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 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 под-

ходи при управлението на хора. От своя страна 2020 година изправи 

света пред една изцяло нова реалност – ситуация, която наложи ра-

ботодатели и заети да се адаптират в много кратки срокове,  необхо-

димостта от гъвкавост и на двете страни в трудовото правоотноше-

ние се оказа необходима, а преосмислянето на трудовото законода-

телство – неизбежно. В този контекст целта на статията е да се нап-

рави преглед на новите аспекти на трудовите отношения и да се 

изведат тенденциите при различните елементи на трудовите отноше-

ния вследствие на пандемията от COVID-19 в съчетание с техноло-

гичните промени. Анализирани са данни от Националния статисти-

чески институт (НСИ), Световния икономически форум (СИФ) и 

LinkedIn Economic Graph. 
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Въведение 

Последното десетилетие беше белязано от съществен технологичен напре-

дък, който доведе до възникване на нови професии, промени в начина на рабо-

та, 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 по-

ложение засегнаха корпоративния свят, като промяната в работните практики и 

бизнес процесите се отрази различно на различните сектори – за някои да про-

дължат работа стана невъзможно, други частично преустановиха работа, трети 

трябваше да преминат към изцяло дистанционен модел на работа, и то възмож-

но 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 кри-

зисната 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 дълбо-

ко трансформираха живота им в рамките на трудовата им заетост, благосъстоя-

нието 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 – неизбеж-

но.  

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 прекратява-

нето 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 предприя-

тието, както и да преустановяват дейността му. Нови измерения получиха ра-

ботното място и работното време, възможността за ползване на платен и непла-

тен 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 отно-

шения 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 слу-

жители, да намерят нови форми на труд, да запазят трудовите отношения, да 

осигурят безопасна работна среда и условия на труд и същевременно да се съ-

образят 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 обяве-

ното извънредно положение много от работодателите установиха режим на ра-

бота от вкъщи, а и развитието на технологиите го позволиха.  

Данните сочат, че през месец март 2020 г. 28% от нефинансовите предпри-

ятия 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 нор-

мативно уредена. ЗМДВИП даде възможност всички работодатели в зависимост 

от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въвеж-

дат 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 надом-

на работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение или обя-

вена 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 разлики-

те 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 помещение-
то на работодателя. 

 Работата се извършва извън помещени-
ето на работодателя. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

март 

април 

май 

юни 

юли 

август 

септември 

октомври 

28% 

26,50% 

20,80% 

12,70% 

10,70% 

9,40% 

7,80% 

14% 

преминали към дистанционна работа 
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 Съгласно разпоредбите на КТ е извърш-
ване на работа „от вкъщи“ и в други по-
мещения по избор на работника извън 
работното място на работодателя срещу 
възнаграждение с негови и/или на рабо-
тодателя оборудване, материали и други 
спомагателни средства.  

 Надомната работа може да се изразява 
в изработване на продук-
ция или предоставяне на услуги. 

 Съгласно разпоредбите на КТ за извър-
шването на работа от разстояние се из-
ползват информационни технологии, 
като тази работа преди да придобие ка-
чеството на работа от разстояние е мо-
жело да се извършва в помещение на 
работодателя.  

 При работата от разстояние необходи-
мото оборудване за извършването ѝ се 
осигурява изцяло и само от работодате-
ля. Това включва както самата техника, 
така и софтуера, поддръжката, комуни-
кационните средства, защита на данните 
и други необходими за точното изпъл-
нение на трудовите задължения техни-
чески средства.  

 В случай на извънредно положение или 
извънредна епидемична обстановка, 
предвид дадената възможност на работо-
дателя едностранно да наложи извърш-
ване на надомна работа, е достатъч-
на само негова заповед.  

 Със заповедта следва да бъдат уредени 
местонахождението на работното място, 
трудовото възнаграждение, редът за въз-
лагане и отчитане на работата, начинът 
за снабдяване с материали и предаване 
на готовата продукция, консумативните 
разходи за работното място и заплащане-
то им, както и други специфични изиск-
вания за извършване на надомната рабо-
та.  

 В условията на извънредно положение 
работата от разстояние се възлага ед-
ностранно по преценка на работодателя 
със заповед, съдържаща конкретна ин-
формация за организацията на 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 по-
чивка в работния ден и междудневната и 
седмичната почивка. [1].  

 За работниците и служителите, изпълня-
ващи надомна работа, не може да се ус-
тановява ненормиран работен ден и по-
лагане на извънреден труд. 

 Организацията на работата е същата, 
каквато е била, докато работата се е 
осъществявала в помещенията на рабо-
тодателя. 

 

 Работодателят трябва да осигури безо-
пасни и здравословни условия на труд. 

 Работодателят трябва да осигури безо-
пасни и здравословни условия на труд. 
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Новата реалност в последните месеци наложи преосмисляне както на поня-

тието „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 означа-

ва, че се работи по-малко, напротив – за някои категории работници и служите-

ли е необходимо и допълнително време за подготовка при новите параметри. 

При работата от разстояние работниците и служителите сами организират свое-

то 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  органи-

зациите, чиято дейност не позволи дистанционно изпълнение на работните за-

дачи. 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 работода-

теля едностранно да установи за целия период на обявено извънредно положе-

ние или за част от него непълно работно време за работниците и служителите, 

които работят на пълно работно време [2]. До този момент работодателят мо-

жеше да установява непълно работно време за служителите си, които са рабо-

тили на пълно работно време, само за период до 3 месеца в 1 календарна година 

и то след предварително съгласуване с представителите на синдикалните орга-

низации и на представителите на работниците и служителите. 

Заповедта за въвеждането на непълно работно време при тези обстоятелст-

ва 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 вре-

ме води след себе си и останалите негативни последици за работещите – про-

порционално намаляване на дължимото трудово възнаграждение и на осигури-

телния стаж. Данните сочат, че към тази мярка по отношение на наетия персо-

нал 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 преми-

наването към работно време с променливи граници или т.нар. „гъвкаво/плаващо 

работно време“. Това се наблюдава при  организации, които успяват да продъл-

жат да работят, без да се налага да намаляват работното време, като това позво-

лява 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 вкъ-

щи или защото фирмите преустановиха работа или работеха с намален капаци-

тет на голяма част от работещите се наложи да ползват както платена, така и 

неплатена отпуска. Данните от НСИ сочат, че през първия месец на извънред-

ното 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 октом-

ври 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 от-

делни 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 съг-

ласие, 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 работ-

ниците и служителите (по чл. 173, ал. 4 КТ), нито трябва всички работници и слу-

жители 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 извън-

редна 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 осво-

бождаване 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, пре-

установиха дейност или защото бяха затворени със заповед на министъра на 

здравеопазването.  

Адаптирането на трудовото законодателство към новите обстоятелства на-

ложи 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 извънред-

ното положение. 

 Работодателят е длъжен да преустанови работата на предприятието, кога-

то дейността му е преустановена със заповед на държавен орган. В тази ситуа-

ция 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 мяр-

ка се установява нова форма на престой или спиране на работата на работодате-

ля. Само при извънредно положение и по силата на чл. 120в от КТ работодате-

лят може да преустанови дейността и на отделен работник или служител, без да 

има пълно преустановяване на работата на неговото предприятие или на звено-

то, 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 стра-

на също се оказа причина за предприемане на крайни действия.  

Данните сочат, че през месец април 2020 г. най-голям процент от нефинан-

совите предприятия (18,5%) са преминали към освобождаване на персонал, а в 

последните месеци тенденцията е намаляваща (виж фиг. 2). 
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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 предприе-

ли закриване на работните места, което е засегнало почти всички сектори на 

икономиката. Анализ, проведен от Международния валутен фонд (МВФ), из-

числява, че 97,3 милиона лица, или приблизително 15% от работната сила в 35-

те страни, включени в анализа, са класифицирани като изложени на висок риск 

от преустановяване на работа и съкращаване на работници в настоящия кон-

текст (OEDC 2020).  

Запазването на трудовите отношения беше едно от най-големите предизви-

кателства 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. Ня-

кои фирми разполагат с ресурси, за да преодолеят несигурността, но други 

не. Тези, които са в изключително трудно положение, са компании, които обик-

новено не притежават големи парични резерви, като малки и средни предприя-

тия 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 под-

ходи за справяне с пандемията, като предоставяне на социална защита на ра-

ботниците чрез временни държавни схеми, насочени към запазване на работно-

то 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 продъл-

жат да действат и през 2021 г. поради настъпилата втора вълна на разпростра-

нение 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, касае-

щи мястото и организацията на работа, квалификацията, администрирането на 

персонала, грижата за работещите и др. За голяма част от тях вече има индика-

ции, 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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Фиг. 3. Тенденции в трудовите отношения 

Източник: Разработка на автора. 
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востта на стрес и гъвкавост. Все повече процесите и технологиите в съвремен-

ните организации ще са подчинени на знанията (Антонова 2015), затова и мени-

джърите ще трябва да инвестират и в различни обучения за служителите си. 

В края на 2020 година всички сме убедени, че новият модел на дистанци-

онна 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 поло-

жение – 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 тру-

довата 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 цифро-

вата 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 осигурява-

нето на благосъстояние на служителите е сред ключовите мерки, които бизнес 

лидерите трябва да предприемат, ако възприемат този модел на работа, а благо-

състоянието на служителите може да се постигне чрез практики, свързани с гри-

жа за здравето, физическите и психическите им нужди, създаването на добри 

работни отношения и чувство за общност (Иванова 2019). В търсене на инова-

тивни 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 ра-

ботниците 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 трудова-

та етика като особено важен елемент от трудовите отношения. При дистанци-
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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 самостоятел-

но заетите лица и мениджърите. 

Използването на мобилните технологии, социалните мрежи и други диги-

тални инструменти се развива все по-бързо, като навлиза и в дейностите по уп-

равление 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 по-

добри 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. Из-

ползването на различни дигитални инструменти в администрирането допринася 

за усъвършенстване на процесите по управление на хора – създават се елект-

ронни досиета на служителите, обменят се документи в облачното пространст-

во, 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 ин-
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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 трудо-

вите отношения имат нови измерения, което наложи трудовото законодателство 

да се адаптира, за да бъде в помощ както на работодателите, така и на работе-

щите. Мащабното преминаване към дистанционна работа доведе до промени не 

само в мястото и организацията на работа, но и при изискванията за квалифика-

ция на работещите, администрирането на персонала, грижата за благосъстояни-

ето и здравето на работещите и др. За голяма част от новите тенденции в трудо-

вите 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 работо-

дателя в 7-дневен срок от сключване на трудовия договор за тези обстоятелст-

ва, като в случая следва да се тълкува в 7-дневен срок от връчване на заповед-

та.  
2. Непълното работно време не означава непременно 4-часов работен ден, но не 

може да спада под този минимум, т.е. продължителността на така установено-

то работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустанове-

ната 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 въз-

растта 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; работ-

ник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; ра-

ботник или служител с право на закрила при уволнение (трудоустроени, боле-

дуващи 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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