното съдействие и подкрепата на редакционния съвет на списание „Известия“.
Искам да изкажа своята благодарност и на всички автори, които представиха своите теоретични и практикоприложни търсения и анализи по проблематиката, касаеща управлението на хората в условията на новите реалности, предизвикани от дигитализацията и глобалната пандемия.
Уверена съм, че статиите в този тематичен брой ще бъдат полезни за икономическата теория, ще разширят обхвата на добрите бизнес практики и ще предизвикат интерес сред читателите на списанието.
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ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА И ТРАНСФОРМАЦИЯТА В HR
Мирослава ПЕЙЧЕВА 1
________________________
1

Катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС, София, България.
E-mail: mpeicheva@unwe.bg

JEL О33, M59, M2

Ключови думи:
дистанционна работа, човешки ресурси, компетентности.

Резюме
Отмина времето, когато дистанционната работа се асоциираше само
с работата на компютърните специалисти. Днес по този начин се
работи и в много други сфери, включително и в човешките ресурси.
Затова целта на настоящото изследване е да се извърши анализ на
дистанционната работа и влиянието й върху дейността по човешки
ресурси. Целта ще бъде постигната посредством изпълнението на
следните задачи: анализ на теорията и практиката на дистанционната
работа, анализ на влиянието на дистанционната работа върху дейността по човешки ресурси, представяне на основни изводи. Основните изводи са свързани с: промяна в компетентностите на специалистите по човешки ресурси и потребност от промяна на учебните
програми и планове за тяхната професионална подготовка.
© 2020 Икономически университет – Варна

Цитиране: ПЕЙЧЕВА, М. (2020) Дистанционната работа и трансформацията в HR. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 64 (4). с. 299 - 310.

Въведение
Привържениците на дистанционната работа твърдят, че не е необходимо да
работиш обезателно в офис, за да работиш ефективно. Още през 2012 г. професорът по икономика от Станфордския университет – Nick Bloom провежда изследване с трима колеги, в резултат на което установяват, че работата от разстояние може да е „ключът към повишаване на ефективността“ (O'Toole, K. 2012).
Изследването се провежда в компания CTrip с 16000 служители. Част от служителите,
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телите, които са се включили в изследването, са работили в кол центъра на
компанията. Те са били разделени на случаен принцип и 9 месеца част от тях са
работили в офис, а други от вкъщи. Работата вкъщи е довела до повишаване на
производителността с 13%. Изследователите считат, че това се дължи на (около
9% от работата в повече минути на смяна) по-малко почивки и болнични дни и
4% от повече разговори в минута, които са провеждани в по-тиха работна среда.
В резултат на този експеримент, компанията е предоставила възможност за избор на участвалите в експеримента за работа от вкъщи или в офиса. Избор за
работа от вкъщи са направили над половината от служителите, което довежда
до увеличаване на печалбите. Ако за времето си това е бил единичен случай,
днес, по данни, представени в „Доклад за бъдещето на работните места“ на Световния икономически форум, „осемдесет и четири процента от работодателите
са настроени да дигитализират бързо работните процеси, включително значително разширяване на дистанционна работа – с потенциал да преместят 44% от
тяхната работна сила за работа от разстояние“ (World Economic Forum 2020). В
доклада се посочва още, че предвид бъдещето на работните места, бизнес лидерите отбелязват, че усилията им са насочени към осигуряване на благосъстоянието на работещите дистанционно. Отбелязано е също, че бизнесът е настроен
да ускори дигитализацията на работни процеси, обучението, разширяване на
дистанционно работа, както и автоматизацията на задачите в рамките на организацията.
Сред интересните изводи, посочени в доклада за бъдещето на работните
места на Световния икономически форум, са и ключовите изводи, свързани с
продължаващите пропуски в уменията на търсещите работа. Предвижда се тази
тенденция да се задържи и през следващите пет години. Най-желаните умения
според работодателите, до началото на 2025 г., ще бъдат „ критично мислене и
анализ, както и решаване на проблеми и умения за самоуправление като активно обучение, устойчивост, толерантност към стрес и гъвкавост.“ (World
Economic Forum 2020). В доклада се посочва още, че според 94% от бизнес лидерите, служителите им трябва да усвоят нови умения. В доклада е направен и
изводът, че до 2025 г. 85 милиона работни места могат да бъдат изместени от
смяна при разделението на труда между хората и машините, докато 97 милиона
нови роли могат да се появят и ще бъдат по-адаптирани към новото разделение
на труда между хората, машините и алгоритмите.
Друг интересен извод, представен в доклада за бъдещето на работните места на Световния икономически форум, е установеният значителен ръст на интереса към криптиране, нехуманоидни роботи и изкуствен интелект.
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Доказателство за актуалността на темата за дистанционната работа са и резултатите от анализа, направен от FlexJobs и Global Workplace Analytics (Remote
Work Statistics: Shifting Norms and Expectations 2020), който установява, че в
САЩ, през последните пет години, броят на хората, които работят дистанционно, е нараснал с 44%, а през предходните 10 години е нараснал с 91%. Между
2005 г. и 2017 г. се наблюдава ръст от 159% на дистанционната работа. „Future
Workforce Report“ на Upwork прогнозира, че 73% от всички екипи ще имат отдалечени работници до 2028 г. Анкетно проучване, проведено сред 550 работодатели от САЩ в периода 12-16 март 2020 г. (Zeidner, R. 2020), показва, че 67%
от анкетираните работодатели планират да предприемат стъпки, за да работят
техните служители дистанционно. Това означава, че дистанционната работа не
е временно явление, а дългосрочна тенденция, която изисква стратегически
решения, адекватен HR и, разбира се, финансови средства. „Защото за големите
технологични компании, работата вкъщи е в тяхното ДНК“, казва Дара Конрой,
главен директор по човешките ресурси в „Данъчни анализатори“ (TA), малко
издателство с нестопанска цел във Falls Church, Вирджиния. Когато става въпрос за пълно възприемане на работа от разстояние, „повечето компании нямат
бюджет или ресурси“, казва тя. (Zeidner, R. 2020)
Предвид актуалността на дистанционната работа, основна цел на настоящото изследване е да се извърши анализ на дистанционната работа и влиянието
й върху дейността по човешки ресурси. Основната цел ще бъде постигната посредством изпълнението на следните задачи: анализ на теорията и практиката на
дистанционната работа, анализ на влиянието на дистанционната работа върху
дейността по човешки ресурси, представяне на основни изводи.
Данните, които са използвани в изследването, са данни от: Евростат; Доклад за бъдещето на работните места на Световния икономически форум; Обществото по управление на човешките ресурси; Eurofound (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд).
1. Анализ на теорията и практиката на дистанционната работа
Ретроспективният анализ на научната теория на дистанционната работа
показва, че терминът е познат на науката още от миналия век.
Дистанционната работа най-често се свързва с работа, която служителят не
извършва в офиса, а извършва от вкъщи и/или на място по негов избор.
През 1972 г. физик на име Jack Nilles въвежда термините „работа от разстояние“ и „дистанционна работа“ (Mears, J. 2007). Jack Nilles има редица изследвания, в които той аргументирано защитава ползите от дистанционната ра301
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бота. Сред тях са: намаляването на замърсяването и ограничаването на инфраструктурни разходи за транспорт, намаляване на задръстванията и намаляване на
разрастването на градовете. (Nilles, J. 1988, 1991,1997, 1998).
Nicole Ellison извършва подробен преглед на научната литература за дистанционна работа, организирайки я в шест групи: обхват и измерване на работата от разстояние; управление на работата от разстояние; въздействие на работата от разстояние, свързана с пътуването; организационна култура и изолация на
служителите; граници между дома и работата и въздействие на
дистанционната работа върху индивида и семейството. (Ellison, N. 1999, с.
339).
Видовете дистанционна работа са: напълно или частично дистанционна
работа. Напълно дистанционна работа е тази, при която организациите нямат
физическо седалище. Частично дистанционна работа е тази, при която в определени дни служителят работи в офиса, а в други дни работи дистанционно. В
концепцията за дигиталните работни места е заложено разбирането, че на физическото работно място съществува виртуален еквивалент, за работата на който
също се изискват конкретни правила и процедури.
В настоящото изследване обект е напълно дистанционната дигитална работа.
По отношение на практиката, свързана с дистанционната работа, данните
показват нарастване на дела на хората, които работят дистанционно.
По данни на Евростат, през 2019 г., 5,4% от заетите лица в Европейския
съюз (ЕС), които са били на възраст 15–64 години, обикновено са работили от
вкъщи. Този дял остава постоянен и е около 5% през последното десетилетие.
През същия период обаче делът на тези, които понякога са работили от вкъщи,
се увеличава: от 6,0% през 2009 г. на 9,0% през 2019 г. Делът на самостоятелно
заетите лица, които работят дистанционно, също се е увеличил, нараствайки от
16,2% през 2009 г. до 19,4% през 2019 г. (Eurostat 2020)
Има различни тенденции, отразени в зависимост от възрастта и пола на работниците, когато става въпрос за домашна работа. През 2019 г. малко по-висок
е делът на жените, които обикновено работят от вкъщи, отколкото мъжете
(5,7% в сравнение с 5,2%). Освен това хората в по-възрастните възрастови групи са по-склонни да работят от вкъщи: 6,6% от тези на възраст между 50–64
години обикновено работят вкъщи, както и 5,2% от лицата на възраст между
25–49 години (Eurostat 2020).
Данните от Евростат сочат, че най-висок е делът на хората, работещи от
вкъщи, в Холандия и Финландия (14,1% от заетите хора обикновено са работили от вкъщи през 2019 г. ). Тези държави са последвани от Люксембург и Авст302
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рия (където съответно 11,6% и 9,9% са работили от вкъщи). Най-ниското отчетено ниво за работа от вкъщи е за България (0,5%), следвана от Румъния (0,8%),
Унгария (1,2%), Кипър (1,3%), Хърватия и Гърция (и двете 1,9%). (Eurostat
2020)
По данни на Еврофонда до 40% от цялата базирана в ЕС работна сила е
преминала в отдалечен режим (Calamari 2020).
Проучване на Noonan and Glass още през 2012 г. показва, че най-голямата
потенциална заплаха от дистанционната работа е свързана с претоварването с
работа. Изследването посочва, че дистанционните работници са работили шест
часа повече на седмица, отколкото техните колеги, които не работят дистанционно. Разбира се, извънредният труд не им се заплаща, което означава, че те
работят повече часове за по-малко пари. (Noonan and Glass 2012, р. 44).
Друго изследване установява, че 30% от австралийците са работили повече
от 45 часа седмично, 70% от жените с деца под 9-годишна възраст в Австралия
съобщават, че се чувстват „често или почти винаги припряни или притиснати за
време.“ (Browne, R., 2012).
В тази връзка от съществено значение е направеният от Катя Антонова извод, че „С възможността хората да изпълняват своите задължения по всяко време и навсякъде се заличава границата между личния и професионалния живот
на хората.“ (Антонова, К. 2020, с.158).
Сред изводите от научни изследвания, които имат значение и за настоящото изследване, е направеният от Спартак Керемидчиев извод, че „Освен последиците за обема и структурата на заетостта, новата индустриална революция се
очаква да доведе до значителни промени в уменията на персонала. До 2022 г.
умения, свързани с възприятията и манипулациите, ще намаляват за сметка на
уменията, свързани с творчеството и социалната интелигентност.“
(Keremidchiev, S. 2019, p.177)
Във връзка с дистанционната работа, а и не само, не бива да се пропуска
влиянието на изкуствения интелект, който преструктурира дейността на организациите, както и отделните функции в нея. Изкуственият интелект намери
удобно място и в дейността по човешки ресурси. „Внедряването на изкуствен
интелект за автоматизиране на административни задачи може да облекчи тази
тежест. Например проучване на Eightfold установи, че човешкият персонал,
който използва софтуер за изкуствен интелект, изпълнява административни
задачи 19% по-ефективно от отделите, които не използват такава технология.
Със спестеното време HR специалистите могат да отделят повече енергия за
стратегическо планиране на организационно ниво.“ (O'Connor, S. 2020)
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2. Анализ на влиянието на дистанционната работа
върху дейността по човешки ресурси
Предвид характеристиките на дистанционната работа, може да се направи
изводът, че тя ще повлияе в най-малко пет направления. Считам, че сред тях са:
стратегия за работа с дистанционно работещите; правила и процедури за дистанционна работа; редизайн на дейността по човешки ресурси; компетентностен
модел на дистанционно работещите служители; предлагане на нови форми на
обучение.
Стратегия за работа с дистанционно работещите. Всяка организация,
която предлага дистанционна работа, трябва да има стратегия за: анализ на
длъжностите, които са подходящи за дистанционна работа; планиране на дистанционно работещите (като брой и компетентности); привличане, подбор,
обучение и заплащане на дистанционно работещите; контрол на изпълнението
на дистанционно работещите; благосъстоянието на служителите, както и за
въвеждане на дистанционен социален одит.
Правила и процедури за дистанционна работа. Дистанционната работа
трябва да е обезпечена с правила и процедури, които да са съобразени с нейната
специфика. Заедно с това, за работещите дистанционно трябва да има правила,
които съдействат за поддържане на тяхното физическо и психическо здраве, за
по-добра организация на работното време, за възможностите за споделяне на
проблеми и комуникиране с други служители, които работят дистанционно. За
целта звената по човешки ресурси ще трябва да разработят наръчници за дистанционно работещите служители, които да се актуализират системно и да съдържат отговори на често задавани въпроси. Тези правила могат да бъдат описани в стандартния електронен формат, но могат да бъдат използвани и чат ботове.
Редизайн на дейността по човешки ресурси. Обслужването на дистанционно работещите служители ще изисква дигитализация на дейността по човешки ресурси с подходящи софтуерни продукти за изпълнение на различните дейности, отнасящи се до човешките ресурси. Без да са свързани само с дистанционната работа, но могат да обслужват и нея, са софтуерните продукти, представени в доклада на GetApp (McCandless, К. 2017). В него се посочва, че фирмите
с персонал до 50 души най-често използват Zoho Recruit, Breezy HR (formerly
Nimble HR), Workable, and Crelate Talent. Според същото изследване бизнес с 51
до 500 служители, използва Jobvite и Greenhouse. В бизнес със служители между 51–-200 души се наблюдават предпочитания към BambooHR. Софтуер, свър304
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зан с дейността по човешки ресурси, и по-конкретно, системата за управление
на обучението, е LMS. Всички резултати от анализа, направен в цитирания доклад, дават основания да се направи изводът, че работата на съвременните HR
специалисти ще е организирана и изпълнявана по различен начин от традиционно познатата.
За дистанционната работа от особено значение е използването на приложения, които ще улеснят сътрудничеството, комуникацията между работещите
извън офисите. Пример за такива приложения са: Slack, Google docs, Invision.
Редизайнът на дейността по човешки ресурси ще включва и сравнително
новата функция уелнес на служителите. Програмите за благосъстоянието на
служителите са от решаващо значение за физическото и психическото състояние на персонала. Решаващи са и за дистанционно работещите служители. Осигуряването на книги, филми, обучения със съвети за здравословен начин на
живот, здравни съвети, създаване на лична здравна папка на служителя, обмен
на здравословни рецепти, здравен коучинг, подкрепяща работна среда (независимо, че е дистанционна) са все част от програмата за благосъстояние на служителите. „Дали специалистите по човешки ресурси ще приемат корпоративното благоденствие като възможен ключ към ново ниво за културата в организацията, към ново ниво на грижа към служителите и начин да оптимизират както
оперативните си задачи, така и чрез създаването на корпоративни уелнес стратегии по още един начин да проявят своята нова стратегическа роля като HR
бизнес партньор, е въпрос на осъзнатост и ход на развитие.“ (Андонова, Д. 2020,
с. 299)
Компетентностен модел на дистанционно работещите служители. Специалистите по човешки ресурси следва да отговорят и на друго предизвикателство, свързано с разработване на компетентностен модел на дистанционно работещите служители, който да включва както професионални качества, така и
личностни, като например: организираност, самодисциплина, съсредоточеност,
уравновесеност и други, които са от съществено значение за успешното изпълнение на дистанционната работа.
Предлагане на нови форми на обучение. Дигиталната трансформация на
бизнеса, както и дистанционната работа, изискват нови знания и умения, които
могат да бъдат придобити не само по познатия начин лекционни присъствени
курсове, но и посредством „ самообучение чрез отворено и/или дистанционно
обучение (присъствено и задочно) – използваните методи за този вид обучение
могат да включват използване на видео- и аудиокасети…“ (Атанасова, М. 2020,
с.22). В този смисъл, за дистанционно работещите традиционните присъстве305
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ни лекционни курсове не са подходяща форма за обучение. Затова пред HRрите са новите предизвикателства, отнасящи се до търсенето и намирането на
подходящи обучения за дистанционно работещите служители за поддържане и
развиване на тяхната професионална компетентност. Част от обученията ще са
свързани и с обучение на ръководители за дистанционно управление на служители, както и за формиране и развитие на умения за провеждане на виртуални
работни срещи, оценка на трудовото изпълнение, интервюта и други.
3. Основни изводи
На база на анализа, свързан с влиянието на дистанционната работа върху
дейността по човешки ресурси, могат да бъдат направени най-малко три извода.
На първо място. Развитие на нови работни места за HR-рите. Дистанционната работа, дигитализацията на бизнеса промениха и дейността по човешки
ресурси. Затова ще се наложи някои от дейностите в HR да бъдат „нулирани“ и
на тяхно място ще се появят нови, адекватни на новия начин на правене на бизнес. По инициатива на Центъра за познаване на бъдещето на работата и бъдещото работно място (Meister J. R. Brown 2020) през 2020 г. е проведено изследване, което да установи съдържанието на новите работни места. На база на проучването са установени 21 HR работни места на бъдещето. Сред тях са: работа,
свързана с благосъстоянието на служителите; фасилитатор на дистанционно работещите; пазители и модели на етично и отговорно работно място
(свързано е с опазването на данните на потенциални и настоящи служители,
тяхното коректно използване); служител по човешките пристрастия (който да
гарантира справедливостта); ръководител на бъдещето на работата (който ще
отговаря за анализа кои умения ще бъдат най-важни съобразно стратегията на
организацията, ще отговаря за квалификацията и преквалификацията на служителите); съветник за „потапяне“ във VR; анализатори на данни; създатели
и ръководители на екипи „човек – машина“ и други, представени в изследването, които ясно показват, че новите работни места в дейността по човешки
ресурси са интересни, предизвикателни и предоставят още повече възможности
за разгръщане на човешкия потенциал.
На второ място. Промяна в компетентностите на специалистите по човешки ресурси. Влиянието на дистанционната работа върху дейността по човешки ресурси налага нови професионални компетентности на специалистите
по човешки ресурси, необходими за адаптация към новите условия на труд.
Сред тези компетентности са: компютърни умения, умения за работа с различни
софтуерни продукти в областта на HR, които могат да бъдат: „предварително
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изготвен софтуер, който се предлага на различни организации; софтуер, изготвен по поръчка на конкретна организация“ (Стефанов, Л. 2015, с.88); умения за
използване на социалните мрежи в полза на работата; комуникация посредством skype, viber; умения за анализ на големи данни; иновативно мислене. Сред
новите компетентности е грижата за благосъстоянието на служителите, включително и на дистанционно работещите.
На трето място. Промяна в учебните планове и програми, по които се подготвят специалистите по човешки ресурси. Безспорно, новите знания и умения
трябва да намерят място в учебните програми, по които се обучават специалистите „човешки ресурси“. Тези програми трябва да бъдат разработвани с активното участие на бизнеса и да се доближават в максимална степен до реалната
работа на специалистите „човешки ресурси“, като цяло и в частност, до работата им с дистанционно работещите служители. За тази цел висшите учебни заведения следва да инвестират в софтуерни продукти за HR, използвани в практиката и/или да търсят възможности за осигуряване на демо версии на най-често
използваните софтуерни продукти в HR-ра за подготовка на бъдещите HR-ри.
Новите технологии трябва да имат засилено присъствие в процеса на обучение. Те не пречат. Те предоставят повече възможности. Не е сериозно да се
твърди, че новите технологии влошават качеството на образованието. Вероятно
по този начин са разсъждавали и в миналото при въвеждането на PowerPoint
презентациите в процеса на обучение.
„Иновативните подходи създават умения у студентите, които да им бъдат
необходими в практиката, и ще са търсени от работодателите“ (Dineva,V. 2019,
p.10)
Отговорността на преподавателите е да подготвят бъдещите кадри, използвайки новите технологии (с които студентите ежедневно боравят), запазвайки и
повишавайки качеството на преподавания материал, стимулирайки иновативното мислене и креативността.
Заключение
Анализът на данни показа, че дистанционната работа не е временно явление. Тя е новото нормално и е тук, за да остане, независимо от разгорещените
дискусии „за“ или „против“. Дистанционната работа безспорно промени и ще
продължи да променя дейността по човешки ресурси. Предизвиква специалистите по човешки ресурси да развиват нови знания и умения, да проявяват критично и иновативно мислене и да вземат социално отговорни решения.
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REMOTE WORK AND TRANSFORMATION IN HR
Miroslava PEICHEVA
Abstract
Gone are the days when remote work was associated only with the work of computer
specialists. Today, this is the way to work in many other areas, including human resources.
Therefore, the aim of the present study is to analyze remote work and its impact on human
resources activities. The goal will be achieved through the implementation of the following
tasks: analysis of the theory and practice of telework, analysis of the impact of telework on
human resources, presentation of key findings. The main conclusions are related to: change in
the competencies of the specialists in human resources and need for change of the curricula
and plans for their professional training.
Key words: remote work, human resources, competence.
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Резюме
Пандемията от 2020 г. засегна всички области от живота, като образованието несъмнено е една от тях. В първите месеци на социална
дистанция преподавателите и обучаемите бяха изправени пред предизвикателството да общуват виртуално, в много ситуации асинхронно. Традиционните методи на преподаване бяха трансформирани
в дигитално ориентирани, което постави и двете страни извън техните граници на комфорт. Процесът на обучение се провеждаше изцяло
в електронна среда, която трябваше да бъде организирана така, че
всички обучаеми да получат достъп до предоставяните материали.
Целта на статията е да проучи опита, натрупан от обучението в електронна среда в условия на социална дистанция в университети в
България и Латвия. На тази основа да се очертае практически приложима рамка за електронно обучение. Като част от нашето изследване анкетирахме студенти по информатика и компютърни науки, за
да проучим предизвикателствата, пред които бяха са изправени в
първите месеци на социална дистанция.
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Въведение
Светът ще запомни 2020 г. с предизвикателствата, пред които беше изправен – от здравеопазването през образованието до технологичния прогрес. Човечеството се сблъска с трудности, които надхвърлиха националните граници и
изискваха сътрудничество между правителствата, академичните организации,
бизнеса и професионалистите. United Nations (2020) изтъква проблеми, които
трябва да се разгледат и дискутират на национално ниво. Най-важните цели,
които се извеждат на преден план, са свързани с опазването на мира, защитата
на правата на човека, установяването на рамката за международно правосъдие и
насърчаването на икономическия и социалния прогрес, изменението на климата, бежанците и СПИН. Набляга се още и на мониторинг на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие, справедливи и прогресивни възможности
и решения във връзка с достъпа до образование, здравеопазване, заетост и равенство между половете. През 2020 г. Фондацията на Обединените нации се
занимава с критични предизвикателства, насочени към осъществяване на свързаните с климатичните промени дейности, постигане на целите за устойчиво
развитие, осигуряване на достъпно и равнопоставено образование, подобряване
на здравните и жизнените стандарти, подобряване условията за поддържане на
мира и сигурността с акцент върху предотвратяването на конфликти (United
Nations Foundation 2020). Усилията в глобален мащаб трябва да са свързани с
осигуряване на устойчиво и справедливо бъдеще.
Образованието все още е една от най-уязвимите области. Европейската комисия работи по общите за страните в Европейския съюз проблеми в областта
на образованието. Някои от тях са свързани с постиженията във висшето образование, стандартите на преподаване и обучение на преподаватели, придобиването на умения и квалификации, международното признаване на дипломи, провеждане на учебни мобилности (European Commission 2020a). Тези въпроси
бяха поставени на дневен ред по време на кризата с COVID-19 през 2020 г.,
когато образователните институции ускориха многократно дигиталната трансформация на учебния процес. В тази връзка много организации се сблъскаха с
проблемите за повишаване на мотивацията на персонала (Koleva 2018) при
трансформиране на традиционните подходи на работа. Както посочват
(Antonova and Ivanova 2018), качеството на работната сила е ключов фактор за
повишаване на конкурентоспособността на фирмите. Ето защо е необходимо да
се проучат гледните точки както на работодателите, така и на настоящите и
потенциалните служители (Sulova and Bankov 2019), за да се свържат изисква312
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нията на конкретен бизнес с образователните услуги, предоставяни от университетите.
Съгласно данни на UNICEF 188 държави са затворили учебни заведения в
цялата страна, което е засегнало над 1,6 милиарда деца и младежи (UNICEF
2020). Преподавателите трябваше бързо да обмислят най-добрите варианти за
това кои технологии са най-достъпни и ефективни за учащите, как да ориентират дигитално учебния процес, как да следят напредъка на обучаемите и да ги
оценяват адекватно. Както посочват някои автори, потребителската ориентация
поставя клиента във фокуса на организациите и се свързва с идентифициране и
разбиране на нуждите на клиентите и удовлетворяването им (Станимиров и
Жечев 2013). Ако приложим това твърдение в сферата на образованието, то
обучаемите днес се поставят в центъра на образователния процес, а университетите са в непрекъснато търсене на най-добрите възможности за предоставяне на
качествени образователни услуги.
Някои изследователи предлагат рамка за развитие на мобилното обучение
във висшето образование, чиято цел е да се подобри качеството на образованието (Todoranova and Penchev 2020) чрез използването на информационни и комуникационни технологии, включително протоколи за сигурност и сертификати,
които ще подобрят сигурното предаване на данни (Petrov et al. 2020), т.е. поставя се акцент и върху защитата на личните данни на потребителите при използване на услуги за е-обучение.
Друг авторски екип изследва адаптацията на студентите в мултикултурна
среда, като обръща внимание на тяхната мобилност и междукултурно съзнание,
личностно развитие, творчество и активно гражданство (Dankova and Petrov
2016). Това проучване изследва редица фактори, които оказват влияние и натиск върху младите хора в днешната бързо променяща се среда. Друг научен
труд посочва, че бурното икономическо развитие е увеличило динамиката на
мобилността на работната сила, което е причинило промени на пазара на труда
(Veleva et al. 2019). Разгледано в образователен контекст, можем да направим
равносметка дали предлаганите образователни услуги от дадена институция са
качествени и отговарят на новите световни изисквания. За съжаление обучаемите от развиващите се страни са най-засегнати от новия начин на достъп до образователни услуги поради липсата на интернет връзка, слабата свързаност към
мрежите на мобилните оператори на територията на конкретната държава и
наличие на подходящи цифрови устройства за обезпечаване на учебния процес.
В тази връзка целта на настоящата статия е да проучи опита, натрупан от
обучението в електронна среда в условия на социална дистанция в университе313
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ти в България и Латвия. На тази основа да се очертае практически приложима
рамка за електронно обучение. Като част от нашето изследване анкетирахме
студенти по информатика и компютърни науки, за да проучим предизвикателствата, пред които бяха изправени в първите месеци на коронавирус кризата от
2020 г.
1. Формални рамки във висшето образование
От 1999 г. България и Латвия са част от Европейското пространство за
висше образование (European Higher Education Area EHEA). Те са пълноправни
членове и на Болонския процес (EHEA.info 2020). Като членове на EHEA страните са задължени да организират висшето си образование на три нива – бакалавър, магистър и доктор; да признават периодите на обучение в чуждестранни
университети и да прилагат система за качество на обучението (European
Commission 2020b). Осигуряването на подобна кохерентност на висшето образование в цяла Европа предлага много възможности за студенти и преподаватели в държавите членки, включително мобилност, единна квалификационна рамка, достъп до образование и международно сътрудничество в областта на научните изследвания. В резултат на Болонския процес всяка от страните е извършила значителни реформи във висшето образование, за да отговори на споделените академични принципи, да осигури възможности за мобилност, устойчивост и модерно образование в най-новите научни области. Рамката, която трябва да се следва от страните членки на EHEA, предоставя официални насоки за
развитието на висшето образование и приоритети за действие.
Като част от Европейския съюз България и Латвия трябва да следват официалните рамки, включително в областта на висшето образование. Една от тях е
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ET 2020). Тя е разработена в подкрепа на националните системи за образование и обучение чрез прилагане на допълващи инструменти на
равнище Европейски съюз (ЕС), взаимно обучение и обмен на знания и добри
практики по отворения метод на координация (European Commission 2020c).
Рамката следва целите на ЕС, включително: обучение през целия живот и мобилност; качество и ефективност на образованието и обучението; справедливост, социална кохезия и активно гражданство; творчество и иновации на всички нива на образование и обучение. Пандемията през 2020 г. наруши нормалния
живот на хората по света, включително в академичните среди. Тези цели на ЕС
са трансформирани в нови, виртуални. Благодарение на дигиталния инструментариум, използван в образованието, социалните връзки между преподаватели и
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обучаеми не са напълно прекъснати, въпреки че стандартният ритъм на живот
беше нарушен.
В тази връзка Европа 2020 взема предвид нови, преосмислени приоритети,
които са (European Commission 2020d):
интелигентен растеж за развитие на икономика, основана на знания и
иновации;
устойчив растеж за насърчаване на по-ефективно използване на ресурсите, по-екологична и по-конкурентна икономика;
приобщаващ растеж за насърчаване на икономика с висока заетост, осигуряваща социална и териториална кохезия.
Гореспоменатите приоритети се спазват от национални, европейски и международни програми и рамки. В тяхна подкрепа Европейската комисия идентифицира някои области за развитие, някои от които се отнасят до електронното
обучение и от тази гледна точка те представляват интерес за настоящото изследване. В частност това са: Програма в областта на цифровите технологии за
Европа (Digital Agenda for Europe), План за действие в областта на цифровото
образование 2021-2027 (Digital Education Action Plan 2021-2027), Европейската
програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост (European Skills Agenda for sustainable
competitiveness, social fairness and resilience) и Европейско образователно пространство до 2025 г. (European Education Area by 2025).
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, като част от стратегията на Европейската комисия, предоставя на гражданите и бизнеса по-добър
достъп до цифрови продукти и услуги в цяла Европа, включително защита на техните лични данни и права (European Commission 2020e). Това е постигнато чрез:
по-ниски цени на телекомуникационните услуги в Европейския съюз от
2017 г.;
по-добра интернет връзка и покритие на мобилните и сателитни оператори. Вече се говори за честотната лента от 470-790 MHz в ЕС и за отварянето на
широколентов достъп за 5G мобилен интернет. Според официалните данни правителствата и на България, и на Латвия са одобрили разпространението на национална 5G мрежа (European Commission 2020f; European Commission 2020g).
И двете страни официално обявиха, че работят по Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, който осигурява
високоскоростен интернет достъп за гражданите и бизнеса. Проблем обаче се
отчита в малките населени места, селските и планинските райони (това се отна315
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ся предимно за България), където покритието на мобилните оператори и интернет доставчиците е под средното за страната. Разбира се, големите градове са
осигурени в това отношение и не се отчитат трудности с достъпа до интернет,
използването на мобилна мрежа, включително избора на доставчици. И двете
страни определят тези проблеми като слабост и очертават перспективите за
развитие чрез своите национални рамки. От гледна точка на електронното обучение недобрата техническа обезпеченост и интернет връзката създават значителни затруднения при нормалното протичане на учебния процес, както от
гледна точка на студентите, така и от гледна точка на техните преподаватели.
по-добра защита на личните данни на потребителите чрез Директива
2009/136/EC, Директива 95/46/EC, Директива (EU) 2016/680 и Директива
2009/136/EC;
налагане на нови правила относно преносимостта на цифровите услуги
от 2018 г.
Именно поради бързата дигитализация през последните години е необходимо да се работи по нов План за действие за цифрово образование, който вече
е обявен за периода 2021-2027 г. и се основава на проучвания от кризисния пандемичен период. Според проучванията на (European Commission 2020h) хората
осъзнават необходимостта да подобрят своите дигитални компетенции, да разполагат със съвременни дигитални устройства, които да отговарят на изискванията на софтуера за видеоконферентна връзка и специализиран софтуер, с който обучаемите работят. Този проблем се среща главно сред студенти във висши
учебни заведения, особено тези, които учат в областта на информационните и
комуникационните технологии. Според нас това е една от официалните рамки, с
които университетите трябва да се съобразяват. От една страна, е необходимо
да се развият дигиталните умения на академичния състав, така че преподавателите да могат да отговорят на бързо нарастващите изисквания към тях. От друга
страна, студентите трябва да бъдат технически обезпечени, за да провеждат
безпроблемно занятията си. Икономически университет - Варна и Университетът в Лиепая поддържат стабилни отношения с бизнеса, което позволява на
студентите да кандидатстват за стажове и стипендии. По този начин те могат да
получат допълнително финансиране в подкрепа на обучението си.
Друга официална рамка, която подпомага устойчивото развитие на образователния сектор, е Европейската програма за умения за постигане на устойчива
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. Тя се състои
от няколко дейности, които имат конкретна цел. Някои от темите включват:
Пакт за умения; Подпомагане на придобиването на нови уменията; Подкрепа от
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ЕС за стратегически национални действия за повишаване на уменията; Предложение за препоръка относно професионалното образование и обучение за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост; Разгръщане на инициативата за европейски университети и повишаване на квалификацията на учените; Насърчаване на специалностите, насочени към STEM и
насърчаване на предприемаческите умения (European Commission 2020i). Всички те се реализират чрез разработване на инструменти, които дават възможност
на хората да изграждат умения през целия си живот. Тук още веднъж се дава
приоритет на кариерното развитие и придобиването на дигитални компетенции.
Не на последно място, висшето образование се подкрепя от рамката на Европейското образователно пространство до 2025. Тя представя перспективи за
развитие на висшето образование, като обобщава опита, придобит по време на
пандемията през 2020 г. European Commission (2020j) предлага Европейското
образователно пространство да се развива в шест области: качество; приобщаване и равенство между половете; зелени и дигитални преходи; преподавателите трябва да бъдат подпомагани при развиване на професионалните им умения;
подкрепа за развитието на висшите учебни заведения и определяне на геополитически приоритети. Според очертания план от Европейската комисия всички
тези области за трансформация в сферата на образованието ще станат реалност
до 2025 г. Развитието на висшето образование е ключово за постигането на зелени и дигитални преходи. От друга страна, ние вярваме, че рамката отчита
значението на преподавателите и учените при обучението на качествени, добре
подготвени кадри, участващи в икономическото развитие на страната, както и
при създаването на продукти и услуги, ориентирани към потребителя.
Въз основа на представените официални документи на Европейската комисия можем да обобщим, че пандемичната ситуация форсира процесите на дигитална трансформация в редица области, включително висшето образование.
През 2020 г. Европейската комисия актуализира редица рамки, инициативи,
директиви и други документи, за да отговори на „новата реалност“. Забелязваме, че се дава приоритет на цифрова Европа, развитието на меки умения на обучаемите, подпомагане на професионалното развитие на академичния и преподавателския състав на университетите, по-бърз, качествен и рентабилен достъп до
интернет, по-добро покритие на мобилните мрежови оператори, дори в найотдалечените населени места. Поради това ние вярваме, че за да предложим
практически приложима рамка за електронно обучение, трябва да вземем предвид както официалните насоки за развитие на образованието, така и личния
опит, особено в контекста на социална дистанция.
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2. Управление на човешките ресурси във висшето образование
в условията на пандемия
През последните години се наблюдава нарастване на интереса към и отчитане на значението на управлението на човешките ресурси (УЧР) в организациите поради засилената конкуренция за квалифицирана работна ръка. Висшето
образование не е изключение. Управлението на човешките ресурси съчетава
управленски решения, действия и методи, насочени към хората в организацията, като важен ресурс. Фокусирано е върху постигането на целите на организацията и добавя „стойност“ на служители, мениджъри, клиенти и инвеститори
(Христова 2020). Това е стратегически подход за оказване на влияние върху
хората в организацията с цел постигане на нейните цели. Основната цел на УЧР
е да мотивира служителите и да създаде среда, благоприятна за тяхното развитие и удовлетворение (Menon 2020). Висшите учебни заведения се интересуват
от прилагането на УЧР като стратегическа част от тяхната дейност (Abu Teir
and Zhang 2016), защото по презумпция те са отговорни за икономическия, социалния и културния растеж. Ето защо те трябва да насочат внимание към повишаване на качеството на образователните услуги чрез повишаване на квалификацията на академичния състав, въвеждане на съвременни методи на преподаване и дигитализация на учебния процес.
Всяка кризисна ситуация подлага на проверка устойчивостта на образователната система. Университетите преминаха в режим на „спешно дистанционно
обучение“ (Hodges et al. 2020), което несъмнено постави академичния състав и
студентите в положение на невъзможност да преминат бързо към новите изисквания. Основната тежест поеха университетските центрове за електронно обучение, които трябваше да вземат бързи решения, за да преминат към новия
„спешен режим“. Например те трябваше да осигурят учебния процес, така че
университетските системи за електронно обучение да могат да обработват едновременно огромния брой заявки за използване на електронни ресурси и да
провеждат дистанционни тестове, но и да сведат до минимум опитите за измама
от страна на обучаемите. Чрез проявените гъвкавост и иновативност се повиши
конкурентното предимство на университетите, които бързо превключиха към еобучение и не прекъснаха образователния процес.
Спешното осигуряване на технически ресурси и повишаване на квалификацията на академичния състав са свързани с инвестиране на сериозен финансов
ресурс, който в повечето случаи е извън възможностите на образователните
институции. Както е добре известно, финансирането на образованието в разви318
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ващите се страни е твърде ограничено и това води до проблеми, свързани с наемането и задържането на квалифицирани научни и преподавателски кадри, осигуряване на модерна учебна среда и възможности за навременно решаване на
проблеми.
Един от основните уроци, които образователните институции научиха в
условията на пандемия, е необходимостта от ускоряване на процесите на дигитализация и инвестиции в професионалното развитие на кадрите. Ето защо планирането на човешките ресурси трябва да бъде част от стратегическото планиране на висшето образование (Sarip and Royo 2014).
Част от стратегическото управление на човешките ресурси е насочено към
студентите. Повишаването на удовлетвореността им от образователните практики води до нарастване на интереса им към възможностите, предлагани от
университета. От своя страна, това влияе върху тяхната мотивация да придобиват нови знания и да развиват своите професионални умения. Амбициозните и
талантливи студенти трябва да бъдат мотивирани от академичния състав, за да
се почувстват ценни за университета и да виждат перспективи за развитие в
сферата на образованието и науката. Една от добрите практики е студентите да
бъдат включвани в изследователски проекти, да се наемат като лектори или
администратори.
Но както е посочено в UNESCO IESALC (2020), основните технически
трудности, с които се сблъскват студентите във висшето образование по време
на пандемията, са свързани главно с хардуерната обезпеченост и свързаност с
интернет, комуникацията със състуденти и преподаватели, спазването на регулярния график на учебния процес. Ситуацията е особено тревожна за онези студенти от висшето образование, които са по-уязвими поради деликатното им
физическо или психическо състояние (UNESCO IESALC 2020). Кризата с
COVID-19 повлия много и на студентите с ниски доходи, които отчетоха проблеми при достъпа им до електронните ресурси и системи в университетите. Резултатите са понижаване на мотивацията поради лошата техническа обезпеченост, а оттам и неспособност да се справят с възложените задачи и изпити. Това
е мястото, на което управлението на човешките ресурси се намесва със своята
ориентация към човека и методи за задържане на амбициозните студенти и развиване таланти в изследователската област.
Постигането на такива стратегически цели обаче не би било възможно без
адекватното отношение на висшия мениджмънт в университетите при изпълнение на ангажиментите по дългосрочното планиране на развитието и задържането на кадрите.
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В условията на социална дистанция всички ние – и преподаватели, и студенти, оценихме необходимостта от използване на софтуерни инструменти с
цел осигуряване на безпроблемна комуникация по време на учебния процес.
Както се посочва в проучване на (Buffer and AngelList 2020) сред 3500 служители, които работят отдалечено по цял свят, най-големите предимства от дистанционната работа са:
гъвкавост на работното време – 32%;
гъвкавост при избор на физическото работно място – 26%;
не е необходимо да се пътува до работното място – 21%;
възможност да се отделя повече време на семейството – 11%;
възможност да се работи от вкъщи – 7%.
Наред с предимствата участниците в изследването отбелязват и някои недостатъци на дистанционната работа, а именно:
проблеми със съвместната работа и комуникацията – 20%;
самота – 20%;
невъзможност да се прекъсне връзката – 18%;
разсейващи фактори у дома – 12%;
разлики в часовата зона с останалите членове на екипа – 10%;
липса на мотивация – 7%;
отнема се времето за почивка – 5%;
стабилност на интернет връзката – 3%.
Според нас тези данни са валидни не само за бизнеса, но и за сферата на
образованието, което допълнително подкрепя изказаните по-горе твърдения.
Важна част от е-обучението е изборът на софтуерни средства, чрез които да се
намалят негативните последици от дистанционната работа. С оглед целта на
настоящата статия направихме проучване сред студенти по информатика и
компютърни науки в България и Латвия относно организацията на учебния
процес по време на криза.
3. Метод
3.1. Цели на проучването
Целта на това проучване е да изследва мнението на студентите в Икономически университет – Варна и Университета в Лиепая и придобития от тях опит
по време на летния семестър на учебната 2019/2020 година относно обучението
в електронна среда.
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3.2. Дизайн на изследването
Изследването е проектирано съобразно подхода within-subject design, при
който двете групи участници в проучването са независими едни от други и поставени в специфичните за тях условия. Ние считаме, че поставяйки индивидите
в комфортна за тях среда можем да получим коректни резултати. Основните
фактори, които вземаме предвид, са възрастова група на участниците, образователна квалификационна степен и страна по местоживеене (България и Латвия).
Зависимата променлива е рейтингът на е-обучението, който поставят участниците, описан в следващите секции.
3.3. Процес на изследване
Разработихме електронен въпросник в две части:
Детайли за участниците – съдържа демографски данни, като възраст,
пол, специалност (зависи от университета), образователно-квалификационна
степен (бакалавър или магистър) и година на обучение (1 – 6).
Мнение относно е-обучението – тази част включва:
 форма на е-обучение (синхронна или асинхронна);
 софтуерни продукти за видеоконферентна връзка;
 използвана система за е-обучение;
 форма на провеждане на текущ контрол (синхронна или асинхронна);
 форма на провеждане на теоретични тестове (синхронна или асинхронна);
 форма на провеждане на изпитите;
 оценка на е-обучението (използваме 5-степенна скала, при която 1 е
крайно неудовлетворен, а 5 е много удовлетворен);
 впечатления и препоръки относно е-обучението.
За разпространяване на въпросника използвахме груповите имейли на студентите и университетските канали за комуникация, включително системите за
е-обучение на двата университета.
3.4. Участници
Разработихме две версии на анкетата, които бяха представени на родните
езици на участниците. Общият брой на българските участници е 48 (от тях 21
жени), които са студенти в Икономически университет – Варна (UEV), катедра
„Информатика“. Броят на респондентите от Латвия е 45 (от тях 19 жени), които са
студенти в Университета в Лиепая (LiepU), Факултет по наука и инженерство.
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Българските участници са на възраст между 19 и 29 години (средна възраст
22; стандартно отклонение 2.498). Латвийските участници са на възраст между
20 и 30 години (средна възраст 22,28; стандартно отклонение 2.765).
Студентите от ОКС „бакалавър“ от LiepU са 73.4%, а магистрите са 26.6%
от участниците. Бакалаврите от UEV, взели участие в проучването, са 81.3%, а
магистрите – 18.8%.
4. Резултати
Обобщавайки резултатите от нашето проучване, можем да посочим, че
обучението в изследвания период (зимен семестър на учебната 2019/2020) е
било в синхронна форма както в българския, така и в латвийския университет.
Връзката между преподаватели и студенти се осъществява в реално време чрез
софтуер за видеоконференции. 95.8% от студентите в UEV споделят, че са използвали Google Meet, 50% са използвали Zoom, 29.2% – Skype и 4.2% –
Microsoft Teams. 86.6% от студентите на LiepU споделят, че са работили с
Microsoft Teams и 26.6% са използвали Skype като втори софтуер за видеоконферентна връзка. Икономически университет – Варна разполага с институционален достъп до пакета на Google G Suite for Education и поради тази причина
по-голямата част от преподавателите са използвали Google Meet. Университета
в Лиепая има институционален лиценз за Microsoft Teams, което е основният
мотив повечето преподаватели да провеждат занятията си в електронна среда
именно чрез този софтуер. Както показват и резултатите, нито един от двата
университета няма наложени рестрикции за използване на други видеоконферентни средства, с което преподавателите не се чувстват ограничени при избор
на софтуер за синхронна връзка със студентите.
И двата университета използват платформата за е-обучение Moodle за публикуване на електронните материали по отделните дисциплини и провеждане
на онлайн занятия, тестове и изпращане на задания. 100% от респондентите и от
двата университета споделят, че са използвали институционалните платформи
за е-обучение по всички дисциплини, като отчитат положителните страни от
използване на подобни платформи в процеса на обучение. От гледна точка на
студените материалите са налични по всяко време на денонощието в платформата, до която имат достъп и през персонален компютър, и през мобилно устройство. Те са осъществявали навременна връзка с преподавателите. От гледна
точка на преподавателите можем да изтъкнем и някои допълнителни предимства от използването на системите за е-обучение: проследяване на активността на
студентите посредством журнали на достъпа; проследяване на прогреса при
322

Р. Начева, А. Янсоне. Електронното обучение в условията на пандемия:
българският и латвийският опит във висшето образование

овладяването на учебния материал и изпълнението на възложените задачи; прилагане на дигитално ориентирани методи на преподаване.
Респондентите и от двата университета отчитат, че са провели в електронна среда заданията и тестовете през семестъра и изпитите. За провеждане на
електронните изпити студентите от LiepU са използвали изцяло платформата
Moodle, докато 39.6% от респондентите от UEV отчитат, че за целта са използвали също Moodle, а 60.4% - специализираната университетска тестова система.
Текущият контрол, включващ теоретични тестове и практически задачи, е реализиран както синхронно, така и асинхронно. Всеки от преподавателите е прилагал различен подход за проследяване на дейностите на студентите. Например
споделяне на екрани и камери, проследяване в реално време на журналите на
активността в платформата за електронно обучение, предоставяне на защитен с
парола достъп до материала за задание и др. Ситуацията с изпитите обаче е различна поради специфичните изисквания, определени от ръководствата на университетите. Те се провеждат синхронно, с включени камери и споделени екрани, за да се предотвратят опити за измама, като студентите трябва да удостоверят самоличността си по време на изпита.
Общата оценка, която респондентите дават за е-обучението през периода
на социална дистанция от летен семестър на учебната 2019/2020 г., е както
следва:
студентите от UEV: 5 (29.2%), 4 (41.7%), 3 (14.6%), 2 (10.4%), 1 (4.1%);
студентите от LiepU: 5 (26.7%), 4 (26.7%), 3 (33.3%), 2 (8.9), 1 (4.4%).
Оценките на студентите показват, че като цяло са доволни от обучението,
проведено и в двата университета. Освен това те имат някои препоръки, които
според нас могат да бъдат взети предвид при развитие на електронното обучение. Те са свързани основно с ориентирането на преподавателите само към един
софтуер за видеоконферентна връзка, подготвяне на видео материали, демонстриращи изпълнението на практическите задачи и публикуването им в платформата за електронно обучение, за да могат по-късно да се върнат към разглежданите теми. При някои преподаватели по неспециализираните дисциплини забелязват по-слаба подготовка при боравене с дигиталните технологии, което е
затруднило учебния процес.
В подкрепа на резултатите от нашето изследване можем да споделим някои
статистики в световен мащаб. Избухването на епидемията от COVID-19 доведе
до преразглеждане на очакванията за растеж на разходите за корпоративен софтуер през 2020 г. (Statista.com 2020b). Компаниите похарчиха повече пари за
софтуер за отдалечена работа: софтуер за онлайн конференции (67%), инстру323
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менти за съвместна работа (57%), софтуер за отдалечено свързване (52%), софтуер за подобряване на сигурността (41%), системи за е-обучение (23%), инструменти за управление на времето (14%). Според Statista.com (2020a) найизползваният софтуер за съвместна работа е Zoom (36%), Microsoft Teams
(19%), Skype (17%), Google Hangouts (9%) и Slack (7%). Други статистики показват, че Zoom е водещ сред софтуера за онлайн конференции, последван от
Cisco Webex Meetings, Google Meet, BlueJeans, GoToMeeting, Skype, Adobe
Connect (TechRadius.com 2020).
Въз основа на гореспоменатите статистически данни бихме могли да идентифицираме някои инструменти за уеб конференции, които са най-използвани в
световен мащаб: Zoom, Microsoft Teams, Skype и Google Meet. Таблица 1 систематизира основните им характеристики.
Таблица 1
Сравнителна характеристика на софтуер за видеоконферентна връзка
Skype

Google Meet

Windows,
macOS, Linux

Microsoft
Teams
Windows,
macOS, Linux

Windows,
macOS, Linux

Уеб

100 - 1000

250-10000

50-1000

100-250

HD

VGA, HQ, HD

VGA, HQ, HD

HD

да

да

да

да

да

да

да

да

Средства
за съвместна
работа

Бяла дъска

Бяла дъска, MS
Office, PowerBI,
интеграция
с външни
приложения

не

Интеграция с
Google
Jamboard

Чат

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Критерии

Zoom

Платформа
Капацитет (в
брой участници)
Качество на
видеото
Споделяне на
екрана
Споделяне на
файлове

Мобилно
приложение
Криптирана
комуникация
Запис на срещи
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Планиране
на срещи
Списък
с контакти

да

да

да

Да, чрез
Google Calendar

да

да

да

не

Източник: собствена разработка.

Съгласно данните, показани в Таблица 1, Google meet е най-базовият софтуер за уеб конференции, тъй като поддържа най-малък брой участници в срещите и се интегрира с най-малко допълнителни инструменти. Skype се използва
по-скоро за организиране на срещи, отколкото за сътрудничество в реално време, защото не е интегриран с други инструменти, като например бели дъски.
Най-сложният софтуер сред включените в Таблица 1 е Microsoft Teams. Той
предоставя възможности за създаване на споделено работно пространство,
включително на екипи и канали за отделни дейности, планиране на срещи, споделяне на документи и интегриране с множество приложения от Microsoft или
други компании.
5. Дискусия
Но техническата поддръжка на учебния процес далеч не е достатъчна.
Според нас трябва да се очертае рамка за електронно обучение, която трябва да
се разработи така, че да е практически приложима. На първо място, трябва да се
вземат предвид националните, европейските и международните изисквания за
висше образование. Това са: закони за висшето образование, стратегии за дигитализация на образованието, европейски политики, рамки, директиви, програми
и др. От друга страна, рамката за електронно обучение трябва да предлага насоки за формиране на умения на обучаемите както чрез прилагане на подходящи
методи за обучение за електронната среда, така и чрез използване на технически средства (софтуер и хардуер).
По подобие на Udupi, Malali и Noronha (2016), за да представим модела,
който сме разработили, използваме слоестата организация на отделните компоненти, за да покажем по-ясно връзките между тях. Предлагаме рамката за електронно обучение да се състои от следните три взаимосвързани слоя: слой на
управление на човешките ресурси, слой на техническа поддръжка и слой на
политики (Фиг. 1).
Слоят на управление на човешките ресурси се базира на основни постулати в управлението на хора, свързани с управлението на знания, умения, производителност и кариерно развитие. Тук е важно да се спомене, че човешкото познание е от ключово значение за успешното развитие на електронното обучение.
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Фиг. 1. Предложена рамка за електронно обучение
Източник: собствена разработка.

Слоят на техническа поддръжка капсулира софтуерните и хардуерните
инструменти, използвани от заинтересованите страни за достъп до учебни ресурси. От една страна, това е система за управление на обучението (СУО) и
свързаните с нея хранилища на данни, учебно съдържание, визуални и интерактивни инструменти за комуникация с потребителите, модулите за сигурност и
видеоконферентна връзка. Всяка система от този тип интегрира набор от методи за обучение, които се проявяват чрез поддържаните от нея модули и плъгини. От друга страна, това е комбинацията от всички хардуерни устройства, чрез
които потребителите достъпват системата, както и сървърното оборудване, използвано за нейното инсталиране.
Слоят на политики е свързан с интегриране на всички правни рамки на
национално, европейско и университетско ниво, които ограничават заинтересованите страни при използване на системата, но също и защитата на техните
лични данни. Стриктното спазване на правната рамка дава гаранция на всички
страни, че техните права са защитени, а насоките за дигитализация се следват
както на национално, така и на европейско ниво. Осигурени са и възможности
за кариерно развитие на студенти, академичен и преподавателски персонал.
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Примери са: Глобални цели за устойчиво развитие, Програма в областта на
цифровите технологии за Европа, План за действие в областта на цифровото,
Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост и Европейско образователно
пространство, Общ регламент за защита на данните (GDPR), стратегии и закони
за висше образование на национално ниво и правилници на университетско
ниво.
Заключение
Въз основа на направеното анкетно проучване можем да заключим, че еобучението е успешно и в двата университета. Студентите оценяват възможностите, предоставени от техните преподаватели за овладяване на материала по
дисциплините, а именно публикуването на пълнотекстови лекции и упражнения, допълнителна литература, видео лекции и синхронна комуникация. Но от
друга страна, респондентите отчитат и негативните последици от този тип обучение. Например твърде много часове пред компютъра, липса на реална връзка
с преподавателите и другите студенти от учебната група, проблеми с достъпа до
интернет, прекъсване на електрозахранването в извънредни ситуации, лоша
техническа обезпеченост (някои от тях не разполагат с подходящ хардуер, който да поеме натоварването на видеоконферентните връзки и софтуера по специалните дисциплини).
Въз основа на изследванията, представени в тази статия, авторският екип
предлага многослойна рамка за електронно обучение. Тя се състои от три слоя:
слой на управление на човешките ресурси, слой на техническа поддръжка и
слой на политики. Конкретното съдържание на всеки от тях зависи от специфичните нужди на университета. Ние предлагаме модел на високо ниво, който
обобщава опита, натрупан от двата университета в посока на дигитализация на
учебния процес, нашите изследвания и професионален опит.
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E-LEARNING IN A PANDEMIC: THE BULGARIAN
AND LATVIAN EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION
Radka NACHEVA, Anita JANSONE
Abstract
The 2020 pandemic has affected all areas of life, and education is undoubtedly one of
them. In the first months of social distance, lecturers and learners faced the challenge of
communicating virtually, in many situations asynchronously. Traditional teaching methods
have been transformed into digitally oriented, which has put both sides beyond their comfort
limits. The learning process was conducted entirely in an electronic environment, which had to
be organized so that all learners had access to the materials provided. The aim of our article is
to study the experience gained from e-learning in lockdown conditions at universities in
Bulgaria and Latvia. On this basis, we outlined a practical e-learning framework. As part of
our study, we surveyed computer science students to examine the challenges they face in the
first months of lockdown.
Key words: e-learning framework, lockdown, higher education formal frameworks,
digital transformation, human resource management.
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В статията са изследвани очакваните промени на пазара на труда в
България под въздействието на остаряването на населението в следващите 20 години. На остаряването на населението се гледа като на
етап от еволюцията му, за което са предложени аргументи. Въз основа на това и като се отчитат очакванията за дигитализация и автоматизация в бъдеще са изведени заплахите, възможностите за пазара на
труда и изискванията към политиките за повишаване на производителността в икономиката. Анализирани са стратегически документи
в контекста на изведените изисквания и са направени някои изводи и
предложения.
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Въведение
Развитието на населението и социално-икономическите трансформации са
неразривно двупосочно свързани помежду си. От една страна демографските
процеси са повлияни от достигнатата степен на социално-икономическо развитие и от създаването и разпределението на възможностите и на ресурсите в обществото. Това стои в основата на теориите за демографски преход (демографска революция), вторият демографски преход и за епидемиологичен преход,
които
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които се опитват да представят тази връзка като закономерна, повтаряща се и
постоянна за обществата (Notestein, 1953; Omran, 2001; Kaa, 2002). Въпреки че
съществуват спорове около въпроса дали това са нормативни теории, има достатъчно доказателства, че в развитите общества в общи линии има сходства
(Coale, 1973), а доказателства за тези закономерности могат да се наблюдават на
много места по света, включително в развиващите се страни (United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017) и в контекста не само на естественото движение на населението, но и на миграцията
(Willekens, 2015).
От друга страна, промените в броя и структурата на населението обуславят
последващото развитие на обществените системи, предявяват изисквания към
тях, респ. към политиките, които осигуряват адаптацията на тези обществени
системи.
България не е изолиран случай по отношение на демографското си развитие, макар началото на демографския преход в страната да се наблюдава доста
по-късно спрямо редица развити страни в Европа и да изглежда доста колебливо заради влиянието на войните в първата половина на 20 век (данни и периодизация в Минков, 1999). Днес естествените демографски процеси в България,
макар да имат известни специфики, са много сходни с тези в останалите страни
в Европа. Едно от техните крайни проявления е остаряването на населението,
което не е изолиран случай и е характерно за развитите страни и конкретно за
Европа. Нещо повече, остаряването на населението в следващите десетилетия
вероятно ще бъде най-интензивно извън Европа – в страните от Азия (United
Nations, 2017). Те са поели по-късно, но по сходен път на демографско развитие
с относително ниска раждаемост и сравнително висока продължителност на
живота. Има основания да се смята, че остаряването на населението не е просто
паневропейски, а глобален процес.
Следователно остаряването на населението не бива да се разбира просто
като непрекъснато (относително) увеличаване на възрастното население и намаление на младото население (Христов, 2006) или като увеличаване на възрастните или старите хора (Gavrilov L.A., 2003), а като междинен етап в общата
еволюция на всяко население. Наблюдаваните тенденции в България, макар и с
по-висока интензивност на протичане, са продължение на отдавна започнали
процеси, характерни за развитите общества. Поради това е пресилено е да се
говори за демографска криза в България.
Има сериозни основания на остаряването на населението в България да се
гледа главно като на предизвикателство, въпреки че в него се съдържат и въз333
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можности. То се случва с най-висока скорост в годините на преход на страната
към пазарна икономика, при незрели институции, структурни икономически
трансформации, ценностни промени, натрупване и задълбочаване на неравенствата в обществото. Действително основните последствия от остаряването на
населението в България имат по-скоро проблематичен, макар и не кризисен
характер. Те могат да се обобщят в допълнително интензифициране на остаряването на населението; свиване и остаряване на работната сила, респективно
спад в равнищата на икономическа активност и на заетост при равни други условия; промени в социалните статуси на хората и предизвикателства пред разпределението на ресурси между поколенията; необходимост от повече по обем
услуги в здравната и социалната системи; въздействие върху пенсионната и
осигурителната системи към недостиг на средства в тях (Черкезова, 2012). Едно
от главните предизвикателства е свързано с развитието на пазара на труда заради неговата ключова позиция по отношение на икономическото развитие, издръжката на публичните социално-осигурителни и здравни системи и разпределението на ресурси между поколенията. Търсенето на адекватен отговор на политиките в подобна комплексна ситуация поражда редица въпроси. Как остаряването на населението се очаква да повлияе конкретно върху пазара на труда?
Какви са възможните пътища за решаване на предизвикателствата, които очакваме на пазара на труда? Могат ли автоматизацията и дигитализацията в икономиката да предложат част от решенията? Ако да, какви критерии да бъдат поставени, за да постигнат политиките успех в едно бъдещо остаряло общество?
Как се справят политиките в България от гледна точка на поставените критерии?
Настоящата публикация няма претенции, че дава изчерпателен отговор на
всички тези въпроси, особено като се отчита високата неопределеност, която
бъдещето носи със себе си. Нейната цел е да концептуализира накратко какъв
потенциал се съдържа в средата и как да се възползваме от него, така че заплахите, които отправя остаряването на населението, да бъдат превърнати във възможности за благополучие при нарастващата дигитализация и автоматизация в
икономиката и в частност на пазара на труда.
За реализиране на поставената цел са изпълнени следните задачи: очертани са основните очаквани заплахи за пазара на труда под въздействието на остаряването на населението в следващите 20 години; изведени са двете основни
възможни линии за справяне с тях; представени са някои от предизвикателствата и възможностите, които дигитализацията и автоматизацията носят със себе
си; направени са изводи за изискванията към политиките в България, така че
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дигиталната трансформация и автоматизацията да превърнат остаряването на
населението във възможност; анализирани са политиките за интелигентна специализация и образование в страната от гледна точка на поставените изисквания.
1. Бъдещето на пазара на труда в едно остаряло
общество – количествени и качествени измерения
Изследванията показват, че промяната в структурата на населението в България влияе върху размера на работната сила, нейното остаряване и върху общия коефициент на икономическа активност (Борисова - Маринова & Моралийска-Николова, 2011). Между 1992 и 2011 г. остаряването на населението
оказва дори положително въздействие върху коефициента на икономическа
активност, тъй като остаряването е в средата на пирамидата: най-големите кохорти попадат в зряла възраст: 21-61 год. (Черкезова, 2012).
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Фиг. 1. Промяна в структурата на населението в България
от гледна точка на потенциала за работна сила 1950-2100 г.
Източник: Изчисления по данни на World Population Prospects: The 2017 Revision,
Total population by five-year age group, major area, region and country, Estimates 19502015 и Medium-fertility variant, 2015-2100.

В бъдеще има голяма вероятност остаряването да окаже негативно влияние
върху икономическата активност в страната, ако настоящите тенденции във
възпроизводството на населението се запазят, тъй като най-големите кохорти
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ще се изместят към по-високите възрасти. В България при общото намаляване
на населението това означава не само относителен, а и абсолютен спад в броя на
хората в трудоспособна възраст. При намалените входящи потоци в трудоспособното население тенденцията не би могла да бъде компенсирана от помладите кохорти (Фигура 1). Процесите са предпоставка за намаляване на работната сила, защото намалява населението, в което се съдържа най-много потенциал за формиране на работната сила при равни други условия (при запазване на възрастта, на която се пенсионират хората, при запазване на повъзрастовите равнища на икономическа активност на населението).
През 2015 г. на всеки 100 души в трудоспособна възраст се падат по малко
над 30 души в надтрудоспособна (частичен коефициент на демографско натоварване). Това съотношение постепенно се очаква, че ще расте и през 2030 г. ще
достигне 39 души, а през 2050 г. – 50 души в надтрудоспособна възраст. Между
2020 и 2035 г. коефициентът се очаква да расте средно с 5.2% на всеки пет години. В периода след това до 2055 г. интензивността е 8.5 % . Но е необходимо
да подчертаем, че проекциите след 2040 г. и особено след 2050 г. съдържат повече условност. Въпреки това има сериозни основания да се предположи, че
основните предизвикателства, които ще се появят в резултат на промени в пропорциите между население в трудоспособна и в надтрудоспособна възраст, ще
се наблюдават след 2030/2035г. Това е добра новина за политиките, доколкото
им дава хоризонт от 10-15 години за подготовка за този момент. От друга страна, в контекста на подготовката на бъдещата работна сила, която да участва на
пазара на труда, това означава, че подготовката трябва да започне сега.
Освен до намаляване, остаряването на населението се очаква да доведе до
остаряване на работната сила. Това изменение в структурата на активното население оказва влияние върху равнището на общата икономическа активност на
населението.
Моделираните данни на Международната организация на труда за България показват очакване за нарастване на повъзрастовите коефициенти на икономическа активност до 2040 г. Обаче когато отчетем влиянието на остарялата
възрастова структура, можем да очакваме, че общият коефициент на икономическа активност ще падне с 3.2 п. п. и с 3.4 п. п. съответно при мъжете и при
жените между 2015 и 2040 г. (изчисления въз основа на данни от МОТ и Евростат – реалистичен вариант на проекцията).
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Фиг. 2. Хипотетични коефициенти на заетост при фиксирани
повъзрастови коефициенти на заетост и при промяна
на възрастовата структура на населението 2020-2040 г.
Източник: Изчисления на автора по данни на НСИ (коефициенти на заетост по
възраст) и на Евростат (за структурата на населението), https://infostat.nsi.bg/infostat
/pages/reports/query.jsf?x_2=859;https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=
proj_18np&lang=en

Аналогично при остаряването на населението сега и в бъдеще и при преминаването на все по-големи кохорти във възрастта на неактивно население,
дори да се запазят повъзрастовите коефициенти на заетост, общите коефициенти ще спаднат. На фигура 2 е показано вероятното въздействие на възрастовата
структура върху общите коефициенти на заетост до 2040 г. при равни други
условия (при фиксирани повъзрастови коефициенти на заетост за базова 2016 г.
и изменение на възрастовата структура според проекциите на Евростат – реалистичен вариант). Чистото въздействие на остаряването на населението може
да се оцени на 25.4% спад в броя на заетите в периода 2020 – 2030 г.
Изчисленията (по проекции на Евростат за населението за 2040 г. –
реалистичен вариант; оценки на Евростат за броя на заетите и на БВП по
текущи цени за 2018 г.) показват, че при запазване на производителността на
труда и на цените статични (на равнището от 2018 г.) намаляването на заетостта
в мащаба, показан на фиг. 2, може да се очаква, че ще въздейства за намаляване
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на БВП с около 37.8% през 2040 г. спрямо 2018 г. Тази оценка (с помощта на
индексен анализ) също има хипотетичен характер и има за цел единствено да
покаже мащаба и посоката на въздействие на остаряването на населението върху икономическия растеж изчистено от влиянието на други фактори. Общо населението също се очаква да намалее, но в по-малък мащаб – с 15.2% в периода
2018-2040 г. Остаряването на населението означава в бъдеще по-малко работещи хора и по-голяма пропорция на неработещите, по-малко средни доходи в
сравнение със сега, по-малко осигуряващи се и по-малко данъкоплатци, които
са нужни, за да захранят публичните социално-здравни и пенсионни системи.
Освен до намаляване на работната сила и на заетостта, може да се очаква,
че остаряването на населението ще окаже специфично влияние върху качествените характеристики на предлаганата работна сила. Работната сила в по-висока
възраст ще има все по-голямо тегло в структурата на активното население, което може да окаже въздействие и върху структурата му според квалификацията.
Въпреки все по-широкото дискутиране на концепцията за продължаващо
обучение в България, все още на този етап включването на работната сила в
обучение е ограничено. През 2018 г. в България само 2.3% от населението между 25 и 64 г. е включено в продължаващо обучение. Това е приблизително 5
пъти по-малък дял в сравнение със средното за ЕС – 28, и поставя България в
групата страни в Европа с най-нисък дял. Според данни на Евростат през 2015
г. наетите в предприятията в България прекарват в продължаващо обучение,
свързано с квалификацията, по 4.5 часа на всеки 1000. Това е подобрение спрямо 2005 г., когато този показател е бил 2.7 часа, но също е под средното за страните от Европейския съюз – 27, където е 6.4 часа. Тези показатели не отчитат
структурата на заетите по икономически дейности в страните (в някои дейности
се изисква повече квалификация, отколкото в други). След като се изчисти влиянието на икономическата структура се вижда, че почти във всички сектори
часовете, прекарани в обучение, са под средното за Европа с изключение на
„Информация и комуникация“ и „Финансови и застрахователни дейности“.
Бизнесът в страната не инвестира в обучение на работната сила. Следователно
(за квалифицираните работни места) все още разчита основно на специализацията в рамките на образователната система или на квалификации, придобити от
активните лица чрез собствено инвестиране в подготовка.
Изчисленията (по данните, моделирани от МОТ и Евростат – реалистичен
вариант на проекцията) показват, че през 2040 г. 63.4 % от работната сила ще
бъде на 45 и повече години. Това са основно кохортите родени между 1975 и
1995 г. Поради удължаването на трудовите кариери тук влизат и част от хората,
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родени между 1965 и 1974 г. (през 2040 г. те ще са между 65 и 74 г.). Тези кохорти са получили образованието си (основно, средно или висше) между 1990 и
2020 г. и малка част може да са получили образование между 1980 и 2000 г.
Това е тази част от работната сила през 2040 г., чиято подготовка вече е предпоставена от образованието, което са получили. Т.е. структурата на работната
сила според квалификацията през 2040 г. в немалка степен ще бъде повлияна от
разпределението на специалностите в средно и висше образование между 1995
и 2020 г. при равни други условия. Това би било предизвикателство за пазара
на труда в България при настъпването на евентуални структурни промени в
икономиката.
2. Възможностите пред политиките по отношение
на пазара на труда в бъдеще
Съществуват два основни възможни стратегически курса на въздействие от
страна на политиките по отношение на количествените изменения, които се
очертават в бъдеще на пазара на труда. Единият вариант е повишаване на общите коефициенти на заетост. Вторият е повишаване на производителността в
икономиката.
Първият тип политики могат да бъдат насочени към повишаване на коефициентите на повъзрастовата заетост и/или увеличаване на общата заетост чрез
броя на изработени човекочасове през годината. При условие обаче че страната
ще разполага с все по-малко входящи потоци население в трудоспособна възраст,
тези варианти срещат обективни ограничения. Необходимо е драстично увеличаване на повъзрастовите коефициенти на икономическа активност на по-младата
работна сила, което е трудно постижимо. Алтернативата – удължаването на трудовите кариери по административен път с промяна на възрастта за придобиване
на пенсионни права също има своите лимити и се приближава до тях. Освен това
повишаването на заетостта не е панацея само по себе си. Особено ако става в съчетание със спад в производителността или намаляване на доходите.
От тази перспектива очертаването на ясен стратегически курс към повишаване на производителността на труда в икономиката изглежда ключово, за да се справи България в бъдеще с предизвикателствата на пазара на
труда, които остаряването на населението поставя. Този курс се явява едновременно и алтернатива, и допълваща се политика с тази за запазване на заетостта.
Той има потенциал да превърне очакваните заплахи във възможност.
При разработването на политики, които да създадат условия за повишаване
на производителността в бъдеще, е необходимо да бъде отчетено, че остарява339
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нето на населението се случва в безпрецедентни по своята бързина в глобален мащаб поява, видоизменение и разпространение на нови технологии.
Сред икономистите днес едва ли има спорове относно значението на иновациите за конкурентоспособността на компаниите и на националните икономики.
Тези иновации са още по-интензивни и решаващи за оцеляването на компаниите в развитието на технологиите. В широк смисъл иновациите засягат не просто
процеси, продукти, организационни и маркетингови подобрения. Те са сред
водещите причини за структурните промени в икономиките. Появяват се с главоломна бързина непознати дейности, производства, респ. нови по своята характеристика работни места и професии, които изискват специфични умения.
Отмират други.
Анализаторите правят аналог между днешните процеси и примерите от индустриалната революция. Работниците от манифактурите от това време са били
заместени от мощни машини, а човешкият труд се измества към дейности по
усъвършенстване, опериране със и поправка на тези машини. Аналогични процеси се наблюдават днес, но с по-висока интензивност (Bersin, 2017, стр. 69).
Това непрекъснато и бързо преструктуриране едновременно носи повече възможности за повишаване на производителността, но също и повече предизвикателства: изисквания към компаниите и към работната сила за непрекъсната
адаптация; изисквания към правителствата за осигуряване на условията за тази
адаптация и за справяне със и предотвратяване на негативните социални последици, които неминуемо съпътстват всяка структурна промяна.
Предполагаме, че негативните ефекти на структурната промяна ще се
проявят още по-силно при остаряването на работната сила и все по-явното
доминиране на специализации в икономически активното население, които са характерни за по-възрастните поколения. В България вече има натрупан опит от промяната в изискванията спрямо труда и структурната безработица в края на 90-те години на минали век и началото на този (Владимирова,
2008).
Основните очаквани социални последици в следващите две десетилетия
извън вече наблюдаваните са свързани с т. нар. поляризация на труда. Поради
автоматизацията се очаква да изчезнат някои рутинни професии, които подлежат на кодиране, включително от умствения труд (примери са касиерската
дейност; сглобяването; сервитьори и чистачи и др.). В други – да се увеличат
резултатите от труда (научна работа; медицина; управленски дейности на високо равнище и др.). При трети автоматизацията не може да замести конкретния
вид труд, но не създава увеличение на производителността и те няма да изчез340
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нат, но няма да са вероятно и високо заплатени, напр. фризьорските дейности,
някои занаяти и др. (World Bank, 2016, стр. 128-131; Manyika, и др., 2017). Към
последната категория могат да бъдат отнесени и професиите, свързани с грижа
(лична или социална) за останалите, за които има данни, че са едни от най-бързо
разрастващите се професии в остарелите общества. Тези професии са предпоставка за известна стабилност в развитието с по-малък ефект на автоматизацията.
За България оценките са, че е възможно да се постигне 60% автоматизация
на работните места, но след коригиране (с отчитане на въздействието на различни бариери) тази пропорция намалява на приблизително 42% (World Bank,
2016, стр. 129; Keister & Lewandowski, 05/2016). В сравнение с очакванията за
спад в заетостта под въздействие на остаряването на населението и на работната
сила тези оценки са по-високи. Те също са с доста условен характер. На пръв
поглед чисто количествено автоматизацията може да компенсира ефекта на
стареене на населението, дори да породи опасения за поява на излишна работна
сила. Но проучванията показват, че това не е категорично сигурно, тъй като в
други подобни периоди се е наблюдавало дори увеличаване на заетостта, но в
други професии (Световна банка, 2019, стр. 31).
От една страна автоматизацията и дигитализацията носят позитиви,
защото с по-малко вложен труд (и брой заети) ще се постигат поне същите или
дори по-добри резултати в икономиката. От друга страна, това означава, че
концепциите в образованието и в подготовката на работната сила трябва да се
променят, за да се избегнат евентуалните негативни социални последици и за да
се създадат предпоставки за постигане на висока дългосрочна национална конкурентоспособност.
В зависимост от това в какъв вид професия е зает един човек, той ще може
да спечели или ще загуби от тези трансформации. Поради това поляризацията в
труда може да е предпоставка за нарастване на неравенствата в обществата.
От изложеното дотук следва, че в зависимост от това каква е структурата
на икономиката в една страна, какво е разпределението на професиите сред
заетите в тази икономика, може да се очаква:
1. Различен дял на автоматизиране на икономическите дейности и заетостта;
2. Различно влияние на автоматизацията върху общата производителност в
икономиката – когато преобладават професии, които не могат да бъдат автоматизирани, но не могат и да бъдат допълнени, тогава икономиката ще спечели
по-малко от технологичната промяна. Ако има повече преобладаващи професии, които могат да бъдат допълнени или заместени от технологиите, то производителността на труда ще нараства. Аналогично, ако има много заети в рутин341
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ни професии, които могат да бъдат заместени от технологиите, може да се очаква повишаване на общата производителността на труда в икономиката.
3. В зависимост от структурата на икономиката социалната цена ще бъде
различна. Ако в структурата доминират рутинни професии, преходът към технологиите, който изглежда е неизбежен, ще бъде труден, вероятно ще доведе до
структурна безработица, до повишаване на неравенствата.
Въз основа на това могат да се изведат някои основни изисквания към политиките и стратегическия курс на една страна. За да може една страна да се
възползва максимално от предимствата на автоматизацията и дигиталната
трансформация (т.е. да постигне повишаване на производителността на
труда без драстично намаляване на неравенствата и едновременно с това
автоматизацията да успее да компенсира намаляващата работна сила)
стремежът трябва да е към икономическа структура, която предполага
преобладаване на професии, които да могат да бъдат допълнени от новите
технологии. Колкото повече заетостта в икономиката е доминирана от подобни
професии, толкова по-добър икономически и социален резултат може да се
очаква. Следователно още от този момент е крайно належащо политиките
да започнат да съдействат за развитие на такива икономически дейности,
които изискват професии и умения, които автоматизацията ще допълни.
Това е стратегически избор на икономическа структура, която способства за
повече ползи в бъдещето. Постижения в тази област не биха могли да бъдат
постигнати, ако този стремеж не е допълнен с адекватни образователни и
обучителни политики, които да създават подходящите умения.
Примери за професиите, които биха могли да бъдат автоматизирани изцяло
или частично, са такива с нисък интензитет на използване на ИКТ (селскостопански работници; сервитьори; оператори на металообработващи машини; работници по обработване на храни; по механично сглобяване; продавачи в магазини; шофьори, товаро-разтоварителни и складови работници; чистачи; охранители; работници в шивашката промишленост; някои чиновници) и такива със
среден и висок интензитет на използване на ИКТ (секретарки, касиери, финансови професионалисти; агенти/брокери по продажби и доставки; агенти по бизнес услуги). Вижда се, че дори в т.нар. STEM специалности (science, technology,
engineering, and mathematics) в средното образование може да има професии,
които да бъдат заменени от автоматизацията (напр. оператори на машини). Това е важен сигнал за политиките – не просто трябва да има повече специализация в т.нар. STEM специалности, както се прокламира, а трябва да
има специализация в конкретни професии, като специалистите трябва да
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могат да бъдат иноватори, а не просто изпълнители. Подобни специалисти
могат да бъдат създадени по-скоро във висше, а не в средно образование.
Тази теза се подкрепя и от изследванията, които показват, че в бъдеще ще
се търсят все повече когнитивни умения от висок порядък – да се разбират
сложни идеи, да се работи с обработка на сложна информация, да участваш в
различни форми на разсъждения и аргументиране, да преодоляваш трудности
чрез критична мисъл (Bersin, 2017; Deloitte, 2016; World Bank, 2016; Световна
банка, 2019; Manyika, и др., 2017).
Това, което вече се наблюдава в развитите страни се очаква и започна да се
случва и в развиващите се икономики. В България трансформациите се случват
обикновено с известно закъснение. Това е донякъде улеснение за хората, които
разработват политики и дава информация за това какво ни очаква в бъдеще,
какви са и ще са професиите на бъдещето тук. Необходимо е да се отчете, че
поради глобализацията и именно заради същите тези технологии новите знания
и иновациите днес се разпространяват значително по-бързо в сравнение с миналото. Може да се очаква, че ще се наблюдава такова развитие, при което може
да има приближаване и дори изравняване на изискванията към работната сила в
различни по своя профил страни. Интензивната автоматизация би могла да доведе до структурни несъответствия между качествата и уменията на предлагана
и търсена работна сила изключително бързо. В България вече се наблюдава
подобно несъответствие и забавено изместване на заетостта към наукоемките и
високотехнологичните отрасли (Белева, 2018, стр. 105-113). Това означава, че е
необходимо политиките предварително да знаят къде (в кои отрасли) се очаква
автоматизация в бъдеще и в каква степен. Означава също, че при подготовката
на работната сила в страната е необходимо да се отчита както информацията за
това какво се случва във водещите страни (какво да се очаква в България в
близко бъдеще), така и какви се очаква да бъдат професиите на бъдещето, за
които подготовката на работната сила трябва да започне сега, за да има ефект
след 12-15 години. Означава също да се отчита и как се развива икономиката на
България днес, за да бъдат отсети производствата с потенциал. Последното обаче не бива да бъде водещо при разработване на политиките за повишаване на
производителността в страната, защото това би означавало да бъде утвърдено
статуквото на настоящата структура на икономиката, което не е стратегия, ориентирана в бъдещето. Настоящата структура на икономиката дава информация
за отправната точка, но не може да послужи за поставяне на цели.
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3. Как се справят политиките днес в България
с изискванията на бъдещето?
До 2011 г. България няма официално избран курс към конкретна специализация на икономиката и не са посочвани приоритетни за икономиката производства (Министерство на икономиката, 2004). Страната заема относително либерална позиция на ненамеса – разчита се на бизнеса и на неговите решения за
иновации и високотехнологична специализация. Но се очертава намерение за
подкрепата на селското стопанство и на туризма в ролята им на спасителни за
периферните райони и това е единствената посочена специализация (пак там).
През 2011 г. са представени намерения за специализация на икономиката в определени високотехнологични сектори (Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 2011), но няма публикувана стратегия до ноември 2015 г. В
последната стратегия са посочени четири тематични области, в които България
има конкурентно предимство и в които да се насърчава интелигентна специализация и да се фокусират инвестициите за развитие на иновационния потенциал:
мехатроника и чисти технологии; информатика и ИКТ; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативни (творчески) и рекреативни индустрии (Министерство на икономиката, 2015). Този секторен подход е
много повече ориентиран към бъдещето от преди. Той следва международните
тенденции на развитие и насърчаване на бързо развиващи се и с потенциал за
развитие отрасли с висока добавена стойност. Все още е рано да се правят оценки за влиянието на последния предприет стратегически курс върху представянето на България в областта на иновациите, икономическата специализация,
структурата на износа. Стратегията на практика действа от твърде скоро, което
може да обясни частично защо въпреки заложената рамка до момента България
не показва сериозни успехи. Последните данни за 2018 г., показват, че тя остава
сред т.нар. „плахи иноватори“ в Европа (European Union, 2019) и няма данни за
подобряване на нейното представяне. А структурата на износа по данни на БНБ
в първата половина на 2019 г. все още е доминирана от суровини и материали
(39%) и потребителни стоки (25.2%), които са предимно с ниска добавена стойност (храни, напитки, дрехи и обувки).
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Освен това към момента все още основно специалистите се създават в
средното образование. Въпреки наскорошното повишаване на дела на населението, завършило висше образование (34.2% през 2018 г.), той е относително
малък спрямо средното за Европа (39.8%). Относително ниска е пропорцията на
хората, които завършват в тази степен със специалности в естествените науки
(биология, биохимия, околна среда, физика, химия), математика и статистика,
информационни и комуникационни технологии и технически науки, производство и строителство.
За разлика от средното, във висшето образование има отчетливо разминаване между набелязаните сектори за развитие до 2020 г. в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България и създаването на
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работна сила с подходяща квалификация. Това е сериозна слабост, която е необходимо да се преодолее възможно най-скоро, тъй като във висшето образование като правило се създават повече специалисти, които имат потенциал
да бъдат иноватори и чиито професии могат да бъдат допълнени, а не заменени от технологиите. Отделен е въпросът за качеството на образованието и
какви умения се създават в бъдещите специалисти.
Заключение
Остаряването на населението се случва най-напред в развитите общества и
постепенно се премества към догонващи развитието страни. В България това не
е нов феномен. Но проблемите, които поражда демографското стареене, се различават по техните характер и величина, в зависимост от темпа на остаряване.
Развитите страни са направили това за доста продължителен период от време. В
България в промяната във възрастовата структура на населението се наблюдава
по-висока интензивност, особено в последните 30 години. Поради това демографската ситуация не може да бъде наречена криза, но не може да бъде наречена и безпроблемна. Остаряването предявява редица предизвикателства към социално-икономическото развитие на страната, включително към пазара на труда. Очаква се при равни други условия то да въздейства към спад в икономическата активност на населението, спад в заетостта и в производството, както и към
промяна в качествените характеристики на работната сила, които все повече ще
се предопределят от образователната и квалификационната подготовка на повъзрастната работна сила, тъй като нейното относително тегло ще расте. В период на големи технологични промени и иновации това може да се окаже бариера пред усвояването им и да забави растежа.
Успоредно на остаряването на населението вече набират скорост в света и
се очаква все по-широко да се развиват процесите на дигитализация и автоматизация. От тези процеси могат да спечелят повече едни производства и професии
за сметка на други, които подлежат на кодиране и дори могат да изчезнат. Професиите, които могат да спечелят, по-скоро се формират във висшето образование, макар да не е задължително. Следователно политиките имат нелеката задача да стимулират преориентация на икономиките си към високотехнологични
отрасли, в които са заети основно специалисти, чиито дейности биха могли да
бъдат допълнени, а не застрашени от икономиките и едновременно с това да
формират такива специалисти.
Публичните политики са заявили стратегически курс, който отчита дигиталната трансформация – посока към по-високопроизводителни, високотехно346
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логични и иновативни отрасли, но все още има място на стратегическо равнище да се уточнят „печелившите“ професии и конкретни производства в
рамките на тези широки области на производство, в които е напълно реалистично да се очаква широко разпространение и на автоматизацията. Отделно е
необходимо не само да се прецизират приоритетните специалности в контекста на ползите за производителността, а и да се постигне съответствие
между политиките за секторна специализация и тези, които отговарят създаването на специалисти. Стремежът е необходимо да бъде към създаване на
умения, които ще се търсят в бъдеще. Такива по-скоро се формират във висшето образование, където е по-вероятно да се подготвят иновативни специалисти с
нерутинни когнитивни умения от висок порядък.
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THE FUTURE OF THE LABOR MARKET IN BULGARIA – POPULATION
AGING AND POLICY OPPORTUNITIES
Stoyanka Cherkezova
Abstract
The paper investigates the expected changes in the labour market in Bulgaria under the
influence of population ageing in the next 20 years. We propose reasoning for the observation
that population ageing is a stage of the demographic evolution. We identify the threats and
opportunities in the labour market, as well as the requirements for productivity growth policies
regarding this context and taking into account the expectations for digitalisation and
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automation in the future. Arguments are attached to the thesis that the strategic course to
increase labour productivity in the economy is crucial, and the digitalisation and automation
have a central role. Then we analyse some of the strategic documents in the context of the
outlined requirements and we propose some recommendations for improvement.
Key words: population ageing, labour force, digital transformation, strategic policy
solutions.
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Резюме
В условията на постоянни промени, развитие на знания, технологии,
иновации и пандемия възникват нови предизвикателства с конфликтен характер, често породени и от различията между поколенията.
Възрастовите особености нерядко оказват негативно въздействие
върху дейността на организациите, мотивацията, задържането и
развитието на служителите, в много по-голяма степен днес, отколкото в миналото. Посочените особености често се явяват проконфликтен агент при функционирането на организационните структури.
Предизвикателство пред мениджърите е и прилагането на иновативни подходи при управлението на конфликти и генерационни различия в организациите.
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Въведение
Безспорен е фактът, че организацията е социална система, която формира
определена общност със специфична структура, състав и общи цели. Успешното функциониране на организационната структура налага тя да бъде отворена
към промените на средата и да е способна на своевременни действия при възникващите
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предизвикателства. Едно от големите предизвикателства е управлението на различията и, особено, на различията между поколенията. Неотчитането на вижданията по отношение стила на работа, начина на мислене, индивидуалните ценности и интереси, възможностите за развитие и пр. обикновено има дългосрочен негативен ефект за организацията.
1. Конфликтологични особености на съвременните организации
Важен елемент на социалната обществена система в условията на противоречия, глобализиран свят и пандемия, предизвикана от COVID-19, продължава
да бъде организацията като структура. Тя свързва и координира поведението на
хора с умения и компетентности в различни типове дейности. Включва ги в
единен работен процес, в който не само се решават изпълнителски задачи, но и
се създават условия за развитие на членовете на организацията. В среда на непосредствено общуване могат да се представят първоначалните възгледи на
хората в организацията, да се формират мнения, да се изградят навици, да се
изявят възможности, да се утвърди репутацията на членовете и на самата организация. (Кубратов 2007, с. 206)
Специфично за организаците е, че са система, която се отличава с уникалност и индивидуалност, която се формира от споделени устойчиви социални
норми на взаимоотношения и навици, морални и духовни ценности, символи и
стремежи, както и от стремеж за постигане на специфични корпоративни цели.
Съвременните организации функционират в мултикултурна среда, в условия на
непрекъснати промени, на трансформация на социалната среда. Огромно предизвикателство пред всички общества е световното разпространение на епидемията, причинена от COVID 19, предизвикала пандемия. В резултат на пандемията повечето държави членки на Европейския съюз въвеждат строги мерки,
повечето от които засягат работните места. Организациите, независимо от
предмета им на дейност са засегнати от кризата, което поставя изпитание пред
всички слоеве на обществото.
Ефективните поликултурни организации имат създадени социални практики, основани на сътрудничество при решаване на възникващите проблеми, на
свързаност на ценностните системи, а не на грубо налагане на ценности. Предполага се, че членовете на организацията се асоциират с общите цели независимо от индивидуалните си потребности, свързани със системата на заплащане,
възможностите на личностно и кариерно развитие, както и особеностите, породени от различни културни и възрастови предубедености.
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Организацията не е само производствено-технологично обединение на хора и средства за производство по пътя за постигане на някакъв резултат (цел).
Тя не е и колектив от работници (служители), които обединяват своите усилия в
развитието на производството (дейността), които вземат активно участие при
решаването на социално-икономическите проблеми. Организацията е специфична съвкупност от хора, в която членовете й са обединени от условно определени контакти и отношения. Според Паунов (2011) организацията е термин,
който може да означава най-малко три неща: „подреденост (наличие и степен на
нехаос); процес на създаване на тази подреденост и институция.” (Паунов 2011,
с. 17)
Взаимовръзките и отношенията в организацията се създават не само при
изпълнението на служебните задачи, а и под въздействие на реалните условия и
фактори на живота – политически, икономически, психологически, нравствени,
семейни и др. Предполага се, че членовете на организацията споделят общи
ценности, интереси, норми, принципи и т.н. независимо, че понякога те не съвпадат с техните лични ценности, норми и т.н. Възникващите трудности по пътя
за отстояване на приетите ценности и реализиране на нужните потребности,
интереси, цели и очаквания обострят противоречията между отделните личности, социални групи и генерации в организацията. Това създава напрежение и
критични ситуации, изпълнени с конфронтация и съзнателно противоборство,
което е предпоставка за възникване на противоречия и конфликти. В постоянно
променящата се социално-икономическа среда и чести кризисни ситуации от
съществено значение за успешното функциониране на организацията е преодоляването на различията и успешното управление на възникващите организационно-управленски конфликти. (Банкова 2019, с. 26)
Конфликтът в организацията е открита форма на сблъсък на противоречиви ценности и интереси, възникващи в процеса на взаимодействие между членовете на организацията при решаване на проблеми от служебно и/ или от лично естество. Конфликтът може да се разглежда като особено психично състояние на участниците в него. Това състояние обикновено се характеризира с напрежение, стълкновение, единоборство, съперничество. То е следствие от сблъсъка на осъзналите непримиримия характер на своите интереси участници в
конфликта. (Димитров, ДВ. 2005, с. 29)
Отсъствието на конфликт е признак за структурна и динамична симетрия
на отношенията между елементите на организационната структура, което е
предпоставка за статични отношения и липса на реални взаимоотношения, което е признак за липса на живот в организацията. Намирането на баланс между
353

Известия
2020 • том 64 • №4

конфликтността и безконфликтността в организационната система само по себе
си е иновативен подход в социалното управление, който дава възможност, чрез
прилагането на конструктивни способи, за успешно управление и разрешаване
на организационно-управленски конфликти, особено по отношение на възрастовите различия. (Банкова 2019, с. 33)
Развитието на организацията като социална система е повлияно от два основни фактора – вътрешен и външен. Вътрешната среда е особеният климат и
неповторимата система от взаимоотношения, които изграждат организацията
като общност, като обединение на хора, които са насочили действията си за постигане на определена цел. Вътрешните причини се свързват основно с процесите
на цялостна промяна на философията на общественото развитие. Външните фактори се отнасят до стратегическата ориентация на държавата, както и от социалните и икономически ефекти от глобализацията. (Андонова 2012, с. 80)
Организационният конфликт се предшества от социално напрежение в колектива, като най-общо то може да бъде провокирано при следните обстоятелства, които имат характер на вътрешни предпоставки:
• осъзнаването от голяма група членове на колектива, че очевидно са нарушени принципите за социална справедливост и показване на готовност за влизане в конфликт, без значение под каква форма;
• представяне от само себе си на обективния характер на социалните отношения и субективния характер на поведението на участниците в тези отношения. На ниво организация проявлението на напрежение е съпроводено с отклонение от нормалните отношения на сътрудничество, които са специфични качествени характеристики на социалните отношения в процеса на работа на организацията;
• нарушение на нормалните отношения и неадекватно изпълнение на задачите, особено при взаимодействие между членовете на организацията. (Банкова
2019, с. 26-27)
Не с по малка сила на въздействие са и външните предпоставки, които
обикновено са свързани с политическите, законодателните и икономическите
промени на национално и международно ниво. Развитието на глобализацията
като основен процес на съвремието води до множество проблеми, които оказват
влияние върху всички обществено-икономически и организационни системи.
Такива са:
• политически и социално-икономически проблеми – предотвратяване на
войните, устойчиво развитие на световното общество, нов модел на икономическо развитие;
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• екологични, енергийни, суровинни, продоволствени и проблеми на световния океан;
• социални проблеми – демографски, междунационални, религиозни и културни, на здравеопазването и образованието, социална изолация;
• научни проблеми – усвояване на космоса, глобално затопляне, дългосрочно прогнозиране;
• проблеми от смесено естество – военни и регионални конфликти, престъпност, тероризъм, технологични аварии, стихийни бедствия, пандемии;
• провали в глобалното управление.
Развитието на съвременната свръхсимволна икономика се съпътства и от
други опасни явления – разместване на цели етноси и непрекъсната миграция.
Днес почти няма държава в света, която да не се е опитала да обедини различните етноси, които я населяват в „единна сплав”. Развитието на знанието, технологиите и иновациите създават предизвикателства пред организациите с
предстоящ ефект. Но това, което е силно осезателно днес, е задълбочаващата се
пропаст между отделните поколения. Различията са толкова изострени и динамични, че капацитетът на работната среда е недостатъчен, за да интегрира многообразието от интереси на все по-трудното разбирателство между генерациите
служители. Работното място не принадлежи на едно поколение, въпреки че на
някои мениджъри би им се искало да е така. Всяко ново поколение има свои
виждания, ценности и очаквания, които не се вписват в традиционните модели
на управление. Докато преди години по-старите поколения успяват да наложат
своите разбирания на по-младите, в съвременните условия се наблюдава обратна зависимост. (Томов 2020)
Явни конфликтни индикатори са високото ниво на напрежение в екипа,
понижената работоспособност и като резултат – ниски и/или некачествени
ефекти от извършената работа, неудовлетворителни финансови показатели,
влошаване на взаимоотношенията с партньори и клиенти, понижаване на имиджа на организацията и т.н. На практика конфликтът винаги има някакви външни проявления и не може да остане скрит. Според Стоянова (2014) в не малко
организации конфликтът е модел на поведение на участващите страни, модел в
който се открояват разпределението на ролите, последователността на събитията, начините на изразяване на възгледите и ценностните ориентации, мотивацията и формите на отстояване на интересите (пари, собственост, власт, образование, работа, дом, сигурност или всички заедно) на участващите страни.
Обикновено организационно-управленските конфликти се проявяват между членовете на управляващата организация, ръководителите и изпълнителите.
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Съществуват на две равнища: хоризонтални – между функциите, отделите и
групите и вертикални – между различните йерархични нива. Възникват в основния състав и различните звена на организационната система по повод на
целите, методите и средствата на организационно-управленската дейност, както
и от резултатите и последиците от изпълнението на задачите.
Банкова (2019) поддържа тезата, че специфична особеност, свързана с възникването на организационни конфликти, е йерархичната структура на длъжностите в организациите и делегирането на права от висшестоящото ръководство към по-низшето. Всяка власт, дори и делегираната, има тенденция за самостоятелно увеличение на правата си, от което е възможно да възникнат противоречия и конфронтации с висшестоящите, водещи до открит сблъсък. В същото
време самата йерархична структура на управление на организацията изисква
едностранна отговорност на по-ниските звена пред по-висшите, което нерядко
води до административен произвол и създаване на конфликтно напрежение.
Възникващите конфликти в организациите могат да се развият както в негативен, така и в позитивен план. Негативните ефекти се изразяват в девалвация
на нормите, ценностите и добрите отношения, на които се е основавала организацията, дезинтеграция на нейните формирования и изпадане в дисфункционално, кризисно състояние и дори до разпадане на организационната структура.
Позитивните резултати се проявяват във възможността за разрешаване на
дълго премълчавани или неглижирани проблеми, обикновено провокирани от
стила на ръководство, от неудовлетвореността на служителите, свързана с методите на работа, възможностите за развитие, получаваното възнаграждение и
пр. Според Банкова (2019) конфликтът е индикатор, който показва осъзнаване
на необходимостта от предприемане на подходящи мерки за подобряване дейността на организацията. Така създалото се напрежение стимулира прехода към
нова организация на работа, съобразена с променената ситуация на външната
и/или вътрешната среда. Михайлова (2016) отбелязва, че конфликтът може да
насърчи търсенето на нови методи на работа и да помогне за преодоляване на
инертността и самодоволството в организацията. В този смисъл може да бъде
средство за насочване на усилията за постигане на желаното състояние и резултати.
Поведението на организационните звена отразява както напрежението
между тях, така и желанието за постигане на оптимално съответствие между
взаимозависимостта и автономността, между сътрудничеството и конфронтацията. Поведението на служителите може да се определи от отношението им към
баланса на напрежението в техните взаимоотношения – нагласите да си сътруд356
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ничат или да се конкурират. Желанието за намиране на оптимален баланс между противоположностите и различията предполага взаимодействие, взаимосвързаност, динамично равновесие – което само по себе си създава напрежение. Ако
се наруши постигнатият баланс, поведението може да стане агресивно, прекалено толерантно, а понякога апатично. Организационната структура може да си
позволи нарушаване на този баланс и допускане на възникване на конфликтни
ситуации, в повечето случаи обаче нито ръководителите, нито служителите се
възползват от тази възможност, тъй като предпочитат да запазят създадените
отношения, които имат характер както на сътрудничество, така и на конкуренция. Също така те предпочитат овладени конфликтни ситуации и ненарушен
баланс на напрежение, особено в случаите, когато връзката между организационните структури съдържа както взаимна зависимост, така и самостоятелност.
(Банкова 2019, с.37)
Според Уилиям Мастенбурк (1996) „смесената” природа на отношенията
сама по себе си не създава трудности за разбиране, но все още не са намерени
точни термини за нейното изразяване. Безспорно е, че отношенията между хората са смесени и разнородни и че често фокусът е отправен към категориите:
„Съревнование или сътрудничество”. Термините, с които могат да се концептуализират тези явления са „динамично равновесие”, „баланс”, „дилема”, „парадокс”, „баланс на напрежението”, „полярност” и др. Те изразяват характерното
родство и сходство на „сътрудничество и конкуренция”. Независимо че не са
абсолютно точни, е препоръчително да се използват при изясняване на същността на проблемите за успешното управление на организационноуправленските конфликти, особено в случаите на генерационни различия и кризисни ситуации.
2. Социални практики при идентифициране на индивидуалните
различия, породени от възрастови особености
Индивидуалните различия оказват влияние върху поведенческите реакции
в разнообразието на ситуации в социалната и в професионалната среда. До скоро акцент на управлението беше обособяването на индивидите в групи, днес
феноменологичният подход дава възможност личността да се описва като уникална и автономна индивидуална биосоциална система, състояща се от характерни за даден индивид личностни характеристики. Организациите, в които
служителите се различават по начин на мислене, вземане на решения, комуникативни умения, организираност и емоционалност, креативност и иновативност
често превъзхождат много свои конкуренти, в които служителите реагират
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сходно, мислят и вземат еднотипни решения и процесите са строго контролирани и предсказуеми. Многообразието от хора е бизнес богатство, състоящо се от
човешкия капитал на различни генерации, богат опит, компетентности и умения, разнообразие от иновативни и креативни подходи за развитие. (Карадашева
2019)
Различията между поколенията се задълбочават и нерядко се стига до остро противопоставяне, конфликти и дори до кризисни сътресения, особено в
период на промени и ускорено технологично развитие. Първите 20 години на 21
век, се характеризират с голямо разнообразие и динамичност между поколенията, които нерядко са фактор за възникване на конфликти с негативен ефект върху дейността на организациите. Успешното развитие на процесите и дейностите
поражда необходимостта от трансформиране на управленското въздействие
чрез адаптиране и диференциране на влиянието, съобразно многообразието от
служителите в организацията. Постигането на баланс в управлението на човешкия фактор и превенцията на конфликтите могат да бъдат успешни при съобразяване с индивидуалните характеристики на поколенията, както и с религия,
етнос култура, пол, сексуалност, физически и психически индивидуални черти.
Изброените особености могат да бъдат с постоянен и променлив характер и
могат да имат ефект на конфликтни предпоставки, като силата им на въздействие
и проявление може да бъде различна в зависимост от териториалното разположение и спецификата на дейност на конкретната организационна структура, както и
от разнообразието на човешките ресурси в организацията. Днес в повечето организационни структури четири/ пет различни поколения служители полагат усилия да работят съвместно. Практиката показва, че дистанцията между поколенията се задълбочава и често е в основата на множество междуличностни, делови и
организационни конфликти. Особено днес, в условията на пандемия, разделението между поколенията може да навреди и на продуктивността и ефективността на
организациите, на мотивирането и задържането на хората в много по-голяма степен, отколкото в миналото. Известно е, че в периоди на промени и ускорено технологично развитие, генерационните различия са задълбочени значително и нерядко водят до кризи и конфликти в организациите.
Според Томов (2020) поколенията са групи от хора, които са родени в един
и същ отрязък от време, с относително идентични възгледи, обща културна и
ценностна система. Всяко поколение се формира от икономическите условия и
семейна среда, от културно-социалните фактори на обществото, в което израства, както и от технологиите, които съпътстват достигането на неговата зрялост.
Споделената обща история, доминиращите ценности, личностни образи и моде358
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ли на поведение, икономическите и културни условия на хората, живели в един
исторически период, оформят специфични черти в тях. Приема се, че тези черти
характеризират поколенческата личност. Характерните особености на поколенческата личност не са строго персонализирани. Те са по-скоро социални и се
проявяват не толкова в личния живот, а в социалната и организационна среда,
като влияят на възприятията, нагласите и социалното общуване.
На практика в съвременния делови живот в повечето организации съвместно работят представители поне на четири поколения, а това създава колоритна
и сложна среда за изпълнение на служебните задачи. Генерационните особености и поколенческите различия се разграничават по демографските характеристики на хората, както следва: родените в периода от 1923 до 1945 г. са от т.нар.
„silent generation“, родените в периода 1946 – 1964 г. са от поколението „Т“,
наречено още „baby boomers“, родените в периода 1965-1980 г. са от поколението „Х“, а родените в периода 1981-1997 г. са от поколението „Y“, наречени още
„милениали“, следва предпоследното поколение „Z“ на родените през 19982011 г. (Карадашева 2019)
Поколението „Т“ – израснали по времето на „желязната завеса“ и плановата икономика, това е поколението на традиционалистите. Характерно за тях е
висока дисциплинираност, чувство за отговорност и издържливост. Те обичат
правилата, социално активни и отдадени на работата, но не са гъвкави и креативни. Лоялни са към екипа, организацията, институцията и ръководителите. Но
не са динамични и по-трудно се адаптират към новите условия. Предпочитат да
работят в екип. Недоверчиви са към предприемачеството и стопанския риск,
скептични към обучението, ценят опита и професионализма, яснотата и морала
в отношенията, консервативни, колективът и обществото имат превес над личността, влияят се от традиционни материални стимули, морални отличия и
признание, изпитват удоволствие от постигането на положителен резултат.
Поколение Х – характерно за това поколение е „мога – искам“, това са хора
с готовност за промяна. Формирали са мирогледа си в условия на икономически
преходи, кризи и сътресения. Хората от това поколение са трудолюбиви, отдадени на упорита работа и индивидуален успех, лоялни. Изграждат кариерата си
постепенно, движат се в една посока. Глобално информирани са, имат неформални възгледи и самостоятелност. Поели са много социални ангажименти и
разполагат с малко свободно време, амбициозни, стремят се към сигурност,
стабилни високи доходи, авторитет и висок професионален статус, отговорност
и власт над другите. Стремят се да правят добро впечатление и да влияят на
мнението на другите, готови на компромис с ценностите си, ако това им носи
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материални доходи, популярност и авторитет. Подходящи са за по-монотонна
работа с много и качествено изпълнени детайли.
Поколение Y – специфично за това поколение е „заслужавам“, те са склонни
да отричат традициите, обикновено имат високо самочувствие и потребност да
бъдат забелязани. Високо ценят технологиите, тъй като те им дават възможност
максимално да улеснят живота си. Те са динамични, адаптивни и гъвкави. Не
признават опит и квалификации, обичат да работят със свои темпове. Хората от
това поколение отчитат голям поток от информация и нестабилна външна професионална среда. Притежават високо ниво на техническа грамотност и предпочитат работа в области с високи доходи. Развиват се едновременно в различни области, лесно се адаптират и се стремят към нови знания. Залагат на сигурна кариера, а не на сигурно работно място. Ценностите им са свързани с личното развитие и благосъстояние, стремят се към постигане на високо качество на живот чрез
престижна кариера и инвестиране в обучение, което гарантира бързо развитие.
Изключително чувствителни са по отношение на свободата си.
Поколение Z – „милениали“, поколение на промяната, те са креативни и
предприемчиви, търсят удовлетворение от работата си. Характеризират се с
ниско ниво на концентрация, нетърпеливи са. Смята се, че хората от това поколение са с най-голяма власт да предефинират начина, по който работят. Готови
са да усвоят няколко професии. Ориентират се в голям обем информация и с
лекота превключват от една дейност към друга. Създават си свои лични стандарти, независими от груповите представи и изискванията на организацията.
Държат не само на високото заплащане, но и на смислеността на работата. Силно зависими са от технологиите – известни са още като поколението на 5-те
екрана – смартфон, таблет, компютър, лаптоп и телевизор. Вярват, че ще могат
да направят света по-добър. Избягват да общуват с възрастните, освен ако не
виждат в тяхно лице ментор или подкрепа и разбиране.
Успешното управление на генерационните различия в организацията налага детайлното им познаване, което е и показател за компетентността на ръководителя/лидера и ефективността на умението да управлява многообразие от хора
в организационната система. Необходимо е да се отчете фактът, че за резултатното функциониране на организацията не е необходимо да се предпочете едно
поколение пред друго или те да бъдат изолирани или игнорирани едно от друго.
Няма добро или лошо поколение. Няма универсален критерий, по който да се
съди за предимствата и недостатъците на едно поколение пред друго. Посъщественото е да е налице разбиране и съобразяване с особеностите на всяко
поколение, които могат да се използват в интерес на работата. Колкото по360
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добре мениджърите разбират уникалната комбинация от фактори, които формират генерационните нагласи, толкова по-добре ще могат да координират усилията на хората от различна възраст в организацията и ще могат да канализират
енергията, мотивацията и поведението в интерес на организационните цели.
3. Възможни подходи при управление на конфликти, предизвикани
от генерационни различия, в организациите
Спецификата на управлението на многообразието в организацията се отнася до познаването, разбирането и съобразяването със специфичните особености
и използването на силните страни на всички поколения в интерес на работата,
т.е. управленското въздействие да се осъществява чрез междугенерационния
подход. Това дава възможност на членовете на организацията, които притежават различни индивидуални особености, да развиват потенциала си и да допринасят за постигане на общите екипни и организационни цели. Прилагането на
междугенерационния подход е предпоставка за създаване на организационна
среда на взаимно разбирателство, подкрепа и сътрудничество, спомага за трансфера на знания и осигурява солидарност между отделните поколения на работното място, което е подходяща основа за създаване на конструктивна работна
среда и превенция на напрежението и организационно-управленските конфликти. Създаването на приобщаваща организационна култура, ориентирана към
насърчаване на взаимодействието между различните възрастови групи, както и
приемането не само на приликите, но и на различията между поколенията, на
разнообразни и понякога противоречиви мнения и придобит опит в повечето
случаи е добра база за развитие на организацията и преодоляване на конфликтите и различията.
За постигането на позитивни ефекти от предложените управленски инструменти е необходима и социална подкрепа, която може да се разглежда като
социално-психологически механизъм, намаляващ отрицателните последствия от
стреса и тревожността, в резултат на поколенческите различия. За човека наличието на социални връзки е толкова важно, че самото им отсъствие или недостатъчност може да се разглежда като патологично. (Недялкова 2011, с.162-165)
Поведението на организационните звена отразява както напрежението
между тях, така и желанието за постигане на оптимално съответствие между
взаимозависимостта и автономността, между сътрудничеството и конфронтацията. Поведението на служителите може да се определи от отношението им към
баланса на напрежението в техните взаимоотношения – нагласите да си сътрудничат, или да се конкурират. Желанието за намиране на оптимален баланс меж361
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ду противоположностите и различията предполага взаимодействие, взаимосвързаност, динамично равновесие – което само по себе си създава напрежение. Ако
се наруши постигнатият баланс, поведението може да стане агресивно, прекалено толерантно, а понякога апатично. (Банкова 2019, с. 37)
Противоречията могат да насърчат търсенето на нови методи на работа и
да помогнат за преодоляване на инертността и самодоволството в организацията. В този смисъл те могат да бъдат средство за насочване на усилията за постигане на желаното състояние и резултати. (Михайлова 2016, с. 219-227) От гледна точка на динамичните процеси и управлението на многообразието, породено
от поколенческите различия, е необходимо да се обърне внимание както на конструктивните, така и деструктивните моменти във взаимоотношенията между
служителите в организационните звена. По отношение на постоянно променящата се, нерядко кризисна, външна среда управлението на възрастовите различия би било успешно при следните обстоятелства:
• развитие на силни взаимозависимости в рамките на организационните
структури чрез фокусиране върху необходимостта от оцеляване на организацията и просперитет в конкурентната среда, което стимулира появата на вътрешна
солидарност, мотивация и предприемачески инициативи (Банкова 2019, с. 38);
• проучване на възрастовата пирамида на организацията по отношение на
компетенциите на служителите и как това кореспондира с бизнес плановете и
очакваните промени в дейността на организационната структура – липсата на
информация може да доведе до ситуации, при които се получава критична маса
от хора, на които предстои да се пенсионират, или по различни причини да напуснат организацията и ако знанията и уменията им не са предадени на други
членове, рискът да се получи сериозен дефицит от кадри е реален;
• необходимо е социалните практики при управление на възрастовото многообразие да се интегрират с различните процедури и правила на организацията, свързани с управление на човешките ресурси, като подбор, планиране, обучение, развитие и оценяване на човешките ресурси, привличане на таланти,
планиране на приемствеността и др.;
• възползването от възможностите, които предоставя многообразната по
възраст работна сила, налага преразглеждане както на вътрешните политики,
така и на управленските практики, за да се гарантира създаването на организационна среда, която насърчава развитието на потенциала и сътрудничеството
между поколенията;
• толериране на възрастовото многообразие като ключово условие за развитието на ефективни мерки и политики, насърчаващи здравословния и продукти362
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вен трудов живот, от гледна точка на целия жизнен цикъл на процесите и дейностите (ЗАДИПХРСБ 2020);
• създаване на продуктивни напрежения между организационните единици,
предизвикани от обмен и сравнение на резултатите, чрез въвеждане на хоризонтална ротация на работата, разработване на общи цели и насърчаване на неформални лични контакти, което е в подкрепа на взаимозависимостта и идентифициране с целите на организацията и укрепване на чувството за единство; (Банкова 2019, с. 39)
Заключение
Въпросът за успешното социално управление на конфликтите в организациите
е с постоянна актуалност, независимо от предмета на дейност, броя на членовете,
възрастовите различия и стиловете на ръководство на организацията. През последните години взаимоотношенията работодател – служител са качествено променени
– служителите стават все по-активни при договаряне на условията на труд, почивка, придобивки, перспективите за кариерно развитие, възможност за гъвкаво работно време и не на последно място – зачитане на приноса им към организацията.
Ако ръководството на една организация чрез иновативни подходи успее да съвмести натрупания опит на „baby boomers“ и поколението „Х“ с креативността, енергията и стремежа за развитие на поколенията „У“ и “Z”, ще гарантира просперитет и
благоприятен организационен микроклимат и възникването на конструктивни
конфликти. Обратно, ако няма симбиоза между отделните генерации и деструктивните конфлитки са част от организационния живот, то тогава бъдещето на организацията е неясно и е минимална възможността от устойчиви резултати и успехи.
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INNOVATIVE APPROACHES IN CONFLICT
MANAGEMENT AND GENERAL DIFFERENCES IN THE ORGANIZATION
Ivanka BANKOVA, Vasil PAVLOV
Abstract
In the conditions of constant changes, development of knowledge, technologies,
innovations and pandemic, new challenges of conflict nature arise, often caused by the
differences between the generations. Age characteristics often have a negative impact on the
activities of organizations, motivation, retention and development of employees to a much
greater extent today than in the past. These features are often a pro-conflict agent in the
functioning of organizational structures. Challenge for managers and the application of
innovative approaches in the management of conflicts and generational differences in
organizations.
Key words: generational differences, innovative approaches, organizational conflict
management.
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Резюме
В съвременната икономика тенденциите и предизвикателствата,
които глобализацията, технологичното развитие и демографската
ситуация налагат, промениха характера на труда както на общоевропейско, така и на национално равнище и дават основание да се говори за нововъзникващи или изменящи се професионални рискове.
Съвременното мислене приема хората като основен ресурс и носители на конкурентно предимство за предприятията, поради което осигуряването и управлението на безопасността и здравето при работа
са от изключително значение.
© 2020 Икономически университет – Варна

Цитиране: АНТОНОВА, К. (2020 Професионални рискове за заетите в новите условия на
труд. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 64 (4). с. 366 – 380.

Съвременната бизнес среда е изключително динамична и под нейното влияние темата за безопасността и здравето при работа (БЗР) придобива особена
важност и широка приложимост във всички сфери на икономическия живот.
Интегрирането на дейността за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд като елемент на цялостната политика на предприятието представлява основен подход за успешно прилагане на стандартите за осигуряване на устойчиво и ефективно развитие.
Новите условия на труд, свързани с демографската ситуация и с развитието
на технологиите, са предпоставка за възникването на нови рискове в работната
среда.
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среда. Инвестирането в превенция на тези рискове и насърчаването на създаване на по-добри условия на труд предполагат намаляване на трудовите злополуки, сигурност на работното място и удовлетворение от работата.
Целта на автора в настоящата статия е да разгледа някои от предизвикателствата, свързани с новия характер на труда и възникващите нови професионални рискове, и на тази основа да предложи мерки за подобряване на условията за
безопасност и здраве при работа в организациите.
Условията на труд са характеристика, която пряко влияе върху общото
представяне на организациите в реалната икономика. В научната литература и в
нормативната материя се срещат редица понятия за определяне на понятието
„условия на труд“, които са или синоними или се припокриват като съдържание
и обхват, като например: „условия на трудовата дейност”, „трудови условия”,
„условия на производствената среда”, „благоприятни условия на труд”, „безопасност и здраве при работа” и т.н. (Донев, Г., К. Петкова, И. Кокалов 2009, с.
30). Условията на труд се конкретизират като съвкупност от фактори, които
обкръжават работещия и определят възможностите за производително прилагане на неговите сили (Калчев Р. 2009, с.254).
Донев и колектив дефинират условията на труд като „съвкупност от технически, организационни, икономически, санитарно-хигиенни и психосоциални
фактори на производствената среда и трудовия процес, които оказват влияние
върху функционалното състояние на човека, производителността и ефективността на неговата дейност“ (Донев, Г., К. Петкова, И. Кокалов 2009, с. 30-31).
Според Р. Калчев (Калчев. Р, К. Антонова 2014, с. 210) безопасните и здравословни условия на труд (БЗУТ) са материални условия, които отстраняват
или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила.
Един от най-важните аспекти в политиката на Европейския съюз (ЕС), касаеща заетостта и социалните дейности, е именно осигуряването на безопасност
и здраве на заетите, като съвременният подход е насочен към отчитане на промените в условията и характера на труда и появата на нови професии и в тази
връзка – появата и на нови професионални рискове.
Работата в новата среда предполага появата на нови тенденции на работните места. Промените включват задълбочаване на процеса на автоматизация и
комплексност на трудовите дейности, взаимно свързани и автономни работни
процеси, които се характеризират със самоорганизиране, самообучение и самоподдържане. Във връзка с бързото развитие на новите технологии се променят и
организацията, и управлението на работните места. Появяват се нови професии
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като софтуерен инженер, специалист по дигитален маркетинг, блогър, влогър,
професионален геймър, стриймър, инфлуенсър, специалист по виртуална реалност, инженер на изкуствен интелект и др. в области като информационните и
комуникационните технологии, роботиката – 3D и 4D печатът и „биопечатът“,
автономните превозни средства (включително дронове), роботиката (включително използването на колаборативни роботи или коботи), алгоритмите, изкуственият интелект, виртуалната реалност и разширената реалност ще се използват
все по-широко във връзка с трудовите дейности, а иновациите, свързани с тези
технологии,ще продължат да се развиват (EU-OSHA 2018).
Пейчева (2020) е на мнение, че в новата реалност настъпват промени и в
начина на взаимодействие между потенциалните и настоящите служители и
HR-рите. Появява се необходимост от дигитален HR и иновации в привличането и подбора, оценката на трудовото представяне, администрирането, обучението и развитието на служителите.
Някои от предизвикателствата в новата работна среда са свързани именно с
развитието на технологиите и цифровизацията, организирането и управлението
на трудовите процеси, работните отношения и изискванията към заетите (вж.
фиг. 1.).
развитието
на технологиите
и цифровизацията

организирането
и управлението
на трудовите процеси

предизвикателства
в новата работна среда

работните отношения
и изискванията
към заетите

Фиг. 1. Някои предизвикателства пред безопасността
и здравето при работа
Източник: съставена от автора.
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Цифровизацията и дигитализацията в съвременния свят на труда водят до
възможността за изцяло нова организация на работните процеси. В този смисъл,
някои от ползите са:
- осигуряване на възможност за хората да работят по всяко време и отвсякъде;
- осигуряване на непрекъснат процес на работа в условия на непредвидени
обстоятелства, чрез използване на онлайн платформи;
- достъп до работа за хора, които иначе биха били изключени;
- създаване на нови възможности за гъвкави начини за съчетаване на професионалния и личния живот;
- създаване на възможност за преосмисляне на някои законодателни разпоредби, касаещи режима на труд и почивка, в частност организацията на работното време в седмичен аспект.
Във връзка с използването на информационните и комуникационни технологии организацията и управлението на трудовите процеси стават различни.
Иванова (2020) е на мнение, че ако работата извън офиса е популярна практика
за компаниите от IT сектора и за университетите, предлагащи дистанционно
обучение, за голяма част от бизнеса и за училищата се оказва нова възможност
за изход от ситуацията, създадена вследствие на обявеното извънредно положение по време на пандемията Covid-19.
Според Черкезова (2020) от една страна, автоматизацията и дигитализацията носят позитиви, защото с по-малко вложен труд (и брой заети) ще се постигнат поне същите или дори по-добри резултати за икономиката, но от друга
страна, са необходими промени в концепциите по отношение на образованието
и подготовката на работната сила, за да се избегнат евентуалните негативни
социални последици.
Използването на новите технологии предоставя възможност на хората да
работят съвместно със свои колеги, които обитават различни часови пояси, както и възможност за изнасяне на работата от традиционния офис, т.н. „дистанционна работа“ или „хоум офис“, при която преместването може да е в дома на
работника или на друго място, както и да бъде изместена в международен план
(офшорен аутсорсинг). С възможността хората да изпълняват своите задължения по всяко време и навсякъде се заличава границата между личния и професионалния живот. Оставането на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни
седмично (24/7) обаче може да се отрази върху здравето, като се появява риск
от пристрастяване към употребата на мобилни устройства, т.н. „цифрово пристрастяване“ или „номофобия“, макар че някои работници разглеждат способ369
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ността си да бъдат на разположение 24/7 като свидетелство за своя професионален успех. В много случаи в резултат от това се появяват здравни проблеми,
стрес и/или професионално прегаряне.
В съвременните условия на труд дейностите в голяма степен се координират и контролират от компютърни алгоритми и изкуствен интелект чрез използване на алгоритмично разпределение на трудовите задачи, използване на приложения за анализиране на хората, проследяване на производителността, оценки на трудовото изпълнение и др. В резултат на това работниците могат да изгубят контрол върху съдържанието, темпа и планирането на труда, както и върху начина, по който те изпълняват трудовите си задължения (Moore 2018). Това
се свързва със стрес в процеса на работа, влошено здраве и благосъстояние,
намалена производителност и увеличаване на отсъствията от работа поради
болест (HSE 2017). На пазара на труда се появява тенденция за наличие на повече работници с временна заетост, работа на непълно работно време, както и
неформална заетост (ILO, 2018).
В условията на дигитална работа пазарът на труда не е регулиран, съществуват незащитени трудови правоотношения, не е гарантирано справедливо заплащане на труда, има висок риск от дискриминация и от неспазване на правилата за безопасност и здраве при работа. Според Стефано (De Stefano 2016) това
предполага повече рискове за заетите поради липса на защита от колективното
трудово договаряне и от законодателството, свързано с безопасните и здравословни условия на труд.
Потенциалното въздействие на информационните и комуникационните
технологии, включително на изкуствения интелект и роботиката, върху безопасността и здравето при работа са обект на изследване на Европейската агенция. Разработват се множество възможни и реалистични сценарии за това, как
биха изглеждали работните места в бъдеще, като акцентът е въздействието върху естеството и мястото на извършваната работа и нововъзникващите проблеми,
касаещи здравето на хората (EU-OSHA 2018).
Тези проблеми могат да бъдат систематизирани в няколко групи (виж. фиг.
2):
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нови рискове за заетите

физически рискове, свързани
с онлайн работа

физически рискове, свързани
с офлайн работа

рискове от липса на защита на работниците и
обществената безопасност

психосоциални рискове

рискове от неприлагане на директивите на ЕС
и националните трудови разпоредби

Фиг. 2 Рискове за заетите при новите условия на труд
Източник: съставена от автора.

- физически рискове, свързани с онлайн работа – липса на обособено според изискванията работно място и в тази връзка възникване на физически смущения като зрителна умора или мускулно-скелетни проблеми и др.;
- физически рискове, свързани с офлайн работа – тежки условия на труд,
атака и тормоз от страна на клиентите, насилие или тормоз от страна на работодателите и др;
- рискове от липса на защита на работниците и обществената безопасност –
въпросите, свързани с безопасни и здравословни работни практики както на
обществени места, така и в частните жилища;
- психосоциални рискове – интензивност на поставяните задачи, кратки
срокове за изпълнение на работата, стрес от чувството за изоставане, липса на
комуникация face to face, размиване на границите между професионалния и
личния живот на хората, липса на участие при вземането на решения, които
засягат работника, психологически и социален тормоз, липсата на сигурен и
постоянен статут на работника и др.;
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- рискове от неприлагане на директивите на ЕС и националните трудови
разпоредби, в т.ч. работа на непълен работен ден, временна или недекларирана
работа, несправедливо заплащане и липса на прозрачност във възнагражденията, полагане на извънреден труд без допълнително заплащане (Пейчева 2020, с.
219) и др.;
- рискове от невъзможност за акредитиране на квалификациите и професионална отговорност – онлайн платформи рекламират услугите на работници с
определени умения и личностни качества, които не могат да бъдат проверени.
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) има
за задача да идентифицира, събира и анализира данни, свързани с нововъзникващите рискове, които оказват въздействие върху работните места и безопасността и здравето на заетите. Необходимо е повишаването на осведомеността за
това как технологичните промени могат да засегнат безопасността и здравето на
заетите, необходимо е и управляване на предотвратяването на бъдещи проблеми, свързани със здравето на заетите.
Консолидирането на националните стратегии за безопасни и здравословни
условия на труд чрез координация на политиките, предоставянето на подкрепа за
микро- и малките предприятия с цел подпомагане спазването в по-голяма степен
на правилата за безопасност и здраве, опростяване на съществуващото законодателство с цел премахване на ненужната административна тежест и подобряване
на превенцията на професионалните заболявания, с цел преодоляване на съществуващите и новите рискове, свързани с появата на нови трудови направления и
нови професии са част от целите, които са маркирани в Стратегическата рамка за
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г. (EU 2014).
Основните приоритети, набелязани в новата Стратегическа рамка за периода 2021-2027 г., които все още подлежат на обсъждане, се отнасят до :
- дигитализацията и новите форми на заетост;
- превенцията на раковите заболявания, свързани с работното място;
- управление на психосоциалните рискове на работното място;
- превенция на мускулно-скелетните увреждания, свързани с работата и др.
(ИСС 2020).
Работата в условията на дигитализация излага работниците на риск от повишен стрес и преумора, което води до загуби на работно време и на работни
места. Това става в контекста на необходимостта от вземане на решения, основани на данни и използване на комуникационни технологии. Управлението на
човешките ресурси в новите условия на труд включва нови техники за обследване и мониторинг на ефективността, които се извършват от софтуер. Новите
372

К. Антонова.
Професионални рискове за заетите в новите условия на труд

дигитализирани методи на управление водят до потенциално рисково поведение на заетите, които изпитват чувства на несигурност, психосоциално насилие
и натиск от преумора, поради поставяни трудни задачи и кратки срокове.
Според ИСС (2020) раковите заболявания продължават да бъдат на първо
място сред причините за смъртните случаи, свързани с работата. Произтичащите от
това годишни разходи в целия ЕС за здравеопазване и загубите на производителност се оценяват между 4 и 7 милиарда евро. Предизвикателства пред управлението на опасните вещества като токсичните вещества и наноматериалите също се
превръщат в евентуален проблем на работните места (ESENER-2, EU-OSHA 2016).
Законодателството на ЕС относно управлението на безопасността и здравето при работа понякога съдържа противоречиви изисквания, което поражда
риск от объркване, административна тежест и правна несигурност. Медицинското наблюдение на работниците, изложени на въздействието на опасни вещества, не е системно и достатъчно често и почти винаги липсва, когато работниците са престанали да бъдат изложени на въздействието на такива вещества, т.е.
когато са сменили работата си или са се пенсионирали.
Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред найсериозните рискове за безопасността и здравето при работа. Почти 50% от
всички работници в ЕС считат, че свързаният с работата стрес е общо предизвикателство на работното им място, а над 25% от всички работници съобщават,
че са подложени на стрес, свързан с работата, през цялото или по-голямата част
от работното си време. Най-често посочваните причини за стреса на работното
място са несигурността, продължителното или нередовно работно време, прекомерната работна натовареност, както и тормозът и насилието на работното
място (ESENER-2, EU-OSHA 2016).
Близо 80 % от работниците в ЕС установяват наличието на най-малко един
психосоциален рисков фактор в рамките на своята организация, като за 76 % от
работните места в ЕС се извършва оценка на риска. Едва две трети от тях съобщават, че включват психосоциалните рискове в рамките на тези оценки, отчасти
поради липса на информация или на подходящи инструменти, с които да се
справят ефективно с тези рискове (ESENER-2, EU-OSHA 2016) .
Размиването на границата между личния и професионалния живот, оставането на разположение 24/7, пристрастяването към използването на мобилни
устройства, тревожността от несправяне със задълженията в срок могат да се
отразят върху здравето, като възниква риск от появата на тревожност, стрес и
професионално прегряване и, в този смисъл, използване на допингови средства
за справяне с психологичните състояния на заетите.
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Употребата на допингови средства поради причини, несвързани с медицината,
а като подобрители на когнитивните способности, се превръща в нещо нормално
сред определени групи работници и служители. С все по-засилващата се конкуренция в работната среда, употребата на тези лекарства (допингови средства) се очаква
да расте и в бъдеще. Лекарствата за подобряване на производителността на труда и
повишаване на ефективността са фармацевтични вещества, които се използват от
заетите за подобряване на уменията, за справяне със стреса и безпокойството, свързани с изпълнението на определени задачи или за насърчаване на чувството за принадлежност и доверие. Проблемът при използването им е, че в повечето случаи те
не са лицензирани от държавните медицински органи, за да бъдат предписвани
като когнитивни подобрители. На този етап е доказано как тези средства действат
при пациенти с определено заболяване, но все още няма изследвания как те действат при здрави потребители и какви биха били последствията от тях. Риск съществува и по отношение на това, че много често заетите се сдобиват с тези лекарства
по интернет или други нерегламентирани източници (ЕSENER 2019).
Сред най-използваните допингови средства са амфетамин, модафинил, метилфенидат и др. Все още липсва информация за количествата на използваните
лекарства с цел повишаване на производителността и ефективността на работното място, но има данни за професии, които използват и понякога злоупотребяват с тези лекарства. Някои от тези професии са: военнослужещи, транспортни работници, пътуващи на дълги разстояния, медицинските работници в спешна помощ, медицински работници, полагащи здравни грижи, спортисти и др.
Всеки ефект на лекарствата за повишаване на ефективността оказва влияние
върху настроението, емоциите или мотивацията и има потенциала да повлияе на
представянето на работното място, включително и на взаимоотношенията с другите, и работата в екип. Разминаването между нарастващата концентрация и намаляването на общата способност би било полезно, ако хората работят самостоятелно
по дадена задача, но могат да бъдат проблемни в контекста на работата в екип.
Нежеланите странични ефекти от използването им могат да представляват риск
както за организацията на работата, така и за здравето на засегнатите служители. Те
се изразяват в повишен риск от сърдечни проблеми, високо кръвно налягане и инсулт, пристрастяване, проблеми с психичното здраве, кожни реакции и др.
Използването на тези лекарства може да създаде и други проблеми по отношение на безопасността и здравето на работното място. Някои от тях са:
- използването на лекарства за повишаване на ефективността може да даде
на някои служители несправедливо предимство пред останалите и може да създаде риск от дискриминация от страна на работодателите;
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- трудовото представяне на служителите, използвали лекарства, може да се
разглежда като норма и има възможност да се създадат очаквания за „медикаментозна нормалност“ и липсата на толерантност към различия (включително
увреждания и възраст) на работното място;
- лекарствата за повишаване на ефективността могат да се разглеждат като
„решение“ на организационни или управленски проблеми, като алтернатива на
превантивните мерки и адекватно управление на договореностите, свързани с
работата, например при съставянето на графици, определянето на почивки и др.
Физическите увреждания, предизвикани от излагането на повтарящи се
движения, уморителните и болезнени пози на тялото, както и носенето или
преместването на тежки товари все още са често срещани фактори на физическия риск на работното място (EWCS 2015). Мускулно-скелетните увреждания
са най-често срещаният здравословен проблем, свързан с работата (EULFS
2013). 60% от работниците в ЕС, които съобщават за свързан с работата здравословен проблем, посочват точно мускулно-скелетните увреждания като найсериозното си предизвикателство.
Много от рисковете, свързани с безопасността и здравето при работа за жените, се различават от тези за мъжете. Това, заедно с факта, че задачите, изпълнявани
от жените, често се различават от тези на мъжете, дори когато работят в един и същ
сектор или професия, води до различия във физическите и психосоциалните рискови фактори за мъжете и жените. Наред с това много жени се сблъскват със сексуален тормоз на работното място. Между 45% и 55% от жените в ЕС-28 са преживели
сексуален тормоз след навършване на 15-годишна възраст, като 32% от тези жени
посочват, че извършителят е бил на работното място (EU 2018).
Психологическите рискове са свързани с появата на емоционално (психологическо) насилие при изпълнение на трудовите задължения. Според Форастиери (Forastieri 2016) психологическото насилие се асоциира с вербално и невербално насилие, психологически и сексуален тормоз и заплахи, изолиране на
хора, манипулиране на репутация, задържане и прикриване на информация,
възлагане на задачи, които не отговарят на възможностите, и определяне на
невъзможни цели и срокове.
Работниците често са поставяни под натиск от страна на работодателите за
повишаване на трудовото изпълнение чрез обявяване на „награди“ за възнаграждаване на бързината на работа и когато е налице несигурност относно това
кога ще бъде възложена следващата работна задача или когато отказът на дадена работна задача се санкционира, в резултат на което работниците приемат
нови задачи, въпреки че вече са ангажирани с изпълнението на други задачи.
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Причините за появата на тези рискове се свързват с това, че работата в дигитална среда „пренебрегва“ спазването на правата на работното място, води до
липса на достатъчно възможности за качествена заетост, неадекватна социална
политика и липса на социален диалог.
В този смисъл едно от основните задължения на работодателите на всяка
организация е да правят оценка на риска, като е необходимо методите и правилата за оценяване да са изцяло съобразени с новия характер на труда. Оценката
на риска на работното място е изследователски процес, с помощта на който
могат да се вземат решения относно усъвършенстване на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето, отчитане на някои фактори, които оказват влияние, като технически постижения, състояние на околната среда, психологически, икономически и социални аспекти. Според Евгениев (2018) оценката на
професионалните рискове се изразява в:
- разкриване на източниците, опасностите и пораженията от професионални рискове с цел да се предприемат необходимите мерки за безопасност;
- оценка на ефективността от прилаганите мерки и необходимостта от тяхното актуализиране или определяне на нови мерки;
- набиране на информация за системата за управление на човешките ресурси с оглед осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
Въз основа на направената оценка на риска работодателите могат да определят и да прилагат подходящи мерки за превенция, предотвратяване, ограничаване и отстраняване на рисковете на работното място. Заинтересовани от качественото извършване на тази оценка са и самите работници и служители. При
оценяването на професионалния риск е необходимо да се изследват всички
страни на трудовата дейност, така че да бъде установена всяка възможност от
опасности и рискове за заетите.
Новите условия на труд, свързани с дигитализацията и цифровизацията, са
предпоставка за възникването на нови рискове в работната среда. Инвестирането в превенция на тези рискове и насърчаването на създаване на по-добри условия на труд предполагат намаляване на трудовите злополуки, сигурност на работното място и удовлетворение от работата. Необходимо е управлението на
дейността по безопасност и здраве при работа да кореспондира с нови стандарти за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
В този смисъл е необходимо предприемането на някои мерки, като:
- да се обследват и анализират нововъзникващите професионални рискове,
свързани с нетипичните форми на заетост;
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- да се анализират продължителността на смените, изискванията за срокове
към изпълнението на задачите, натискът за повишаване на производителността;
- да се анализира съотношението между работно и свободно време;
- да се разработят инструменти за управление на риска, съобразени със
специфичните условия в различните организации;
- да се задълбочава сътрудничеството между експертите в областта на безопасността и здравето, заетостта и здравеопазването, за да се вземат предвид
рисковете на работното място и възможностите за минимизиране на влиянието
им върху заетите;
- да се подобрят насърчаването на здравето и превенцията на заболяванията, свързани с работата, като част от задължителната оценка на риска, извършвана на работните места;
- да се обследва стресът на работното място;
- да се предприеме индивидуален подход към работниците, употребяващи
допингови средства;
- да се предприемат мерки за премахване на насилието и тормоза на работното място;
- да се насърчи зачитането на принципите за равенство между половете и др.
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OCCUPATIONAL RISKS FOR EMPLOYEES IN
THE NEW WORKING CONDITIONS
Katya ANTONOVA
Abstract
In today's economy, the trends and challenges that globalization, technological
development and the demographic situation require changes in the nature of work, both at
European and national level and give rise to talk about emerging or changing occupational
risks. Modern thinking accepts people as the main resource and bearers of competitive
advantage for enterprises, which is why ensuring and managing safety and health at work is
extremely important.
Key words: safety and health at work, new nature of work, occupational risks.
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Въведение
В съвременните условия на изключително динамична бизнес среда управлението на човешките ресурси е с приоритетно значение за постигане на конкурентоспособност. Бързите трансформации на процеси в организациите, проблемите на глобализацията и интернационализацията на трудовия пазар, аутсорсинга на дейностите, свързани с мениджмънта на човешките ресурси, разнообразието
381

Известия
2020 • том 64 • №4

разието и възрастовияt профил на работната сила, все по-силно налагащата се
тенденция на дигитализиране системите за управление на служителите поставят
въпросите за оптимизиране на методите за управление на хора и тяхното значение за развитието на компаниите. Нуждата от прилагане на меки умения на работното място и краткосрочното разрешаване на проблеми с висока ефективност води до създаване на нови подходи в организациите, сред които е и гъвкавият (Agile) мениджмънт.
Актуалният интерес към изследването на проблема е продиктуван от революцията, която направи Agile методологията в информационните технологии.
Тя значително подобри процеса на разработване на софтуерни продукти, въздействайки върху мотивацията и производителността на ИТ екипите. Този итеративен и инкрементален подход се фокусира върху непрекъснато учене, подобрение и бързо доставяне на стойност. Като съвкупност от ценности, принципи, практики и ползи Agile предоставя огромни възможности и предизвикателства не само пред организациите за справяне с промените в средата, но и формира начин на мислене на всеки един в структурата на организацията: служител,
екип, лидери. Гъвкавостта на една компания всъщност е гъвкавостта на нейните
служители и екипи.
Цел на статията е да дефинира гъвкавата (Agile) методология в контекста
на управлението на екипи в български фирми от сектора на информационните
технологии. В резултат на обработката и анализа на емпиричен материал се
очертава степента на ползваемост и успешност на Agile практиките в български
ИТ фирми както по отношение на софтуерните проекти, така и по отношение
управлението на хора в екипите.
За изпълнение на тази цел се поставят следните конкретни задачи:
1. Теоретичен анализ на гъвкавите (Agile) методологии при разработване
на проекти в организации от сектора на информационните технологии;
2. Теоретичен анализ на гъвкавите (Agile) методологии при управление на
екипи в организации от сектора на информационните технологии;
3. Провеждане на емпирично проучване относно степента на приложимост
и ползите от гъвкавите (Agile) методологии при управлението на проекти и
екипи в български организации от сектора на информационните технологии.
Извеждане на изводи и препоръки.
За реализиране на изследването се прилагат конкретни научно-изследователски подходи, методи и инструменти – интердисциплинарен подход, метод
на анализа и синтеза, описателен метод, анкетно проучване, експертна оценка.
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При обработка на събраните емпирични данни са използвани програмни
продукти Google Sheets и Microsoft Excel 2016. Онлайн анкетата е създадена
посредством инструмента Google Forms.
1. Гъвкавите методологии при разработване на проекти
в организации от сектора на информационните технологии
През последните години развитието на технологиите, глобализацията и
бързите промени в бизнес средата позиционират нови методи за работа, които
имат предимства пред традиционните практики. Традиционните методологии за
разработване на софтуер въвеждат систематизиран (структурен) подход за разработване на софтуер, необходим на развиващата се ИТ индустрия. Фокусът е
поставен върху строга дефиниция и пълна декомпозиция на системата на части,
пълна спецификация в началото, както и реализация в хронологично последователни фази на разработка – цели и обхват, изисквания на системата, проектиране, програмиране, тестване и внедряване. Характерни са строгите правила, изчерпателната документация, предвидимостта, планираността и проследимостта
на софтуерната разработка от идеята до готовия продукт. Процедурите за предварително планиране, пълна яснота на изисквания, цялостно проектиране, спазване на плана, контрол на качеството на продукта и процеса на разработка, минимум на промени по време на изпълнение, както и пълна завършеност на един
етап преди прехода към следващ са силно застъпени в традиционните методологии. Разработени са варианти, като каскаден модел, в който са възможни корекции и връщане в предходен етап, но основните принципи са запазени. Тези
подходи са добри за силно структуриран проект в област с устойчиви изисквания. Най-сериозните недостатъци са липса на гъвкавост или ниска адаптивност,
както и експоненциално растящата цена за корекция на грешки в предходна
фаза (Ескенази 2006: 39-51; Cockburn 2005; Poppendieck 2003).
В съответствие с промените в динамиката на бизнес средата, сложността на
разработката, глобализацията и конкуренцията и ускореното обновление на
технологии се налага да разгледаме и методологии, които позволяват справяне с
тези предизвикателства. Такива са известните от 90-те години на XX век гъвкави (Agile) методологии. За разлика от традиционните, гъвкавите методологии се
фокусират върху „откриването‖ и „постъпково адаптиране‖, а не предварително
цялостно дефинирано производство. Непредвидимостта се управлява чрез натрупване на опит и адаптация към промените (Poppendieck 2003: 115). Промените в изискванията се приемат за нещо нормално и в гъвкавите подходи се решава въпросът с адаптацията към промените чрез работа на стъпки с обратна връз383
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ка от клиента (Larman 2004: 156). Чрез итеративни (постъпкови), инкрементални (с натрупване), еволюционни и адаптивни (приспособяващи се към промените) методи, продуктът се подготвя на стъпки и „израства‖ постепенно. Важна
особеност е, че всяка итерация е фиксирана във времето и срокът се спазва за
сметка на функционалност с нисък приоритет. Подборът на функционалност за
реализиране във всяка итерация е на база на приоритет според риска или според
клиента за неговата бизнес стойност (Larman 2004: 187). Възможностите за
промяна на изискванията по време на изпълнението и графикът на проекта се
уточняват чрез директна комуникация между възложители, мениджъри и разработчици с цел бърза реакция на променящата се бизнес среда (Manifesto for
Agile Software Development). Тези промени се отразяват с неформални процедури и олекотен процес от изчерпателна документация и формални процедури.
Гъвкавата разработка използва предимно знание в неявен вид, което се съхранява в хората като лично знание.
Чарлз Г. Коб (Cobb 2011: 130) описва пет основни причини за появата на
Agile методологията:
1. Нужда от адаптация към промяна, за да се генерира печалба в турбулентна външна бизнес среда;
2. Способност бързо да се смени приоритет по повод на използвани ресурси, когато изисквания, технология или знание се променят;
3. Много бърз отговор на внезапни промени на пазара или появата на разрушителни иновации чрез интензивна комуникация с клиентите;
4. Използване на еволюционни и постепенни доставки на софтуерен продукт с цел приближаване до оптимално решение за клиент;
5. Максимизиране стойността за бизнеса чрез правилни по размер, точно
колкото трябва и точно когато трябва процеси и документация.
Приема се, че официално началото на Agile методологията е поставено
през 2001 г. В американския щат Юта се събират 17 ИТ експерти, за да обсъдят
как да подобрят процесите при софтуерната разработка. Резултат от тази среща
е документ, наречен „Манифест за гъвкаво разработване на софтуер― (Manifesto
for Agile Software Development) (Highsmith 2001). Според документа Agile е
нова методология за разработване на софтуер, която се основава на набор от
принципи, фокусирайки се върху стойността за клиента, малките интегрирани
екипи, самоорганизацията и непрекъснатите подобрения в работния процес.
Ключовите ценности на Agile методологията са:
Хората и взаимоотношенията са по-важни от процесите и инструментите;
Работещият софтуер е първичен измерител за успех;
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Сътрудничеството с клиента е по-важно от формализирането на договора
(постоянна обратна връзка от клиента към екипа);
Реагирането на промяната е по-важно от следването на плана;
Ранна, непрекъсната и в срок доставка на ценен продукт;
Екипът е с мотивация, свобода, компетенции и нужното да си свърши работата;
Екипът регулярно коригира поведението си към по-добра ефективност.
Първите сериозни проучвания относно прилагането на гъвкави методологии
са проведени през 2005 г. от различни консултантски организации. Според някои
изследователи (Schwaber и Fichera 2005: 55) 14% от северноамериканските и европейските организации, приложили гъвкав модел на работа през 2005 г., отчитат
ръст с още 19% през 2008 г. Изследване на Амблър (Ambler 2010: 20) показва, че
от 600 участници 69% са приложили Agile мениджмънт в организациите си, а
друго проучване (Vijayasarathy and Turk 2008: 31) потвърждава, че от 98 анкетирани 60% използват гъвкави подходи в 75% или повече от своите проекти (виж
обобщение на цитираните изследвания в Huzooree, Ramdoo, 2015: 11-12). Въз
основа на тенденциите, очертани в проучванията, става ясно, че гъвкавите процеси се прилагат в организациите и утвърждават модела като работещ.
Ползите, които организациите успяват да акумулират чрез внедряване на
Agile процеси, са много – съкращава се времето за достигане до крайните потребители, печели се конкурентно предимство, разработват се иновации, повишава се качеството, съкращават се разходите чрез инвестиране на средства само
във функционалности, които ще донесат приходи, намалява се рискът от неблагоприятен изход на проекта. Agile управлението насърчава промяна, бързо темпо, гъвкавост, прозрачност и делегиране на права в условията на динамична
бизнес среда, а фокусът е върху адаптивното краткосрочно планиране. Според
Хаймит (Highmith 2001) новото в гъвкавите методи не са практиките, които
ползват, а поставянето на хората като основен фактор за успеха на проекта и
фокусиране върху ефективността и адаптивността в процеса на разработка.
Създадени са редица гъвкави методологии за разработване на софтуер, като по-популярните са (в азбучен ред):
1. Адаптивно Разработване на Софтуер (Adaptive Software Development);
2. Гъвкав унифициран процес (Agile Unified Process, AUP);
3. Фамилия методологии Кристъл (Crystal Clear/family of methodologies);
4. Динамично разработване на Системи (Dynamic System Development
Method, DSDM);
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5. Екстремно програмиране (Extreme Programming, XP);
6. Разработване на Функционалности (Feature Driven Development, FDD);
7. Стегната разработка на софтуер (Lean Software Development);
8. Стегнат стартъп (Lean Startup);
9. Канбан (Kanban);
10. Бърза разработка на приложения (Rapid Applications Development);
11. Скръм (Scrum);
12. Мащабирана гъвкава рамка (Scaled Agile Framework).
Между тези методологии има прилики, тъй като всички спазват основните
принципи на гъвкавите методологии. Разликите са в целта на методологията,
степента на гъвкавост, сложност или опростеност, вид екипи и разработка, за
които да се ползват, роли и задължения на участниците в екипа (напр. AUP и
FDD са свързани с приложението на обектно-ориентирани подходи и добрият
софтуерен проект е в основата ѝ. XP е извънредно гъвкав и опростен, Scrum е
олекотен по отношение на формализация и заедно с XP и CC са за малки екипи). В рамките на всяка методология се ползват практики (процедури), които са
типични за нея, и чрез тях тя се реализира. Често в реалното приложение се
избира или налага ползването на една основна методология и допълването ѝ с
единични практики от друга методология.
2. Гъвкавите методологии при управление на екипи в организации
от сектора на информационните технологии
Гъвкавите (Agile) методологии се прилагат като принципи за управление
на човешките ресурси още в началото на века. Моделът е припознат от големи
компании като Google, Facebook, Adobe, IBM и SAP. При въвеждането на гъвкаво управление хората стават гръбнакът, от който зависят темповете на развитие на организацията. Доминиращата идея тук е свързана с ефективната работа
на екипи от взаимодопълващи се специалисти, бързо реагиращи в случай на
внезапни промени. Методологията насочва изменения в екипите, като цели подобряване на отношенията чрез създаване на общност, което от своя страна
влияе върху преноса на информация и намаляването на разходите.
Според Амблър (Ambler 2010) Agile мениджмънтът подобрява няколко основни процеса в организацията по отношение на проекти и хора:
1. Комуникация – между заинтересовани страни и членове на екипа;
2. Простота – използване на лесни средства за разбиране на концепцията,
например метафора;
386

В. Колева, Св. Иванов, И. Тодорова. Особености на гъвкавите (agile) методологии
при управление на екипи в българските фирми

3. Обратна връзка – чрез комуникация на всички идеи лесно се предприемат действия;
4. Смелост – вземане на важни решения.
Концепцията за гъвкав мениджмънт оперира на няколко нива – от философия, култура и начин на мислене към процеси и методологии, отразяващи се в
ролите и поведението на лидера, екипите и служителите. Agile е философия,
която използва организационни модели, базирани на хора, сътрудничество и
споделени ценности (PMI Agile Specification, Cottmeyer 2009), възможност на
екипа да следи бързите промени в технологиите и бизнеса. Гъвкавата философия е построена на цели и принципи, които дават възможност за трансформации на човешкото поведение и култура в организациите (Moreira 2017).
При систематизиране на научните позиции се открояват две групи изследователи относно въздействието на Agile мениджмънта върху служителите. Според
Брейди (Brady 2006) Agile изглежда „страхотно на хартия‖, но не е изцяло ефективен именно поради човешкия фактор и личните интереси на индивида, които от
своя страна доминират над екипната цел. Авторът изтъква „първият закон за
колективните действия― на Карл Попър, според когото повече от пет човека не
могат да бъдат на еднакво мнение по даден въпрос. Освен това методологията
предполага съществена промяна в отговорностите, ролите и позициите на хората
в организацията, което може да доведе до затруднения относно адаптацията към
модела. От друга страна, Ривера-Ибара, Родригес-Якобо и Серано-Варгас, обединени около темата за Agile като работещ механизъм, отбелязват, че качеството
и иновациите зависят в голяма степен от способностите и таланта на хората в
екипа (Manuel, J., D. Bossini 2013: 12-15). Управлението на организацията, заедно
с управлението на служителите и техните интелектуални способности, изисква
нов поглед противно на класическите възгледи, че хората, работещи за една компания, са само организационен ресурс (Иванова 2019; Недялкова 2019). Правилното прилагане на Agile модела гарантира възвръщаемост от вложеното време и
ресурс при обучения на персонала. Неправилното му използване е в основата на
провал на проекти. Според Амблър (Ambler 2010) степента на успех на Agile проектите е 60% и едва 12% от тях са неуспешни. Процентът успех за Agile проектите е 83% за малки екипи (по-малко от единадесет души), 70% – за средни екипи
(между единадесет и двадесет и пет души) и 55% – за големи екипи (повече от
двадесет и пет души). Въз основа на посочените цифри става ясно, че размерът на
Agile екипа има пряко влияние върху степента на успех на разработваните проекти. Според проучвания екипът е най-ефективен, когато размерът му е от 3 до 7
души (Abilla 2006). Тези екипи работят най-добре в споделено работно простран387
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ство. Такъв подход улеснява комуникацията и сътрудничеството и се оказва
средство за увеличаване на производителността.
Управлението на хората в екипите се основава на различни модели като
„Петте основни слабости за работа в екип― (Lencioni 2001) и модела на Тъкман
(Tuckman 1965). Те изискват членовете на екипа да осъществяват много и различни по тип взаимодействия. Колкото повече хора има в даден екип, толкова
повече интеракция е необходима, а това усложнява екипното управление. В
Agile екипите мениджърът на проекта трябва да определи връзките между ролите, за да даде възможност за ефективна координация и контрол на проекта.
Съществуват и някои правила при определяне структурата на екипа: всеки член
на екипа да се отчита само пред един човек („принципът на единоначалието―) и
всеки човек да има не повече от седем души, които се отчитат пряко пред него
(„правилото на седем―) (Fayol 1917).
Постигането на ефективност и добра колаборация между членовете на
екип, съставен от различни личности, зависи основно от начина на управление.
Тук интересен акцент е психологическият състав на гъвкавите екипи, който е
предмет на сравнително малък брой изследвания. В Agile екипите съществува
тясна обвързаност между мотивация, ангажираност, личност и емоционална
интелигентност. Последната е особено важна за мениджърите, които трябва да я
развият като част от своите компетенции, за да могат успешно да управляват
гъвкави екипи.
Множество когнитивни проучвания се опитват да обяснят психологическите състояния, в които влизат членовете на екипа, работещи в среда на съвместна работа. Тук е възможно да адресираме Теорията за Потока (Csíkszentmihályi
1990). Според нея „поток‖ е особено състояние на пълна концентрация, отдаденост и поглъщане в някаква задача, при което човек буквално забравя за всичко
около себе си, намира смисъл в работата си и постига успех в процеса. Състояние на поток е възможно, когато човек има предизвикателство, но и умения в
определена дейност. Чиксентмихай отбелязва, че човек попада в състояние на
„поток‖, когато наистина върши това, което обича, и го прави добре. „Потокът‖
е важен за хората, но може да допринесе и за ефективността на екипа и организационните цели. Обикновено води до по-висока производителност, развитие и
удовлетвореност на служителите.
Един от интересните модели за управление на хората в Agile среда е моделът Scrum Tea (Chandramouli, S., Rajesh K. 2014). Той дефинира осем фокусни
области, свързани с практиките по управление на човешките ресурси (в частност екипите):
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1. Устойчивост – формулата за устойчивост е Лидерство – Адаптивност –
Капацитет на програмата. Устойчивите организации показват лидерство, което
е визионерско, стратегическо, приобщаващо, решаващо, вдъхновяващо, мотивационно и отговорно.
2. Развитие на компетентности – активно слушане, служещо лидерство,
ефективна комуникация, технически умения, умения за решаване на проблеми,
ангажираност, умения за планиране, смелост, доверие, умения за съвместна
работа, адаптивност, организационни умения, бизнес знания, изграждане на
екипи, откритост, способност за фокусиране.
3. Управление на наградите – Agile проектите трябва да формират механизъм за процес на възнаграждение за всяка итерация. Това ще спомогне за увеличаване на производителността и мотивиране на членовете на екипа.
4. Управление на представянето – използване на 360-градусовата оценка за
систематично събиране на данни относно представянето на даден индивид или
екип, получени от конкретен брой заинтересовани страни. Този метод помага да
се избегнат индивидуални пристрастия. 360-градусовото оценяване е ефективно
при идентифициране и измерване на междуличностни умения, включително
комуникационни умения, умения за взаимодействие с клиентите и при изграждане на екип.
5. Мотивация – най-важните мотивационни фактори за членовете на Agile
екипи са свързани с: възможност за кариерно израстване, свобода (автономност)
при избора на задачи и обратна връзка от екипа и възможност за бързо вземане
на решения.
6. Развитие на екипа – за Agile екипа е характерна висока степен на самомотивация и самоусъвършенстване, което постепенно го превръща във високоефективен и овластен екип. Този преход се ускорява с помощта на опитен Agile
коуч. Scrum екипите са междуфункционални, автономни и самоорганизиращи
се.
7. Взаимоотношения със служителите – в Scrum екипите има само три роли и връзката между тях е ясно дефинирана – клиент, скръм мастър и екип.
Последният проследява напредъка на собствената си работа, ангажира се да
усъвършенства продукта и е отговорен с цялостната си дейност пред клиента.
8. Адаптивност – Agile Scrum методологията е адаптивна, тя помага на
екипа да се съобрази и отрази изискванията на клиента до приключване на проекта.
В обобщение следва да изтъкнем, че Agile методологията поставя нов подход на управление в противовес на традиционните рамкови модели, най-вече с
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възможността екипите да са двигател за организацията. Това е модел, ориентиран изцяло към хората в екипа, техните ключови компетенции и работа със силните страни на всеки участник в процеса. Променя се нагласата вътре в организациите, изгражда се култура на взаимосвързаност, морал в работата и естествена мотивация за постигане на високи успехи. Те влияят както индивидуално
на всеки служител, така и на общото позициониране на организацията в бизнес
средите. Създава се ново поколение квалифицирани специалисти и мениджъри
с предприемачески дух, стимулира се постоянната обратна връзка и усъвършенстване, което позволява екипите да реагират бързо на промените, организационните структури да стават по-плоски и да се отварят възможности за сътрудничество във всички посоки.
Няма процес, инструменти, методология, които могат да свършат необходимата работа по даден проект вместо човека. Неслучайно това е и първата
ценност в Agile Manifesto – „Хората и взаимоотношенията повече от процесите
и инструментите‖.
3. Гъвкавите методологии при управление на проекти и екипи
в български организации от сектора на информационните технологии
За да изследваме прилагането на гъвкавите методологии при управлението
на проекти и екипи в български ИТ организации, проведохме анкетно проучване. Извадката е по метода на отзовалите се и включва 56 специалисти от ИТ
сектора, които използват Agile практики в работата си.
При изготвянето на анкетната карта използваме вторична информация от
проведени емпирични изследвания, собствени наблюдения, дискусии със специалисти в сектора, участие в специализирани научни форуми. Анкетата е създадена чрез инструмента Google Forms, съдържа 14 въпроса, структурирани в 4
секции. В основната си част тя съдържа въпроси, насочени към приложението
на Agile практики при управление на проекти във фирми от сектора на информационните технологии и прилагането на Agile при управлението на екипи и
хора. Въпросите са както от закрит, така и от открит вид. Това позволи на анкетираните да изложат своите позиции и мнения.
Емпиричните данни са обработени с използването на програмни продукти
Google Sheets и Microsoft Excel 2016.
4. Фирмен и индивидуален профил на респондентите
1. По критерий „размер на организацията‖ в зависимост от броя заети.
390

В. Колева, Св. Иванов, И. Тодорова. Особености на гъвкавите (agile) методологии
при управление на екипи в българските фирми

Фиг. 1. Размер на организацията в зависимост от броя заети
Наблюдава се сравнително равномерно разпределение на процента анкетирани. Големите организации, с над 250 души персонал, са представени от 32%
от общия брой респонденти. Представителите на микро- и малките фирми са
близо 36%, а тези на средните по размер фирми – 32%.
2. Относно заеманата длъжност във фирмата

Фиг. 2. Позиция в организацията (или роля в екипа)
Около 36% от анкетираните компютърни специалисти са на длъжност
„Програмист‖. Следват „По-високо ниво ръководител‖ (14,3%), „Ръководител
„Екип програмисти‖, ―Администратор‖ и ―Бизнес аналитик‖ (7,1%). По-слабо са
представени позициите ―Проектен мениджър‖, ―Специалист по качеството‖,
―Дизайнер‖ и др.
3. Относно размера на екипа
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Фиг. 3. Размер на екипа
Най-голям е процентът анкетирани, които работят в малки екипи – от 4 до
6 души (около 43%). Следват малко по-големи екипи – от 7 до 10 души (близо
18%) и съвсем малки екипи – от 2 до 3 души (14,3%). Относително голям е броят на специалистите, които работят самостоятелно без екип – 10,7%.
4. Относно личният опит с Agile практики

Фиг. 4. Личен опит с Agile практики
Най-голям процент отговорили (53,6%) владеят инструментариума на
средно ниво – чрез работа в няколко проекта или екипа. Има и такива (7%), които работят на много високо ниво, водейки обучения на колеги, както и специалисти без опит (18%). Посочените данни показват положителна тенденция относно прилагането на гъвкави практики в ИТ организации.
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5. Прилагане на гъвкави практики за работа по проекти
в български организации от сектора на информационните технологии
Един от съществените въпроси в проучването бе свързан с опита на организациите относно прилагането на Agile практики. Най-голям процент – 46,4%,
прилагат такива между 1 и 3 години, а делът на респондентите, прилагащи Agile
от 3 до 5 години и над 5 години, е около 14%. 18% от анкетираните отговарят,
че тяхната организация не прилага Agile практики.

Фиг. 5. Времеви период на прилагане на Agile практики
Попитахме респондентите доколко смятат за успешно прилагането на Agile
практики в тяхната организация. 75% от анкетираните твърдят, че има екипи,
които вече я използват успешно или много успешно.
Макар Agile методологията да стартира началото на века, тя бързо набира
популярност поради предимствата си и бележи висок ръст при успешното внедряване в технологичните фирми. Затова следващ въпрос от анкетното проучване
бе свързан с основните причини за прилагането на Agile практики в организацията. Респондентите имаха право на повече от един отговор. Поради тази причина сборът проценти от отговорите е повече от 100%. Резултатите са представени в таблица 1.
Таблица 1
Основни причини за прилагането на Agile практики
Причини
Гъвкавост и възможност за бърза реакция при промени
Намаляване на риска на проекта
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По-добро управление на отдалечени екипи
Възможност за адекватност на технологичните промени
По-добри бизнес резултати
Повишаване на софтуерното качество
Намалява се цената на проекта
Повишаване на морала на екипа
Конкурентоспособност
Модерно е, всички работят така
Мотивиране на служителите

39.3%
35.7%
28.6%
25.0%
21.4%
17.9%
17.9%
17.9%
14.3%

Най-съществена причина за прилагането на Agile практики (60,7%) е свързана с гъвкавостта и възможността за бърза реакция при промени. Гъвкавият
мениджмънт е приспособим модел и прилага култура за адаптирано поведение
при управлението на фирмени екипи, както и стратегии за развитие, особено
при турбулентни условия. С близо 40% е оценено намаляването на риска на
проекта и по-доброто управление на отдалечени екипи. Предимството за работа
от разстояние е от ключово значение при оценка на риска. Бързото преминаване
от традиционен към отдалечен достъп без опции за отлагане или отказ на проект е знаково, че гъвкавите методи за управление на проекти и екипи са успешно приложими в практиката. С висок приоритет са посочени и критериите „възможност за адекватност на технологични промени‖ и „по-добри бизнес резултати‖.
Последният въпрос от тази секция бе свързан с основния използван Agile
подход и възможността той да се допълни с други практики. Резултатите са
показани на фигура 6.
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Фиг. 6. Основен подход и допълнителни практики
68% прилагат основно Scrum като подход, но той много често е допълван
от други практики, като Kanban (40%), Extreme Programming (15%), Lean (15%)
и др. Комбинацията Scrum и Kanban преобладава при 50% от анкетираните.
6. Прилагане на гъвкави практики при управление на екипи
в български организации от сектора на информационните технологии
Съществена част от въпросите в проучването бяха насочени към прилагането на Agile практики при управлението на хора и екипи. За да уточним детайли относно влиянието на гъвкавите практики върху работата на екипите, предоставихме възможност респондентите да оценят основните ползи, получени от
прилагането на Agile мениджмънта в организациите. В табл. 2. са представени
резултатите (анкетираните имаха право на повече от един отговор).
Таблица 2
Ползи, получени от прилагането на Agile мениджмънт в екипите
Ползи
Помага за включване на всички членове на екипа в процеса
Насърчава и учи членовете на екипа да дават директна обратна връзка
с цел усъвършенстване на поставените задачи
Помага за планирането и организацията на работата в екипа
Води до висока производителност в екипа
Подобрява комуникацията и взаимоотношенията между членовете на
екипа
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Информационният поток достига до всички членове на екипа
Процесите в компанията стават прозрачни за всички членове на екипа
Целите се постигат съвместно чрез структурирана работа
Създава ангажирани и мотивирани служители
Дава пълноценна обратна връзка с цел оценка пропуските в работата
на членовете на екипа

39.3%
35.7%
28.6%
25.0%
21.4%

Над половината от респондентите отчитат използването на гъвкавите практики като възможност за включване на всички екипни членове в процеса. Това
създава споделеност и ангажираност към работата по проекта. От съществено
значение е и възможността членовете на екипа да дават директна обратна връзка с цел усъвършенстване на поставените задачи. Насърчава се комуникацията,
което води до изясняване на проблемни ситуации, откритост и яснота при общуването и подобряване на процесите и взаимоотношенията.
На следващо място са посочени твърденията, че методът помага за планиране и организиране на работата в екипа и води до по-висока производителност.
Тези фактори се допълват взаимно. Използването на ясен план с правилно разпределени задачи и отговорности между членовете на екипа помага при нуждата
от бързо реагиране. Работи се с по-малко документация, тъй като тя се обработва по-бавно и възпрепятства бързото вземане на решения. Дейностите, свързани
с изпълнението, са ясно заложени, а честите срещи за обсъждане на етапите при
разработката разпределят отговорностите. При работа на база планиране на
бързо изпълними задачи се дава възможност за бързо предаване на информация
между всички звена, част от процеса, а това повишава ефективността.
Сериозни ползи от Agile мениджмънта са подобренията в комуникацията и
взаимоотношенията между членовете на екипа. А това е пряко свързано с факта,
че информационният поток достига до всички екипни членове. Чрез използването на гъвкавите методи за работа дори отделните екипи комуникират помежду си по-лесно и ефективно.
Несъмнено този модел на управление води до ангажираност на служителите. Насърчаването им от страна на мениджмънта естествено се замества с вътрешно желание за развитие в личностен и професионален план. Неслучайно
гъвкавият модел се фокусира върху напасване на най-правилните хора на база
силните страни, които притежават и по-малко залага върху трансформиране на
слабите. По този начин служителят осъществява правилно самооценката си и
влага вътрешна мотивация при изпълнението на задачите си.
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Логичен е и следващият въпрос в изследването. Той е свързан с основните
недостатъци от прилагането на Agile мениджмънт в екипите. Под формата на
свободен отговор само 47% от респондентите са посочили недостатъци. Резултатите са групирани смислово и представени в таблица 3.
Таблица 3
Групи недостатъци, споделени от респондентите
Име на групата отговори за недостатъци
Липса на обучение/подготовка, неразбиране на практиките

Процент
отговорили
19%

Бавна разработка, късно научаване на провал

11%

Прекалено много промени, нереалистично планиране

15%

Не мога да отговоря

21%

Не знам

32%

Липсата на подготовка или неправилно прилагане са приблизително 19%
от недостатъците. Някои отговори имат трудно обяснимо значение, като късно
научаване на провал и бавна разработка, които не са типични за гъвкавите методологии.
Въпреки посочените недостатъци над 60% от анкетираните твърдят, че се
чувстват по-мотивирани и ангажирани към екипната работа в резултат от прилагането на Agile практики. Това още веднъж доказва, че фокусирани над подобряване на комуникацията, работа в малки високоефективни екипи, адаптивност към промени, повишаване на вътрешната продуктивност и конкурентоспособността, гъвкавите методологии се превръщат във водещ модел за управление
и ангажираност на служителите в организацията.
Този въпрос е пряко свързан със следващия – опциите, които характеризират работната среда в Agile ориентираните екипи. Тук с най-висок приоритет са
общите и насочващи вътрешни цели (57%), следвани от възможността да се
разчита на самосъзнанието (отговорността) на екипните членове (50%) и споделянето на ценности в среда, в която преобладава взаимно доверие (32%). Последното е особено важно за създаване на силна и мотивираща организационна
култура – среда за удовлетвореност, ангажираност и ефективна работа.
Последните два въпроса са ориентирани към ролята и мястото на oтдела по
човешки ресурси относно прилагането на Agile практики в организациите.
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Участниците в проучването имаха възможност да оценят важността на звеното
по 5-степенна скала. Над 40% твърдят, че отделът има своето съществено значение за създаването на гъвкаво ориентирана към хората организация, но едва
18% споделят, че oтделът по човешки ресурси в тяхната фирма работи с Agile
практики.
Резултатите от проведеното изследване сочат, че гъвкавите методи за управление на проекти и хора се припознават от все повече организации. Повисоката ефективност на работа и подобрената комуникация между екипите
предопределят основните ползи на модела. За разлика от традиционните методологии, Agile практиките са лесно приложими и адаптивни, което предопределя и успешното им прилагане в организациите.
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Abstract
The article presents and analyzes flexible (Agile) methodologies, as one of the most
modern practices for software development in the context of team management in Bulgarian
IT companies. Main theoretical statements are made about the features of the concept of agile
project management and the impact on teamwork. Results of an online study are presented
about the applicability and success of the methodology in Bulgarian companies in the
information technology sector.
Key words: agile methodologies, teams, IT organizations.
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Резюме
Последното десетилетие беше белязано от съществен технологичен
напредък, който доведе до възникване на нови професии, промени в
начина на работа, недостиг на умения и необходимост от нови подходи при управлението на хора. От своя страна 2020 година изправи
света пред една изцяло нова реалност – ситуация, която наложи работодатели и заети да се адаптират в много кратки срокове, необходимостта от гъвкавост и на двете страни в трудовото правоотношение се оказа необходима, а преосмислянето на трудовото законодателство – неизбежно. В този контекст целта на статията е да се направи преглед на новите аспекти на трудовите отношения и да се
изведат тенденциите при различните елементи на трудовите отношения вследствие на пандемията от COVID-19 в съчетание с технологичните промени. Анализирани са данни от Националния статистически институт (НСИ), Световния икономически форум (СИФ) и
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Въведение
Последното десетилетие беше белязано от съществен технологичен напредък, който доведе до възникване на нови професии, промени в начина на работа, недостиг на умения и необходимост от нови подходи при управлението на
хора. От своя страна настоящата 2020 година изправи света пред една изцяло
нова реалност
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нова реалност – ситуация, която наложи работодатели и заети да се адаптират в
много кратки срокове. Пандемията от Covid-19 и последвалото извънредно положение засегнаха корпоративния свят, като промяната в работните практики и
бизнес процесите се отрази различно на различните сектори – за някои да продължат работа стана невъзможно, други частично преустановиха работа, трети
трябваше да преминат към изцяло дистанционен модел на работа, и то възможно най-бързо. Мениджърите имаха, а и все още имат нелеката задача да намерят
работеща формула и нови форми на труд, които да помогнат за справяне с кризисната ситуация и запазване на работниците и служителите и в същото време
развитието на технологиите се оказа от решаващо значение за това.
Едновременното влияние на дигитализацията и глобалната пандемия от
Covid-19 създадоха нови тенденции в трудовите отношения и един нов свят на
труда. В световен аспект милиони работници преживяха промени, които дълбоко трансформираха живота им в рамките на трудовата им заетост, благосъстоянието и производителността им. В доклада за бъдещето на работните места за
2020 г. на Световния икономически форум (СИФ) като една от определящите
черти на тези промени се посочва техният асиметричен характер – въздействат
на вече пострадалите и уязвими групи с по-голяма тежест и скорост. Ето защо
необходимостта от гъвкавост и на двете страни в трудовото правоотношение се
оказа необходима, а преосмислянето на трудовото законодателство – неизбежно.
От една страна, се наложиха промени в част от разпоредбите на Кодекса на
труда (КТ), обусловени от специфичния характер на трудовите отношения и
специалното уреждане на реда за възникването им, съдържанието и прекратяването им. От друга страна, приемането на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение (ЗМДВИП), предостави на работодателите
„извънредни“ правомощия да променят трудовите правоотношения в предприятието, както и да преустановяват дейността му. Нови измерения получиха работното място и работното време, възможността за ползване на платен и неплатен отпуск и запазването на работните места. В този контекст целта на статията
е да се направи преглед на новите аспекти на трудовите отношения, породени
от предизвикателствата, пред които е изправен пазарът на труда днес. На тази
основа да се изведат тенденциите при различните елементи на трудовите отношения вследствие на пандемията от COVID-19 в съчетание с технологичните
промени.
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1. Нови аспекти на трудовите отношения в условията
на пандемия, нормативни промени, възможности и последствия
Случващото се през последната година предизвика драматични промени за
организациите, кризисният мениджмънт стана част от управленската рамка на
компаниите. Застрашени от несигурността, работодателите бяха, а и все още са
предизвикани да открият възможността в нея – да защитят своите бизнес и служители, да намерят нови форми на труд, да запазят трудовите отношения, да
осигурят безопасна работна среда и условия на труд и същевременно да се съобразят с нормативните изисквания (Иванова 2020а). Нови измерения получиха
трудовите отношения, които според Калчев и Антонова (2014) в своя обхват
включват наемането, подбора, назначаването и освобождаването на персонала,
възнагражденията, стимулирането и мотивирането, развитието и кариерата на
заетите, както и организацията на труда.
Пандемията показа, че е възможен нов хибриден начин на работа –
работа извън офиса: от вкъщи, в парка, в някое кафене. Ако за компаниите
от IT сектора и за университетите, предлагащи дистанционно обучение, това
беше популярна практика, то за голяма част от бизнеса и училищата се оказа
нова възможност за изход от ситуацията (Иванова 2020). В условията на обявеното извънредно положение много от работодателите установиха режим на работа от вкъщи, а и развитието на технологиите го позволиха.
Данните сочат, че през месец март 2020 г. 28% от нефинансовите предприятия са преминали към дистанционна работа, през месец август те вече са 9,4%,
това се дължи на факта, че през летните месеци голяма част от предприятията
се върнаха към обичайната си форма на работа, а и училищата и университетите
бяха във ваканция (виж фиг. 1).
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Фиг. 1. Нефинансови предприятия, преминали към дистанционна
форма на работа (по отношение на наетия в предприятието персонал)
Източник: НСИ (https://www.nsi.bg)

За да се прилага ефективно, работата от разстояние трябваше да бъде нормативно уредена. ЗМДВИП даде възможност всички работодатели в зависимост
от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въвеждат дистанционна форма на работа за служителите си. Реално дистанционната
форма на работа е регламентирана още през 2011 г. в КТ, а приемането на
ЗМДВИП обуслови създаването на нов чл. 120б, наречен „Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка“. Неговата разпоредба гласи,
че работодателят може да възлага временно такъв тип работа и без съгласие на
работника/служителя (Иванова 2020). Тоест под дистанционна работа следва да
се разбира надомна работа или работа от разстояние, като приликите и разликите се изразяват в следните специфики (табл.1):
Таблица 1
Специфики при надомната работа и работата от разстояние
Надомна работа

Работа от разстояние

Работата се извършва извън помещението на работодателя.
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Съгласно разпоредбите на КТ е извършване на работа „от вкъщи“ и в други помещения по избор на работника извън
работното място на работодателя срещу
възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други
спомагателни средства.
Надомната работа може да се изразява
в изработване
на
продукция или предоставяне на услуги.

В случай на извънредно положение или
извънредна епидемична обстановка,
предвид дадената възможност на работодателя едностранно да наложи извършване на надомна работа, е достатъчна само негова заповед.
Със заповедта следва да бъдат уредени
местонахождението на работното място,
трудовото възнаграждение, редът за възлагане и отчитане на работата, начинът
за снабдяване с материали и предаване
на готовата продукция, консумативните
разходи за работното място и заплащането им, както и други специфични изисквания за извършване на надомната работа.
За работното време при тази форма на
работа е характерно, че работниците или
служителите сами определят: началото,
края и разпределението на работното
време в рамките на законоустановената
му продължителност, периодите за почивка в работния ден и междудневната и
седмичната почивка. [1].
За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд.
Работодателят трябва да осигури безопасни и здравословни условия на труд.
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Съгласно разпоредбите на КТ за извършването на работа от разстояние се използват информационни
технологии,
като тази работа преди да придобие качеството на работа от разстояние е можело да се извършва в помещение на
работодателя.
При работата от разстояние необходимото оборудване за извършването ѝ се
осигурява изцяло и само от работодателя. Това включва както самата техника,
така и софтуера, поддръжката, комуникационните средства, защита на данните
и други необходими за точното изпълнение на трудовите задължения технически средства.
В условията на извънредно положение
работата от разстояние се възлага едностранно по преценка на работодателя
със заповед, съдържаща конкретна информация за организацията на работа.

Организацията на работата е същата,
каквато е била, докато работата се е
осъществявала в помещенията на работодателя.
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Новата реалност в последните месеци наложи преосмисляне както на понятието „работно място“, така и на понятието „работно време“.
Едната причина е тази, че дистанционната работа често не може да бъде
вмъкната в рамките на стандартното работно време – при работата „от вкъщи“,
особено по време на извънредно положение, не е възможно работникът или
служителят да осигури работа през цялото си установено работно време заради
децата, съвместяването с домакинските задължения и др. Това обаче не означава, че се работи по-малко, напротив – за някои категории работници и служители е необходимо и допълнително време за подготовка при новите параметри.
При работата от разстояние работниците и служителите сами организират своето работно време така, че да са на разположение и да работят във времето, в
което работодателят и неговите партньори са в комуникационна връзка, сами
определят почивките си в работното време, а ползват отпуски по общия ред.
Често при дистанционната работа за измерител се ползва свършената работа в
необходимите обем, качество и срок, а не отработеното време (физическото
присъствие осем часа пред компютъра например).
Другата тенденция по отношение на работното време се отнася за организациите, чиято дейност не позволи дистанционно изпълнение на работните задачи. При тях се наложи преминаване към непълно или гъвкаво работно време.
Тези обстоятелства наложиха трудовите разпоредби да се актуализират и в това
отношение. С разпоредбите на чл. 138а от КТ се въведе ново право на работодателя едностранно да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от него непълно работно време за работниците и служителите,
които работят на пълно работно време [2]. До този момент работодателят можеше да установява непълно работно време за служителите си, които са работили на пълно работно време, само за период до 3 месеца в 1 календарна година
и то след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.
Заповедта за въвеждането на непълно работно време при тези обстоятелства не е нужно да бъде мотивирана с друго освен с извънредното положение и не
може да обхваща само отделен работник или служител, но трябва да посочва
началото и края на работното време. Съответно тази промяна в работното време води след себе си и останалите негативни последици за работещите – пропорционално намаляване на дължимото трудово възнаграждение и на осигурителния стаж. Данните сочат, че към тази мярка по отношение на наетия персонал са преминали 11,3% от нефинансовите предприятия през месец март 2020
г., 13,9% – през месец април, като относителния им дял намалява към месец
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август на 3,5% и на 3,9% през октомври (Резултати от изследвания, свързани с
влиянието на извънредното положение върху бизнеса, НСИ 2020).
Като добра практика по отношение на работното време се установи преминаването към работно време с променливи граници или т.нар. „гъвкаво/плаващо
работно време“. Това се наблюдава при организации, които успяват да продължат да работят, без да се налага да намаляват работното време, като това позволява в работните помещения да не се събират много работници и служители по
едно също време и да се избегне възможността от зараза.
По време на извънредното положение заради това, че децата останаха вкъщи или защото фирмите преустановиха работа или работеха с намален капацитет на голяма част от работещите се наложи да ползват както платена, така и
неплатена отпуска. Данните от НСИ сочат, че през първия месец на извънредното положение 41,8% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за
ползване на платен отпуск от наетите лица и 24,4% – неплатен отпуск, като в
следващия месец относителният дял на предприятия, преминали към платен
отпуск спада при увеличаване на този на неплатения отпуск. През месец октомври 2020 г. съотношенията са 16,8% платен и 9,6% неплатен отпуск.
Тези обстоятелства наложиха промени и в трудовите разпоредби, касаещи
правото и ползването на отпуск. В КТ се въведе нов чл. 173а, според който при
преустановяване работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители поради обявено извънредно положение със заповед
на работодателя или със заповед на държавен орган, работодателят има право да
предостави платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие, включително и на работник или служител, който не е придобил 8 месеца
трудов стаж. При тези условия работодателите не е нужно да изчакват изтичането
на изискуемия в обичайния случай период от поне 5 работни дни престой на работниците и служителите (по чл. 173, ал. 4 КТ), нито трябва всички работници и служители да ползват отпуска едновременно (т.нар. ваканционно ползване).
Разпоредбите на новия чл. 173а предвиждат и реципрочно задължение на
работодателите, а именно да разрешава ползването на платен годишен отпуск
или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на определени категории работници и
служители [3]. Независимо от продължителността времето на неплатения и
платения отпуск, ползван на горепосочените основания, се признава за трудов
стаж. При обсъжданията на нормативните промени и допълнения във връзка с
извънредното положение работодателските организации внесоха предложения
за възможност за едностранно предоставяне на неплатен годишен отпуск от
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страна на работодателя, но те не бяха приети. При някои организации това се
оказа предпоставка за предприемане на по-драстични действия, а именно освобождаване на работници и служители, като използват приложимите основания
за уволнение по Кодекса на труда и това беше обективно обосновано.
Безспорно най-болезненият аспект на трудовите отношения по време на
извънредното положение е освобождаването на работници и служители. Голяма
част от тях останаха без работа, защото предприятията, в които работеха, преустановиха дейност или защото бяха затворени със заповед на министъра на
здравеопазването.
Адаптирането на трудовото законодателство към новите обстоятелства наложи създаването на нов чл. 120в в КТ, който регламентира две хипотези:
При обявено извънредно положение работодателят може да преустанови
работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници
и служители за целия период или за част от него до прекратяване на извънредното положение.
Работодателят е длъжен да преустанови работата на предприятието, когато дейността му е преустановена със заповед на държавен орган. В тази ситуация работодателят се задължава да не допуска работниците или служителите до
работните им места за периода, определен в заповедта.
Особеното в разпоредбата на чл. 120в е, че се отнася не само до цялото
предприятие или част от него (цех, звено, отдел, засегнати от извънредното
положение), но и до отделен работник или служител. С новата нормативна мярка се установява нова форма на престой или спиране на работата на работодателя. Само при извънредно положение и по силата на чл. 120в от КТ работодателят може да преустанови дейността и на отделен работник или служител, без да
има пълно преустановяване на работата на неговото предприятие или на звеното, където работи.
В случаите когато работодателят сам пристъпи към преустановяване на
дейността на предприятието, работникът или служителят има право на пълното
си брутно трудово възнаграждение, а когато това стане съгласно заповед на
държавен орган, обезщетението е в размер на 50 на сто от брутното трудово
възнаграждение на работника или служителя, но не по-малко от 75 на сто от
минималната работна заплата и се заплаща от работодателя. Това от своя страна също се оказа причина за предприемане на крайни действия.
Данните сочат, че през месец април 2020 г. най-голям процент от нефинансовите предприятия (18,5%) са преминали към освобождаване на персонал, а в
последните месеци тенденцията е намаляваща (виж фиг. 2).
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освобождаване или съкращаване
октомври
септември
август
юли
юни
май
апрл
март

8,20%
9,10%
7,90%
7,90%
11,10%
13,60%
18,50%
17,20%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

Фиг. 2. Относителен дял на нефинансовите предприятия предприели
освобождаване/съкращаване на наетите лица
(% от нефинансовите предприятия)
Източник: НСИ, https://www.nsi.bg

От данни от доклада на СИФ (2020) от средата на март до средата на април
близо 55% от икономиките в световен мащаб (около 100 държави) са предприели закриване на работните места, което е засегнало почти всички сектори на
икономиката. Анализ, проведен от Международния валутен фонд (МВФ), изчислява, че 97,3 милиона лица, или приблизително 15% от работната сила в 35те страни, включени в анализа, са класифицирани като изложени на висок риск
от преустановяване на работа и съкращаване на работници в настоящия контекст (OEDC 2020).
Запазването на трудовите отношения беше едно от най-големите предизвикателства пред работодателите по време на извънредното положение. Те бяха
изправени пред задачата да реорганизират дейността на своето предприятие по
начин, който защитава правата на служителите, не ги лишава неправомерно от
работа и същевременно ограничава социалните контакти в работна среда. Някои фирми разполагат с ресурси, за да преодолеят несигурността, но други
не. Тези, които са в изключително трудно положение, са компании, които обикновено не притежават големи парични резерви, като малки и средни предприятия или бизнеси в сектори, като ресторантьорството и хотелиерството. Някои
видове бизнес операции могат да бъдат осъществявани дистанционно, но други,
като тези в секторите туризъм или търговия на дребно, които зависят от личен
контакт или пътуване, няма как да се осъществят от разстояние.
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Както в България, така и в останалите страни се възприеха различни подходи за справяне с пандемията, като предоставяне на социална защита на работниците чрез временни държавни схеми, насочени към запазване на работното място. Въпреки че подобни мерки означават цифрите за безработицата да
останат относително стабилни, все още предстои да се види какъв ще е ефектът
от прилагането им, тъй като повечето мерки, макар и с нов дизайн, ще продължат да действат и през 2021 г. поради настъпилата втора вълна на разпространение на вируса и неясната прогноза за развитието му.
2. Тенденции при трудовите отношения вследствие на пандемията
от COVID-19 в съчетание с технологичните промени
В резултат на допълващото действие на ускоряващата се дигитализация и
пандемията от COVID-19 и последвалото мащабно преминаване към работа в
електронна среда се установиха нови тенденции в трудовите отношения, касаещи мястото и организацията на работа, квалификацията, администрирането на
персонала, грижата за работещите и др. За голяма част от тях вече има индикации, че ще се превърнат в добри практики и ще се използват от работодателите
при управлението на човешките ресурси и след края на кризата. Могат да се
идентифицират следните (фиг. 3):
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Гъвкави форми на
организация на работа (в
т.ч. хибридно работно
място, гъвкаво работно
време и др.)
Грижа за психичното
здраве и благосъстоянието
на работещите

Създаване на фирмено
виртуално
пространство

Трудова етика като
изключително важен
елемент от трудовите
отношения

Нови способи за
подбор на персонала

Повишена
необходимост от
дигитални компетенции
и междуфункционални
умения

Дигитализация на
процесите за УЧР

Фиг. 3. Тенденции в трудовите отношения
Източник: Разработка на автора.

Светът около нас се променя с бързи темпове и налага нови правила на пазара на труда. Много от изискванията за работа се променят – служителите
трябва да имат цифрови компетенции, за да се справят с отговорностите на работното място (Начева, Сълова 2020). Ще се модифицират значително изискванията за знанията, уменията и компетентностите на работниците по отношение
на новите технологии (Пандурска 2020). Служителите, които не са адаптивни и
не успеят бързо да се усъвършенстват, рискуват да бъдат изхвърлени от пазара
на труда. В различни научни изследвания (Пейчева 2020; Колева, Тодорова
2020), както и в доклада за бъдещето на работните места на СИФ и в LinkedIn
Economic Graph се посочва, че с нарастващо търсене до 2025 г. ще са хората с
междуфункционални умения. Според тях работодателите определят като умения с голяма значимост критичното мислене и анализ, способносттта за решаване на проблеми, самоуправлението, способността за самообучение, устойчи411
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востта на стрес и гъвкавост. Все повече процесите и технологиите в съвременните организации ще са подчинени на знанията (Антонова 2015), затова и мениджърите ще трябва да инвестират и в различни обучения за служителите си.
В края на 2020 година всички сме убедени, че новият модел на дистанционна работа се появи „извънредно“, но ще остане „постоянно“. Работодателите
все по-често ще започнат да назначават хора, работещи на отдалечени работни
места. Пандемията показа, че е възможен и нов хибриден начин на работа –
комбинация между работа в офиса и работа от разстояние (Zhao 2020). Този
модел на работа ще даде и възможност за достъп до работа и на хора, които
иначе биха били изключени, например хора с увреждания (Антонова 2020).
Считаме обаче, че реалната ефективност на подобна организация на работа ще
може да бъде отчетена в период, когато не сме в условия на извънредно положение – работниците няма да са в състояние на стрес и страх за здравето си и
няма да се налага да се грижат за децата си, които не са на училище. Именно
разширяването на обхвата и продължаването във времето на дистанционния
начин на работа или хибридния такъв извежда на преден план два много важни
аспекта на трудовите отношения – благосъстоянието на работното място и трудовата етика, както и създаването на нови възможности за гъвкави начини за
съчетаване на професионалния и личния живот (Антонова 2020).
При дистанционната работа поради променените работни практики цифровата свързаност, съчетаването на работа с грижа за близките излага работещите
на значителен стрес, който оказва влияние на тяхното благосъстояние и психично
здраве. Това, че постоянно са „на линия“ при работа от дома, създава по-висок
риск от прегаряне, отколкото в обичайния офис режим. Поради което осигуряването на благосъстояние на служителите е сред ключовите мерки, които бизнес
лидерите трябва да предприемат, ако възприемат този модел на работа, а благосъстоянието на служителите може да се постигне чрез практики, свързани с грижа за здравето, физическите и психическите им нужди, създаването на добри
работни отношения и чувство за общност (Иванова 2019). В търсене на иновативни начини на комуникация и предотвратяване на социалната изолация като
честа практика по време на извънредното положение се наложи създаването на
фирмено виртуално пространство – чат, форум или друг способ, чрез който работниците и служителите, работещи дистанционно, да общуват свободно. Това се
превърна в удобен начин за периодично провеждане на работни или социални
срещи, който със сигурност ще се използва и след преминаване на кризата.
Новите измерения на работното място и работното време налагат трудовата етика като особено важен елемент от трудовите отношения. При дистанци412

П. Иванова.
Новите тенденции в трудовите отношения

онната форма на работа резултатите в огромна степен зависят от уменията за
самоуправление на служителите, желанието им за ефективна работа, трудовата
им дисциплина и етика. Ето защо без значение от сектора, особено в условията
на работа от вкъщи, когато повечето комуникации са виртуални и при липса на
физическо присъствие на ръководители и колеги наоколо, трудовата етика е от
ключово значение. Наред с останалите задачи служителите трябва да поемат
отговорността сами да управляват работното си време подобно на самостоятелно заетите лица и мениджърите.
Използването на мобилните технологии, социалните мрежи и други дигитални инструменти се развива все по-бързо, като навлиза и в дейностите по управление на човешките ресурси. Компаниите започнаха да използват подобрени
канали, за да привлекат най-подходящите служители. Днес не само се публикуват
обяви за свободни работни места в различни сайтове, но и активно се използват
различните социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Twitter и други за по-бързо
взаимодействие с потенциалните кандидати (Димитрова 2020). Този начин на
подбор на персонал разкрива нови възможности пред бизнеса – да се открият и
привлекат професионалисти, да се разшири обхватът на кандидатите и да се подобри комуникацията с тях. Организациите могат да се свържат с кандидати по
целия свят и още повече – да проведат интервю с тях и да им поставят онлайн
задачи. Така традиционните процедури вече са изцяло променени и развитието на
технологиите го позволи, а извънредното положение само ускори процеса.
Дистанционната работа в електронна среда наложи и нов начин, по който
се осъществява дейността по управление на човешките ресурси. Дигитални HR
иновации вече се прилагат не само в привличането и подбора на служители, но
и при оценката на трудовото представяне, администрирането на служителите,
обучението и развитието (Пейчева 2020). Традиционно HR отделите имат много
административна работа, свързана с обработка и управление на документи. Използването на различни дигитални инструменти в администрирането допринася
за усъвършенстване на процесите по управление на хора – създават се електронни досиета на служителите, обменят се документи в облачното пространство, само с един клик се позволява достъп до различни справки за болнични,
отпуски, заплати и др. Така се спестяват физически ресурси и време, което да се
използва за други важни задачи.
Заключение
Предизвикателствата, пред които е изправена съвременната икономика,
налагат работодателите да намерят баланса, при който да се прилагат нови ин413
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тегрирани модели на управление на хора и да се осигурят стабилност на бизнеса
и сигурност за работниците и служителите.
В заключение може да се обобщи, че в резултат на допълващото действие
на глобализацията, технологичното развитие и пандемията от COVID-19 трудовите отношения имат нови измерения, което наложи трудовото законодателство
да се адаптира, за да бъде в помощ както на работодателите, така и на работещите. Мащабното преминаване към дистанционна работа доведе до промени не
само в мястото и организацията на работа, но и при изискванията за квалификация на работещите, администрирането на персонала, грижата за благосъстоянието и здравето на работещите и др. За голяма част от новите тенденции в трудовите отношения има индикации, че ще се превърнат в добри практики и ще се
използват от работодателите при управлението на човешките ресурси и след
края на кризата.
Бележки
1.

Съгласно КТ работникът или служителят трябва да уведоми писмено работодателя в 7-дневен срок от сключване на трудовия договор за тези обстоятелства, като в случая следва да се тълкува в 7-дневен срок от връчване на заповедта.
2.
Непълното работно време не означава непременно 4-часов работен ден, но не
може да спада под този минимум, т.е. продължителността на така установеното работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.
3.
Бременни; в напреднал стадий на лечение ин-витро; майка или осиновителка
на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който е самотен баща или осиновител на
дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта
му; работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; работник или служител с право на закрила при уволнение (трудоустроени, боледуващи от болести, като диабет, исхемична болест на сърцето и др. по чл. 333,
ал. 1, т. 2 и 3 КТ).
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NEW TRENDS IN EMPLOYMENT RELATIONS
Pavlina IVANOVA
Abstract
The last decade has been marked by significant technological advances, which have led
to the emergence of new professions, changes in the way we work, skills shortages and the
need for new approaches to people management. For its part, 2020 confronted the world with
an entirely new reality - a situation that forced employers and employees to adapt in a very
short time, the need for flexibility on both sides in the employment relationship proved
necessary, and rethinking labor legislation - inevitable. In this context, the aim of the article is
to review the new aspects of labor relations and to identify trends in the various elements of
labor relations, following the pandemic of COVID-19 combined with technological change.
Data from the National Statistical Institute, World Economic Forum and LinkedIn Economic
Graph were analyzed.
Key words: labor relations, digitalization, teleworking, well – being.
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Резюме
Възможностите, които дигиталната ера, в която живеем и работим,
предлага, са необятни и променят както личния, така и професионалния ни живот. Интернет позволява да се развиват едни различни
социални и кариерни отношения, да се изгради една различна връзка
между работодател и бъдещ служител. Онлайн източниците на кандидати придобиват все по-голяма популярност и изместват класическите такива. Това допринася за изменения в пазара на труда, променяйки неговата динамичност, гъвкавост и мащаб. Целта на настоящата разработка е да се разгледат и анализират някои онлайн източници на кандидати – сайтовете с обяви за работа, социалните
мрежи и виртуалните/онлайн дни на кариерата, да се очертаят техните особености, предимства и недостатъци.
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Въведение
Въпреки бързото развитие на технологиите и функционирането ни в една
дигитална ера, мястото на човешките ресурси в една компания и значимостта
им за нейния успех все още остават неизместени. Привличането и задържането
на мотивирани служители е предизвикателство пред съвременните компании.
Ежегодното повишение на броя емигрирали млади и знаещи хора затруднява
нова реалност
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процесите на набиране и подбор на персонал. Затова и използването на съвременни техники за набирането на най-подходящите служители е предимство,
което всяка модерна и развиваща се компания трябва да прилага.
Набирането на кандидати в своята същност най-често се определя като
процес по търсене, осигуряване и привличане на кандидати за свободно работно
място, получаване на техните кандидатури, от които да се избере този, който
най-пълно отговаря на изискванията на длъжността (Бояджиев 1998, с. 55; Стефанов 2015, с. 131; Харизанова 2004, с. 60). Целта на набирането на кандидати е
привличането на възможно най-подходящи кандидати за свободната длъжност
при минимален разход на време и финансови средства, които да запълнят овакантените позиции. В допълнение С. Карабельова (2015, с. 14) добавя като цел
на набирането и поддържането на имиджа на компанията. Специалистите в областта знаят, че при набиране и подбор на подходящи кандидати за дадена свободна позиция, не само компанията избира кандидата, но и кандидатът избира
нея. Набирането на персонал, в частта си привличане на кандидати, е възможност за реклама на организацията и изграждане на определен имидж.
Изборът на източници, от които се набавят кандидати, е едно от найважните решения в процеса на набиране, тъй като от него зависят количеството
и качеството на кандидатите, от които впоследствие ще се избира. Набирането
на кандидати може да се осъществи през вътрешни и външни източници. Вътрешните източници са свързани със структурата на организацията и желанието
на нейните служители да участват в процеса по подбор. Външните източници,
от своя страна, предлагат по-голям обхват и възможности. Анализът на различни литературни източници позволява да бъдат посочени основните външни
източници за набиране на кандидати:
- висши училища;
- държавни и частни бюра по труда;
- обяви в средствата за масова комуникация;
- компании, специализирани в управлението на човешките ресурси, / специализирани агенции за набиране и подбор на персонал;
- препоръки на настоящи служители;
- доказани в практиката професионалисти от други организации (хедхънтинг);
- „Дни на кариерата“;
- „Ден на отворените врати“;
- професионални организации от съответния бранш;
- чрез сайта на организацията;
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- директно предлагане от страна на кандидатите;
- социални мрежи.
Разнообразието от вътрешни и външни източници предполага задълбочен
анализ по различни показатели, който да бъде основа при избора на канали,
през които специалистите в организациите да наберат кандидати за свободните
си работни позиции. Дигиталната среда, в която функционират съвременните
компании, превръща използването на онлайн източниците на кандидати в конкурентно предимство в борбата на работодателите за най-добрите служители на
пазара на труда.
Изложение
Динамичната среда, в която функционират и се развиват съвременните
компании, бързо настъпващите технологии и „новото нормално“, появило се по
време на пандемията от COVID-19, измениха начина, по който специалистите
по набиране на персонал откриват подходящите кандидати за вакантни позиции. Онлайн срещи с колеги и бизнес партньори, онлайн срещи с близки и приятели, онлайн привличане на персонал. Наблюдава се тенденция за преминаване
към виртуализация на някои процеси в компаниите, в т. ч. и дейността по формиране на човешки ресурси. Неизбежно се приоритизират и онлайн източниците на кандидати. Такива са сайтовете за обяви за работа, социалните мрежи и
виртуалните/онлайн дни на кариерата.
 Сайтове с обяви за работа:
Проучвания през последните години показват, че сред най-често използваните източници на кандидати попадат сайтовете с обяви за работа. Те са леснодостъпни, с доказана успеваемост и предоставят на работодателя голяма част от
кандидатите, от които впоследствие той подбира най-подходящия за свободните си работни позиции. Специалистите имат разнообразен избор от подобни
сайтове – някои с национално покритие, други – с регионално, като сред найпопулярните такива платформи попадат следните (Димитрова (a) 2020):
- https://www.jobs.bg;
- https://www.jobtiger.bg;
- https://www.zaplata.bg;
- https://www.rabota.bg;
- https://www.karieri.bg.
Разнообразието от услуги и възможности, които предоставят тези сайтове,
е многопластово, като съществуват и характеристики, по които те си приличат.
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Такъв показател е продължителността на обявата за работа. В повечето сайтове
тя е 28 дни, като в JobTiger.bg активността е 30 дни. Някои сайтове, като
Karieri.bg, предоставят възможност за избор на своите потребители, предлагайки три възможности за продължителност на рекламата – 7, 14 и 28 дни.
От значение е и позицията, на която излиза съответният кариерен сайт при
търсенето на обяви за работа от потребителите на Google търсачката, която е
най-често използваната такава. Доста дълги години Jobs.bg заемаше лидерската
позиция, но през 2020 г. той беше изместен от Zaplata.bg. Лидерското място в
търсачката може да се дължи както на повишения брой потребители на последно цитирания сайт, така и на платена реклама в търсачката, чрез която при търсене на определени ключови думи, съответният сайт да излиза на първа позиция. В края на 2020 г. на втора позиция се нарежда Rabota.bg, следван от
Jobtiger.bg. Някогашният лидер Jobs.bg остава на четвърта позиция, а Karieri.bg
е изместен надолу в класацията от появилите се нови сайтове с обяви за работа.
Един от показателите, оказващ може би най-силно влияние върху избора
на работодателите в кой сайт да промотират свободните си работни позиции, е
цената, която ще трябва да заплатят за тази реклама. В таблица 1 са посочени
цените за публикуване на обява за работа в разглежданите платформи (без
включен ДДС):
Таблица 1
Цена за публикуване в сайтове с обяви за работа
Сайт

Jobs.bg

JobTiger.bg

Zaplata.bg

Rabota.bg

Вид обява
Diamond
Platinum
Gold
Silver
Брандирана
Специална
PRO
TOP
VIP
Exclusive
Premium
Standard Plus

Цена
250 лв.
125 лв.
50 лв.
25 лв.
60 лв.
300 лв.
125 лв.
50 лв.
20 лв.
80 лв.
40 лв.
20 лв.
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Karieri.bg

Premium
Standard
Basic

900лв./1500 лв./2300 лв.*
150 лв./270 лв./420 лв.*
50 лв./90 лв./145 лв.*

* Цени при продължителност на обявата съответно 7 дни, 14 дни и 28 дни
Източници: https://www.jobs.bg; https://www.jobtiger.bg; https://www.zaplata.bg;
https://www.rabota.bg; https://www.karieri.bg

Наблюдава се спад в цените на сайта Zaplata.bg спрямо предходни години.
Заплащането на обявите тип VIP, TOP и PRO струваше на работодателите съответно 50 лв., 125 лв. и 250 лв. По мнение на автора, понижаването на цените е
част от агресивното маркетингово поведение, което платформата демонстрира
през последните години, опитвайки се да измести лидера Jobs.bg.
Прави впечатление, че сайтът Karieri.bg има значително по-високи цени от
останалите разглеждани платформи. Това се дължи на факта, че сайтът е единственият сред изброените, който предлага публикуване на обявата за работа освен на своята страница, така и разпространение на обявата чрез други сайтове
от групата (https://www.capital.bg и https://www.dnevnik.bg), бюлетини и социалните мрежи Facebook, LinkedIn и Twitter. Допълнителни услуги, които също се
предоставят от сайта, са таргетирано публикуване в кариерни клубове и публикуване в колоната за обяви на вестник „Капитал”.
Всички разглеждани платформи за промотиране на свободни работни позиции, с изключение на Zaplata.bg, предлагат отстъпки в цената при предплатени пакети. Размерът им варира в следните граници спрямо броя предплатени
обяви:
- Jobs.bg – от 10% до 45%;
- Jobtiger.bg – от 3,3% до 16,6%;
- Rabota.bg – от 15% до 30%;
- Karieri.bg – от 20% до 50%.
Четири от петте разглеждани сайта (изключение прави Rabota.bg) предлагат възможността за безплатно рекламиране на свободна работна позиция на
техните платформи, но трябва да се има предвид, че тези обяви излизат на последно място след платените такива и съответно не са толкова ефективни.
Подредбата на обявите в съответните сайтове също е от значение за работодателите, като във всеки един от разглежданите пет те се визуализират по вид
и по дата, а именно – най-скъпо платените и скорошни обяви излизат найотгоре в списъка с обяви за свободни работни позиции. Полезна и търсена от
работодателите услуга, която част от цитирани сайтове предлагат, е т.нар. „под423
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силване“. Тъй като разглежданите кариерни сайтове подреждат публикуваните
в тях обяви по вид и дата, тази услуга дава възможност на работодателите да
придвижат обявата си отново на по-предни позиции след определено време,
най-често когато тяхната обява изостава в списъците спрямо другите обяви за
подобни длъжности. Сайтовете, които предлагат такава услуга и съответно типовете обяви, за които може да бъде приложено, могат да бъдат видени в таблица 2 (цените не включват ДДС):
Таблица 2
Цена за подсилване в сайтове с обяви за работа
Сайт

Jobs.bg

Вид обява
Diamond
Platinum
Gold
Silver
Безплатна

Цена
150 лв.
75 лв.
30 лв.
15 лв.
не се предлага

JobTiger.bg

Zaplata.bg

не се предлага
Специална
PRO
TOP
VIP
Безплатна

80 лв.
30 лв.
12,50 лв.
5 лв.
не се предлага

Rabota.bg
Karieri.bg

не се предлага
не се предлага

Източници: https://www.jobs.bg; https://www.jobtiger.bg; https://www.zaplata.bg;
https://www.rabota.bg; https://www.karieri.bg

Специалните дизайни на обявите също са специфична услуга, която се
предлага в два от разглежданите сайтове – Jobs.bg и Zaplata.bg, но услугата се
заплаща допълнително – съответно 100 лв. без ДДС и 20 лв. без ДДС. Някои от
работодателите търсят този ефект в обявите си за работа, за да се откроят от
останалите на пазара на труда, използвайки визуалните стимулации с цел привличане на повече кандидати.
Друга услуга, която тези платформи предлагат на своите потребители, е
поверителността. Много от работодателите, които набират кандидати за свободните си работни позиции, предпочитат да останат анонимни, особено в слу424
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чаите, в които на позицията, за която се търсят кандидати, все още има назначен
служител, на когото предстои да бъде заменен и освободен от длъжност. Допреди няколко години всички разглеждани сайтове предлагаха подобна възможност на своите потребители, като в Zaplata.bg и Rabota.bg тази услуга се заплащаше. Към датата на изготвяне на настоящата разработка, тази услуга се заплаща само в Zaplata.bg и то само в случаите, в които работодателят използва безплатни, а не платени обяви в сайта.
Друга търсена услуга от работодателите е възможността желаещите да започнат работа при тях да могат да кандидатстват през външен линк, свързан с
неговите вътрешни системи. Тъй като тази услуга ограничава платформите в
достъпа им до информация (брой кандидатствали, база данни с автобиографии
и т.н.), в някои сайтове тя се заплаща. В Jobs.bg допълнителната такса е в размер на 25 лв. без ДДС в случаите, в които работодателят използва някой от двата типа по-евтини обяви – Silver и Gold, а в Zaplata.bg организациите, търсещи
нови служители, трябва да заплатят 20 лв. без ДДС, в случай че искат кандидатурите да пристигат до тях през външен за платформата линк.
Предимства и недостатъци:
Едно от предимствата при използването на този вид източник на кандидати
е т. нар. „employer branding“ или изграждането на работодателската марка на
организацията. Това най-често се случва чрез популяризация на дейността, ценностите и мисията на компанията и чрез прозрачност в отношенията работодател–служител–клиент. При успешно разработена работодателска марка предимствата са различни (Starineca 2015, p. 59). Това може да спомогне за повишаване
на производителността, рентабилността, намирането и задържането на служители, намаляване както на разходите за набиране на човешки ресурси, така и на
времето за назначаване на нов служител. Възможно е също така да се повиши
ангажираността на служителите към организацията и нейните цели, да се намали текучеството, както и да се подобрят отношенията помежду им. Всички разглеждани сайтове с обяви за работа предоставят възможност на своите потребители, които са работодатели, да си създадат профил на тяхната платформа, в
който организацията да презентира както дейността си, така и свободните работни позиции, за които набира кандидати към момента. С изключение на
Rabota.bg, където е публикувана цената за тази услуга (1000 лв. без ДДС), за
останалите разглеждани сайтове цената е индивидуална за всеки работодател,
като се изготвят оферти спрямо желаното ниво на услугата.
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Като предимство на платформите с обяви за работа може да се посочи и че
получените през тях автобиографии са от кандидати, активно търсещи работа
към момента. Принципът им на функциониране позволява работодателят да
публикува обяви за свободните си позиции, а кандидатът – да кандидатства за
работните места, които отговарят на неговите изисквания. Така работодателят
комуникира само с кандидати, пожелали да работят за него. Използването им е
относително финансово достъпно и позволява бърз контакт с кандидатите. Като
недостатък може да се посочи, че поради големият избор, който този тип платформи предоставят на кандидатите, тяхното кандидатстване е механично, идентично, като се използват заучени фрази в автобиографиите и шаблонни мотивационни писма.
 Социални мрежи:
Социалните мрежи са нов източник на кандидати, който е успешен, спестява разходи, но специалисти в областта препоръчват да не се използва като
единствен източник (Bartakova et al, 2017, p.83). Те представляват съвкупност от
интернет базирани инструменти („мрежовата” част от понятието) и възможността на потребителите да споделят и дискутират дадена информация („социалната” част от понятието) (Torres 2011, p. 3). Тези потребители са елементи на
системата, които, свързани помежду си, я създават и поддържат. Възможността
да се коментира свободно, да се дават или четат мнения по различни въпроси, е
разширила до такава степен границите на социалните мрежи, че те обхванаха не
само личния, но и професионалния живот на своите ползватели. Към м. октомври 2020 г. повече от половината население на Земята – 4,14 млрд. души
(Datareportal, 2020) – използва под различни форми социалните мрежи, което ги
превръща в необятен източник на потенциални кандидати за свободните работни позиции в една компания. За най-подходящи се считат LinkedIn, Facebook и
Twitter (Димитрова (b) 2020).
Всяка една от социалните мрежи има своите специфики и приложение при
набирането на кандидати за свободни работни позиции. LinkedIn е найподходящата за целта платформа. Тя е първата по рода си професионална социална мрежа, която събира на едно място специалисти и професионалисти от цял
свят. Профилите на потребителите са под формата на онлайн автобиография и
разкриват професионалния път на всеки потребител.
Тази социална мрежа предоставя търсачка, която дава възможност да се
разглеждат кандидати според заемана длъжност (към момента и в миналото),
име, настояща или предишна месторабота, учебно заведение, общи приятели и
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местожителство. Ако се заплати за допълнителни функции на акаунта, използван от служителя, отговорен за набирането, могат да се добавят допълнителни
филтри и услуги. Предлагат се четири предплатени плана, всеки със съответните допълнителни функции и цена, като най-подходящ за целите на процеса по
набиране на кандидати за свободни работни позиции е пакетът „Животът на
набиращия“ (в оригинал на английски език: „Recruiter Life“). Закупуването на
пакета дава възможност за:
- изпращане на допълнителни съобщения;
- допълнителни филтри при избора на кандидати, „умни” предложения от
самата мрежа в зависимост предишни търсения;
- създаване на платформа за управление на информацията за кандидатите;
- проверка кой е посещавал профила;
- други.
Настоящата цена на пакета е 244,99 лв. на месец. За сравнение, преди две
години цената му беше 89,94 евро на месец (175,91 лв. на месец), което означава, че се наблюдава повишение в цената на тази услугата с почти 40%. По мнение на автора това покачване се дължи на повишения през последните години
интерес към набирането на кандидати през социалните мрежи и по-специално
през LinkedIn, тъй като той е единствената професионална мрежа, найподходяща за целите на привличането на кандидати за вакантните позиции в
една организация.
Facebook е друга социална мрежа, подходяща да бъде използвана като източник на кандидати. Тя е и най-популярната и използвана социална мрежа в
света – 68,72% от потребителите на тези мрежи имат профил в нея, което я поставя на лидерската позиция в класацията (Statcounter (a) 2020). Статистика по
същия показател, но на локално ниво, сочи, че 97,27% от българите, които използват някакви социални медии, имат профил във Facebook (Statcounter (b)
2020). В тази социална мрежа могат да бъдат извършвани търсения на хора,
страници, групи, места и др. Страниците и групите също могат да бъдат потенциален източник на перспективни кандидати, но при набиране на кандидати,
най-важно е търсенето на хора. Това се случва през филтрите на търсачката на
самата социална мрежа. Те дават възможност за търсене по име, роден град,
местоживеене, училище от средното образование, висше училище, общи приятели и работодател.
Съществува възможност и за платена реклама във Facebook, като цената
може да бъде символична (минималният дневен бюджет за реклама в социалната мрежа е 1 долар на ден). Чрез нея може да се промотира обявата за работа
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пред таргетирана група потребители на мрежата – на определена възраст, завършили конкретен университет, с определени интереси и др. Това дава възможност да се отсеят кандидатури, които не се считат за подходящи.
В по-стара версия на Facebook съществуваше и функцията „Виж други, които работят тук” (в оригинал на английски език: „See other who work here“), която също беше полезна при намирането на кандидати. Влизайки в профила на
човек, който е отбелязал, че текущото му работно място е конкретна организация, под тази информация търсещият кандидати имаше възможност да активира
въпросната препратка, а социалната мрежа визуализираше списък с всички,
които към момента са отбелязали, че са назначени при същия работодател. Понастоящем тази функция на социалната мрежа не е активна.
Друга подходяща за целите на набирането мрежа е Twitter. Тя е на второ
място по популярност след Facebook с дял 11,68% сред световните потребители
(Statcounter (a) 2020) и 0,35% сред българските (Statcounter (b) 2020). И в двете
класации тази социална мрежа е изпреварена от Pinterest, а в България и от
YouTude, но целта на тези две мрежи е различна – едната е платформа за снимки, а другата за видеа, което ги измества от фокуса на настоящата разработка.
Особена специфика на Twitter е ограничението в големината на публикацията
(до 140 символа), затова тази платформа се използва най-често за публикуване
на линк, през който да се получи повече информация за свободните длъжности
в компанията (например линк към обявата за работа).
Социалните мрежи се използват както за търсене и директен контакт с потенциални кандидати, така и за промотирането на обявите за работа. Местата,
на които може да бъде публикувана информация за свободните работни позиции, са следните:
- страниците на компанията в различните социални мрежи;
- лични профили на служителите на компанията;
- групи и страници в социалните мрежи, чиито членове се считат за потенциални кандидати;
- събития в социалните мрежи, чиито членове се считат за потенциални
кандидати.
Хаштагът е другата възможност за популяризирането на информацията относно свободните позиции в компанията. Той представлява знак, използван за
препратка в социалните мрежи, и се означава със символа диез (#), който се
поставя непосредствено преди дума или словосъчетание от думи. Публикувайки
обикновен линк, потребителите създават хипервръзка към външен източник, но
като се добави хаштаг към определена дума или словосъчетание, се създава
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линк (връзка) в социалната мрежа, в която е използван. Чрез правилната комбинация от думи свободните работни позиции могат да бъдат промотирани в тази
социална мрежа и по този начин да бъдат привлечени допълнително потенциални кандидати за тях.
Предимства и недостатъци:
Като всеки източник на кандидати и социалните мрежи имат своите предимства и недостатъци. Може би най-голямото предимство е, че този източник
може да бъдат използван без никаква или с минимална финансова инвестиция.
Но ако стратегията за развитие на процесите, свързани с набирането и подбора
на персонал, включва модернизация на дейността, инвестицията в предплатения
месечен пакет на LinkedIn е силно препоръчителна. Като друго предимство може да бъде посочен личният контакт с кандидатите. За разлика от сайтовете с
обяви за работа тук контактът се осъществява от търсещия кандидати, а не от
търсещите работа, което може да бъде посочено като друго предимство на социалните мрежи – контактува се само с желани кандидати, докато през платформите за обяви могат да пристигнат кандидатури и на неподходящи кандидати. Това спестява време, тъй като не се налагат разглеждане и пресяване на неподходящи кандидатури.
Като недостатък на този източник може да се посочи, че потребителите на
социалните мрежи, с които се осъществява връзка с цел привличане за свободна
длъжност, може да не са активно търсещи работа. Друг недостатък е, че социалните мрежи се използват основно от млади хора и съществува риск от пропуск на професионалисти, които биха били потенциални служители. Затова и
специалистите в областта препоръчват социалните мрежи да не са единственият
източник на кандидати, който ще се използва при запълването на работни места
в организациите.
 Виртуални/онлайн дни на кариерата:
Ефективен източник на подходящи кандидати са и т. нар. „Дни на кариерата“, които придобиха голяма популярност през последните години в найразличните си форми – те могат да бъдат както с представители на организации
от различни браншове, така и специализирани. „Виртуални дни на кариерата”,
на които се провеждат интервюта между търсещите работа от всяка точка на
света с работодатели в България чрез онлайн чатформати или дискусии, също
придобиват популярност.
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На 10 юни 2021 г. предстоят „Виртуални дни на кариерата“, организирани
от JogTiger (компанията е организатор на „Национални дни на кариерата“, които се провеждат от години в страната). Пакетите за участие, които се предлагат
на работодателите, желаещи да участват, са три (Virtual Career Days, 2020). Найниско платеният вариант е закупуването на „Виртуален щанд“, струващ 1000
лв. без ДДС, включващ:
- стандартно разположение в редиците от виртуални щандове;
- брандирана страница в платформата на събитието;
- две места за HR представители;
- възможност за провеждане на чат с повече от един кандидат;
- интегрирана функционалност за видео, аудио или чат интервюта.
Организаторите предлагат втори вариант, който определят като найпопулярен – „Виртуален щанд + база данни с кандидати“ с цена 1500 лв. без
ДДС, включващ следните услуги:
- централно разположение в редиците от виртуални щандове;
- брандирана страница в платформата на събитието;
- три места за HR представители;
- възможност за провеждане на чат с повече от един кандидат;
- списък с участниците, желаещи да получат информация за кариерни възможности;
- представяне на компанията във Facebook страницата на събитието;
- интегрирана функционалност за видео, аудио или чат интервюта.
Най-скъпият пакет е т. нар. „Премиум виртуален щанд“, който е на цена
2000 лв. без ДДС и включва следните услуги:
- топ разположение в редиците от виртуални щандове;
- брандирана страница в платформата на събитието;
- пет места за HR представители;
- възможност за провеждане на чат с повече от един кандидат;
- списък с участниците, желаещи да получат информация за кариерни възможности;
- споменаване на компанията във всички PR материали;
- представяне на компанията във Facebook страницата на събитието;
- PR материал в JobTiger.tv;
- интегрирана функционалност за видео, аудио или чат интервюта.
Този начин за провеждане на кариерни форуми не е нов за българския пазар на труда, но придоби висока популярност през 2020 г., през която пандемията от COVID-19 принуди голяма част от организаторите на различни събития да
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ги провеждат онлайн. Някои университети също организират кариерни дни за
своите студенти, от 2020 г. – и виртуално. Такъв е например Университетът за
национално и световно стопанство, който в партньорство с JobTiger, организира
първите си „Виртуални дни на кариерата“ като част от кампанията „Виртуални
дни на кариерата за икономисти“ (в оригинал от английски език: „Virtual
Economy Career Days”), които се проведоха на 1 декември 2020 г. през специализираната за кариерни форуми платформа Brazen Technologies. Тя позволява
на участниците в срещата (работодател и кандидат) да си обменят текстови съобщения в продължение на 10 мин., което дава възможност за първоначални
опознавателни стъпки между страните.
Предимства и недостатъци:
Както и самите организатори, JobTiger са посочили следните предимства
на „Виртуалните дни на кариерата“:
- спестяват време, като не прекъсват работния процес;
- спестяват разходи за пътувания и командировъчни (ако ги съпоставяме с
присъствените „Дни на кариерата“);
- намират се кандидати, без да се налага специалистите да напускат работното си място;
- утвърждава се имиджът на компанията като съвременен и иновативен работодател;
- получава се достъп до автобиографии, чрез които компанията може да
обогати базата си данни с потенциални бъдещи служители.
Като предимство може да се посочи и възможността за включване на поголям брой кандидати в сравнение с присъствения формат на събитието, тъй
като желаещите да „присъстват“ на форума са от всяка точка на света.
Основен недостатък на този онлайн източник е липсата на личен контакт с
кандидатите. През някои от платформите няма възможност за видео разговор,
което ограничава специалистите по набиране на кандидати да вземат информирано решение кои са най-подходящите кандидати за тях. Друг недостатък е високият финансов разход, който изисква участието на работодателя в подобно
събитие.
Заключение
С развитието на технологиите тенденцията за търсене на кандидати в онлайн пространството се засилва непрестанно. Дигитализацията на обществото
улеснява процеса по намиране на подходящи кандидати, тъй като го превръща в
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бърз и практичен както за работодателите, така и за търсещите нови професионални възможности. Достъпът до безброй кандидати отвсякъде, по всяко време,
е неоспоримо предимство. Но тези източници крият и своите рискове и недостатъци – обхващат основно по-младите хора като таргет група, липсва личен
контакт между работодател и кандидат, повишен е рискът от кражба на лични
данни и др.
Класическите източници на кандидати, тези които не са онлайн, трудно
биха били изместени поради позитивите, които носят със себе си. Но през 2020
г. все по-често се споменава „новото нормално“. Предстои да се проследи дали
онлайн източниците на кандидати ще са „новото нормално“ в дейността по
формиране на човешки ресурси на организациите.
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ANALYSIS OF SOME ONLINE SOURCES
FOR RECRUITMENT OF JOB CANDIDATES
Mariya DIMITROVA
Abstract
The opportunities that the digital age in which we live and work offers are immeasurable
and change both our personal and professional lives. The Internet allows to develop different
social and career relationships, to build a different relationship between employer and future
employee. Candidates' online sources are gaining in popularity and replacing the classic ones.
This contributes to changes in the labor market, changing its dynamism, flexibility and scale.
The purpose of this study is to review and analyze some online sources of candidates
including job sites, social media and virtual/online career days, to outline their features,
advantages and disadvantages.
Key words: human resources, recruitment, job sites, social media, virtual/online career
days.
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