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доц. д-р Андрияна АНДРЕЕВА2
Икономически университет – Варна е висше училище, доказало в своята
вековна история съчетаването на традициите с новаторството, утвърждаване на
академичните принципи и внедряване на актуални образователни идеи, прилагане на резултатите на научните изследвания на практика. За пореден път списание
„Известия“ на ИУ – Варна посвещава свой тематичен брой на актуални въпроси,
свързани с дигитализацията в сферата на висшето образование и на пазара на
труда.
На 19.11.2021 г. в Икономически университет – Варна се проведе национална кръгла маса „Образование, наука и дигитални иновации – синергия
за професионален път“. Тя е част от предвидените дейности по проект №КП06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от
Фонд „Научни изследвания“.
Резултатите от този форум провокираха организаторите да предложат подбрани материали, като статии за специализиран брой на сп. „Известия“, в стремежа си да достигнат до аудиторията на изданието и да споделят идеи и виждания в
различни сфери на познанието.
Тематичният брой включва статии на утвърдени учени в съвременната теория – икономисти, управленци, информатици, юристи, всеки един от които дава
1
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своя принос за доктриналното изследване на проблематиката, посветена на дигиталните иновации в образованието и науката.
В броя са включени шест статии, явяващи се извадка от основните проблеми, представени на форума.
Развитие на сребърната икономика – предизвикателства и възможности от
маркетингова гледна точка представи в своя материал д-р Милена Ангелова от
Европейския икономически и социален комитет.
Предложения за нормативни промени за ограничаване на недекларираната
заетост в България е фокусът в статията на Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България.
Бъдещето на работните места: ползи и рискове от използването на изкуствен
интелект са въпросите , които изследват доц. д-р Катя Антонова и гл. ас д-р Павлина Иванова от Икономически университет – Варна.
Равнища на дигиталните умения на хората в България се характеризират в
изследване на проф. д-р Юлиан Василев от Икономически университет – Варна.
Дигитална трансформация на съдебната система и необходимост от разработване на компетентностни модели са въпросите, представени в статията на доц.
д-р Десислава Серафимова и доц. д-р Андрияна Андреева от Икономически университет – Варна.
Дигитализацията в съдебната власт и образователните потребности са въпросите, които изследва гл. ас д-р Диана Димитрова от Икономически университет – Варна.
Издаването на този специализиран брой стана възможно благодарение на
любезното съдействие и подкрепата на редакционния съвет на изданието.
Екипът по проект „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции
и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“ изказва своята благодарност и на всички автори, които представиха своите материали за този
специализиран брой.
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Резюме
Статията представя актуални емпирични данни, набрани по метода на кабинетното проучване, които очертават устойчивата тенденция на застаряване на населението – както в Европа, така и в
България. На основата на предвиждания за демографското развитие в Европа и в България и свързаните с него потребности, характеризирани с все по-висока продължителност на живота, но и с все
по-висок дял на възрастното население, се дискутират и предлагат
елементи на оптимален микс от политики, инструменти и мерки,
които да позволят да се оползотворят най-добре възможностите
и да се отговори най-правилно на предизвикателствата, обусловени от тази тенденция. Целта е по този начин да се предостави
възможност на институциите на европейско, национално и регионално равнище да вземат съответните управленски решения, на
база на конкретна информация и – като почерпят от добрия опит
в Европейския Съюз, да възприемат доказано успешни решения.
© 2021 Икономически университет – Варна

Цитиране: АНГЕЛОВА, М. (2021) Развитие на сребърната икономика – предизвикателства и възможности. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, 65 (4),
с. 339 – 350.

В съвременния, все по-динамичен свят предвиждането на бъдещите потребности на клиентите е ключово за успеха на всеки бизнес, тъй като позволява прогнозиране, планиране и правилно насочване на работните процеси, инвестициите
и иновациите. Най-успешните иноватори непрекъснато се стремят да предусетят очакванията и бъдещите нужди на потребителите, така че да им отговорят
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най-пълно (Суоръп и др. 2007: 35 –56), като изобретят и внедрят нови продук
ти и услуги, които да ги удовлетворяват все по-добре (Kандампули и др. 1999:
51 – 56). Възможностите на предвиждането на бъдещите потребности могат да
от политики, инструменти и мерки, които да позволят да се оползотворят
бъдат успешно прилагани както на микро-, така и на мезо- и на макроравнище.
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е от особена важност,
неговата прецизност
определя
ефективността
на вложените
публичниотресурси
за успешното
предизвикателствата,
обусловени
тази тенденция.
По изпълнение
този начин на
щеобсе
ществените цели.
предостави
възможност
нанастоящата
институциите
на– европейско,
и
Именно това
е предмет на
статия
на основа на национално
предвиждания
за демографското
развитие
Европа
и в България,
характеризиращо
се с все порегионално равнище,
навбаза
на конкретна
информация
и като почерпят
от
висока продължителност на живота, но и с все по-висок дял на възрастното наседобрия
опит в Европейския
Съюз, да вземат
съответните
управленски
ление
и произтичащите
от него потребности,
да се дискутират
и предложат
елементи
на оптимален микс от политики, инструменти и мерки, които да позволят
решения.
да се оползотворят най-добре възможностите и да се отговори най-правилно на
Демографските
прогнозиотпоказват,
че делът
възрастните
хора
предизвикателствата,
обусловени
тази тенденция.
Пона
този
начин ще се
пре-в
достави
възможност
на европейско,
национално
и регионално
Европа
(над 65 г.)на
щеинституциите
нарасне от 20.3%
през 2019 г.
до 31.3% през
2100 г., а
равнище, на база на конкретна информация и като почерпят от добрия опит в
медианата на възрастта – от 43.7 г. през 2019 г. до 48.8 г. през 2100 г. В
Европейския Съюз, да вземат съответните управленски решения.
същото
време ще
намалява
постепенно
на населението
Демографските
прогнози
показват,
че делът наделът
възрастните
хора в Европав
(над 65 г.) ще нарасне от 20.3% през 2019 г. до 31.3% през 2100 г., а медианата на
трудоспособна възраст (15 – 64 г.) – от 64.6% през 2019 г. до 54.8% през
възрастта – от 43.7 г. през 2019 г. до 48.8 г. през 2100 г. В същото време ще нама2100
г. (Евростат
В България,
която е на седмо
място
лява
постепенно
делът2021).
на населението
в трудоспособна
възраст
(15в–света
64 г.) сред
– от
64.6%
през
2019
г.
до
54.8%
през
2100
г.
(Евростат
2021).
В
България,
която
на
най-застаряващите нации (фиг. 1), делът на населението на възраст наде 65
седмо място в света сред най-застаряващите нации (фиг. 1),  делът на населението
г. ще сенад
увеличи
от се
17.4%
презот2010
г. до
32.7%
(пак2060
там).г. (пак
на възраст
65 г. ще
увеличи
17.4%
през
2010през
г. до2060
32.7%г.през
там).
Италия –

Япония –

22.8%

28.2%
Германия –
21.4%

Финландия –
21.9 %

България –
21.3%

Хърватска –
20.4%

Гърция –
21.8%

Португалия –
21.8%

Латвия –
20.3%

Франция –
20.3 %

Фиг. 1. Държави с най-застаряващо население в света

2
Фиг. 1. Държави
с най-застаряващо
население
в светаим)
(относителен
(относителен
дял на хората над 65
г. в населението

дял на хората над 65 г. в населението им) 1
2

Източник: Population Reference Bureau, 2019.
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Тези тенденции, в съчетание с все по-бързо нарастващия дефицит на квалифицирана, а и въобще – на всякаква работна сила (АИКБ 2020),3 налагат необходимостта от разработването и прилагането на политики, насърчаващи развитието
на сребърна икономика в Европа – а също и в България, така че да се гарантират
възможно най-дългосрочна самостоятелност, добро здраве и благосъстояние на
възрастните хора и да се насърчи тяхното дълго оставане на пазара на труда.
Сребърната икономика е системата от производство, дистрибуция и потребление на стоки и услуги, насочена към оползотворяване на потребителския потенциал на възрастните хора и удовлетворяването на потребностите им и техните
ежедневни и здравни нужди, при прилагане на концепцията за активното остаряване, която предполага създаването на условия за хората да останат независими, в добро здраве и управляващи живота си, колкото е възможно по-дълго, като
според възможностите си допринасят за развитието на икономиката и обществото. Сребърната икономика се разглежда не като икономическа система, а като
инструмент на политиката за възрастните, за формирането на ориентирана към
потенциала и нуждите на възрастното население икономическа система и за създаване на условия за участието му в активния икономически живот (Европейска
комисия 2018). Освен посрещането на потребностите на възрастните хора, подобен стратегически подход ще позволи да се облекчи натискът върху пенсионната
и социалната системи.  
Елементите на политики за насърчаване на сребърната икономика в тази
насока, от гледна точка на анализа и предусещането на потребностите на целевия сегмент – хора на възраст над 65 г. и предоставянето на съответните среда,
стимули и услуги, насърчаващи активното стареене, са основно разположени в
системите за социална грижа, включително пенсионната и здравната системи,
дългосрочните грижи, социалните асистенти и услуги, но също са част от бита,
културата, традициите и нагласите на обществото. Качеството и икономическата и физическата достъпност на екосистемата от услуги в тези направления е
от определящо значение за успеха на съответните политики. Ще ги разгледаме
последователно с цел извеждането на ключовите елементи, отговарящи на съответните потребности и очертаване на възможностите за тяхното развитие, като
ги дефинираме посредством матрицата на ключовите елементи на политиката за
развитие на сребърната икономика, представена на фиг. 2.

3

Всяка година от пазара на труда в България поради демографските процеси изчезват 40 000
души – по данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
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→ Преодоляване на
отрицателните COVID-19
ефекти върху активността на
възрастните хора

→ Подновяване на социалните
→Учене през целия живот и
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продължаващо професионално
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COVID-19
обучение, включително
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Достъпна среда

→ Потенциал на мигрантите за
подсилване на заетостта в
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Участието на възрастните хора в икономиката се обуславя непосредствено от участието им на пазара на труда и възможностите за това. Решението колко
дълго едно лице да остане в заетост е индивидуално и се влияе от различни фактори: здравен статус; семейна среда; социално- икономическа ситуация; пенсионни политики; стимули за оставане в заетост. През последните години редица
държави – членки на Европейския Съюз модернизираха своите пенсионни системи, така че те да отговарят на по-дългата продължителност на живота – посредством плавно повишаване на пенсионната възраст в съчетание с предоставяне на
стимули и финансови ресурси. Целта е увеличаване на активната възраст, в която
хората участват – по комфортен за тях начин, в заетост – например чрез гъвкав
подход към формите на труд и плавен преход от пълен към непълен работен ден
или към почасова заетост. Ключов фактор за успех е подкрепата и насърчаването
на възрастните хора да се грижат непрекъснато за поддържане, развитие и надграждане на уменията си, като участват в различни форми на учене през целия
живот с цел повишаване на квалификацията и преквалификация. Това увеличава
шансовете им за оставане в заетост4 за по-дълго време.
Основният инструмент за насърчаване на икономическото участие на възрастните хора е нормативната уредба по отношение на пенсионната възраст, както и системата от стимули за оставане в заетост, които да направят тази алтернатива предпочитана пред пенсионирането. В България има още много какво да
се желае в това отношение, тъй като за много професии съществуват забрани за
упражняване след навършване на определена възраст. Здравословното състояние,
психическото здраве, спецификите на търсене на работна сила са често срещани
мотиви за прекратяване на трудовата кариера. Друг проблем са условията на работното място, възприемани от голяма част от възрастните хора като ограничително условие за оставането им в заетост. Системите за учене през целия живот
и за професионално образование и обучение също следва да се адаптират подобре към потребностите на възрастните хора (Европейска програма за умения).
Пандемията от КОВИД-19 промени работните навици за всички, включително и
за възрастните хора, поради намаляването на продължителността или дори прекратяването на работа. В същото време се насърчи работата от разстояние, като
се предпостави необходимостта от специфични дигитални умения. Дискриминацията по възраст остава съществен проблем, който може да бъде преодолян само
посредством масова кампания за промяна в нагласите на обществото. Фондовете
4

Например, проект MOPAC – https://mopact.group.shef.ac.uk/about/ предоставя практически
примери за това как увеличената продължителност на живота и оставането в добро здраве
и активност се възприемат като актив и фактор за насърчаване на социалното и икономическото развитие.
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на Европейския Съюз следва да бъдат ползвани ефективно и иновативно за предлагането на подкрепа за оставане, при желание, в заетост за възможно по-дълъг
период (Европейския социален фонд + и Инструмент за техническа подкрепа
2021 – 2027).
Социалният живот и степента на активност и ангажираност в него са едни
от най-важните условия за активно стареене и за развитието на потенциала на
сребърната икономика. В новите държави членки (NECE 2019) участието в социалния живот е традиционно по-ниско, отколкото в старите, включително в България, като ситуацията непрекъснато се влошава през последните години.  Една
добра практика за обръщането на тази тенденция е развитието на дневни обществени центрове, в които да се насърчават общуването и обмена между възрастните
хора и които могат да допринасят за повишаване на тяхната дигитална грамотност. В България съществуваха клубове за възрастни хора по интереси, които
до голяма степен изпълваха със съдържание и динамика техния социален живот.
Специфична за страната ни форма е и системата на читалищата, които имат огромен потенциал за насърчаване на активното стареене посредством включването
на възрастните хора в доброволни форми на участие. Разбира се, в момента реализацията на подобни мерки и инициативи е възпрепятствана от ограниченията,
предотвратяващи разпространението на КОВИД-19. Следва да се има предвид
и че дългите периоди на изолация оказват негативно влияние върху здравето на
възрастните хора и може да доведат до неблагоприятни ефекти върху физическото и емоционалното им благосъстояние. От тази гледна точка особено значение
има достъпът до общуване в електронна среда – обусловен както от цифровата
свързаност, така и от дигиталните умения и грамотност на възрастните хора. За
съжаление, България остава с най-лоши показатели в Европейския Съюз –както
по отношение на достъпа до и ползването на интернет5, така и по отношение на
притежаването на основни дигитални умения. Това трябва да бъде преодолявано
посредством активни мерки, тъй като интернет и ползването му спомагат за предотвратяване на изолацията и социалното изключване на възрастните хора.
Виртуалното общуване не може напълно да замени потребностите от контакти – особено с роднини и приятели. Тези контакти също допринасят за попълно удовлетворяване на потребностите на възрастните хора по принцип (Фиорило 2020: 79 – 98) и са ценен мотиватор за поддържането на автономността на
възрастните хора.
Достъпът до качествени здравни услуги има съществено значение за благосъстоянието на възрастните хора, като спомага възможно най-дълго те да запазят
5

В групите 55 – 64 и 65 – 74 г., Евростат, ISOC_BDE15EI$DV_537.
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своето добро физическо и психическо здраве. Здравните системи са призвани да
предотвратяват влошаване на здравното състояние, уврежданията и загубата на
самостоятелност – посредством активна превенция на заболявания, чрез мониторингови и скринингови програми. Пандемията постави под невероятно напрежение здравните системи, като създаде множество проблеми по отношение на адекватността на съответните инфраструктури, качеството на мениджмънта, равния
достъп до иновативни медицински технологии и достатъчната по количество и
качество работна сила.
През последното десетилетие продължителността на живота след 65 г. бавно
нараства, от 17.2 г. за мъжете и 20.9 г. за жените през 2009 г. до 18.3 г. за мъжете
и 21.8 г. за жените през 2019 г. През 2019 г., най-ниската продължителност на живота за тази възрастова група е в България (16.3 г.), а най-висока – във Франция
(21.9 г.) и Испания (21.3 г.). Годините на живот в добро здраве6 средно за ЕС-27
са 10.4 г. за жените и 10.2 г. за мъжете за 2019 г. Разбира се, пандемията влоши
чувствително тези два показателя, като през 2020 г. продължителността на живот
спадна средно с 1.5 г. и оказа негативно влияние – също и върху психическото
състояние на възрастните хора, като повиши риска от самотност и депресивни
състояния. 20% от населението над 75 г., 17.1% от населението от 65 до 74 г. и
16.8% от населението от 50 до 64 г. се чувства по-депресирано в резултат на пандемията. Депресивните състояния се задълбочават с по-продължителните периоди на физическа и социална изолация, тревожност и страх от заразяване (Аренд
и др. 2020). Достъпът до здравни услуги също беше нарушен от пандемията, а
предлаганите като алтернатива консултации по телефон и интернет далеч не се
оказват ефективен заместител.
Насърчаването на здравната превенция никога не е било, за съжаление, сред
приоритетите на българската здравна система, въпреки че медицинските планове, персонализираният мониторинг и скрийнинг и ранната превенция на заболяванията са ключови за по-дългата продължителност на независимия живот и за
увеличаването на продължителността на живота. Критични са скрийнингите за
превенция на раковите и на сърдечно-съдовите заболявания. България и тук има
едни от най-лошите показатели в Европа – едва 20% от жените на възраст от 50
до 69 г. са били обхванати от скрийнинг за рак на гърдата, при среден показател
от 40% за Европа и 75% за най-добре представящите се държави (Нидерландия,
Финландия, Дания, Испания и Словения). Чувствителни разлики се наблюдават
между големите градове и по-отдалечените и по-малки населени места, като в тях
над 14% от жените никога не са имали достъп до скрийнинг за рак на гърдата.
6

Този индикатор измерва броя на годините, които едно лице на възраст 65 г. се очаква да преживее в добро здраве и без увреждания.
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Много слаба активност се наблюдава и при прилагането на скрийнинга за рак на
дебелото черво – над 90% от мъжете на възраст от 50 до 74 г. в България никога не
са се подлагали на такъв, докато в Словения, Австрия, Франция и Германия 50%
от мъжете в тази възрастова група правят преглед на всеки две години.
Разпространена превантивна мярка сред възрастното население е и ваксинацията против сезонен грип. По този показател България отново е на последно
място, заедно с Естония, Латвия и Полша, с 10% ваксинирани във възрастовата
група над 65 г., при 60 – 70% ваксинирани в Ирландия и Нидерландия и 50% в
Швеция, Дания и Финландия. Разбира се, България твърдо държи и последното
място по относителен дял на възрастното население, ваксинирано против КОВИД-19, както и на населението въобще.  
За да бъдат променени тези негативни тенденции, са необходими спешни политики и мерки за превенция, адресиращи неудовлетворените нужди от здравни
грижи – както поради пандемията, така и поради структурни причини, разкривани на основа на обективни данни и проучвания, въз основа на съответните дефиниции и оценки на функционалните възможности и увреждания.
Дългосрочните грижи за възрастните хора включват широк набор от услуги – полагането на грижи в дома, в специализирани институции или в домове,
както и предоставянето на парично подпомагане за хора с изгубена функционална независимост. Загубата на способности за осъществяване на базови телесни
функции изисква обикновено получаването на грижи в специализирани институции или домове, докато загубата на способности за осъществяване на ежедневни
инструментални дейности може да бъде посрещната посредством предоставянето на помощ и грижи в дома (Коломбо и др. 2018). Въпреки че в повечето държави членки грижите за възрастните хора се поемат от семействата, организацията
на дългосрочните грижи в тях е много различна. Обикновено съществува разделение между дългосрочните здравни и социални грижи, като това разделение
съществува и между компетенциите на националните, регионални или местни
власти (Спасова и др. 2018). Равнищата на парично подпомагане и покритието с
дългосрочни услуги се различават съществено в ЕС – по този показател България
също е на последно място – с 0.3% от БВП (заедно с Кипър), в сравнение с 3.5%
от БВП в Дания и 3.7% от БВП в Нидерландия през 2019 г. Най-адекватен достъп
до дългосрочни услуги за възрастното население над 65 г. предлагат северните
страни – като Нидерландия, Дания, Финландия, Швеция, но също и Литва, Нидерландия, Естония, Швеция, Белгия, Дания и Финландия предлагат най-доброто
покритие с услуги на населението с функционални дефицити поради здравословни проблеми – както по домовете, така и в институции. Най-висок дял на възрастни жени, настанени в институции се отбелязва в Люксембург (10.2%), Малта
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(9.2%) и Франция (около 7%), а най-нисък – в Гърция, Румъния, България и Полша (под 2%). Тези различия между държавите могат да бъдат обяснени както с
институционални, така и с културни фактори. В повечето южни и в някои източни
държави членки, включително в България, семейните връзки са традиционно потесни, отколкото в северните, и в тях се счита за нормално грижите да се полагат
от семействата (Спасова и др. 2018). Въпреки това България е на второ място в
Европа по равнище на неудовлетвореност на потребностите от дългосрочни грижи (65%).
Подкрепящата среда за възрастните хора се състои основно от обезпечаване с жилище, осигуряване на транспорт и предоставяне на финансова подкрепа
при нужда. От гледна точка на обезпечаването на възрастните хора със собствено жилище България по традиция заема челни позиции, заедно с други държави от централна и източна Европа – като Унгария, Хърватска, Словакия, Литва,
но поддържането на тези жилища отнема съществена част от техните доходи –
през 2019 г., 10% от възрастните хора живеят в домакинства, в които поддръжката на дома отнема 40% от разполагаемия доход. Общественият транспорт в
по-големите населени места в България е добре развит и достъпен за възрастните хора, но не и в малките и отдалечени населени места. Българските възрастни
хора получават твърде ниски доходи – по-ниски от тях получават само в Естония
и Латвия.7 България е и една от страните, в които се наблюдава най-голямо неравенство в доходите на възрастните хора по пол – 13.4%, след Литва (22.1%) и
Естония (18.1%), като най-малка е разликата в Испания (0.1%), Франция (1%) и
Нидерландия (1.1%).
Застаряването на населението е най-сериозното предизвикателство – както
в световен мащаб, така и пред Европейския Съюз (Европейска комисия 2018)
и пред България. България определено има сериозен потенциал за развитие на
възможностите на сребърната икономика. Но трябва системна работа и активни
политики и мерки, за да се преодолее изоставането ѝ по, на практика, всички
показатели в рамките на Европейския Съюз. Тези политики трябва да бъдат подчинени на целта за максимизиране на възможностите и способностите на всеки
възрастен гражданин да води активен, самостоятелен и независим живот, в добро
физическо и умствено здраве, и да допринася по възможност и при желание за
икономическото и социалното развитие на обществото. Залог за постигането на
тази цел, е осигуряването на три взаимосвързани условия (Роу и др. 1997: 433 –
440): минимизиране на вероятността от заболявания и получаване на увреждания
вследствие на заболявания, поддържане на висок когнитивен и физическо-функ7

EU-SILC (ilc_pnp2).
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ционален капацитет и ангажираност в икономически активен живот. Социалните
връзки, удовлетворяващите социални роли и дейности, както и финансовата независимост, също повишават качеството на живот и благосъстоянието в напреднала
възраст (Боулинг и др. 2003: 269 – 306) и трябва да бъдат осигурявани.
Сребърната икономика и политиките за насърчаване на активното стареене
са в центъра на политическия дебат не само в Европа, но и в света. Цел 3 от Целите за устойчиво развитие на ООН (ООН 2015), „Добро здраве и благосъстояние“,
акцентира върху непрекъснатата подкрепа за здравословно и активно остаряване.
Активното остаряване бе прието като приоритет и от Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз през 2019 г. и включено сред основните
приоритети на председателството на Япония на Г20 – също през 2019 г.
Политиките и мерките за насърчаване на развитието на сребърната икономика са още по-актуални в светлината на уроците, научени при ограничаването
на пандемията от Ковид-19. В тази светлина още веднъж се потвърждава констатацията, че предизвикателствата и възможностите за развитие на сребърната
икономика са взаимно свързани (Европейска Комисия 2018: 6). Целта на общностните и държавни политики, за да оползотворят максимално възможностите
на сребърната икономика, следва да бъде фокусирана върху насърчаването на развитието на технологични и социални иновации и намирането на решения, които
да позволят подобряването на общото здраве и благосъстояние на възрастните
хора. Защото сребърната икономика оказва директни и индиректни ефекти върху общественото потребление и влияе положително върху развитието на общото благосъстояние. Нейното развитие може допълнително да бъде ускорено при
правилното програмиране и инвестиране на безпрецедентния финансов ресурс за
периода 2021 г. – 2027 г. – както по линия на Многогодишната финансова рамка,
така и от Европа от следващо поколение.
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SILVER ECONOMY DEVELOPMENT –
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Milena Angelova
Abstract
The article presents current empirical data, gathered through a devoted desk research, on
the basis of which trends are drawn that show sustainable tendency of population ageing – not
only in Europe, but also in Bulgaria. Based on the prediction for the demographic development
in European Union and in Bulgaria, and the needs stemming from this, characterized by growing
longevity, and by constant increase of the share of elderly in the overall population, the article
discusses and suggests elements of an optimal mix of policies, instruments and measures, which
shall pave the way for addressing in the best possible way the relevant challenges and grasp the
opportunities. The aim is to provide the relevant European, national and regional institutions
with objective analysis and information to allow them making forward-looking governing
decisions, while benchmarking the best European practices.
Key words: silver economy, well-being, demography, macroeconomic effects, economic
growth, human capital, public health care, pension policy.
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Резюме
Статията представя изследване за това как ограничаването на
недекларираната заетост може да допринесе за по-висока стабилност на финансите на предприятието, на основа на актуално
проучване на проблема с недекларирания труд в България. Национално представителното проучване обхваща 630 предприятия и
1311 заети лица, като получените данни са допълнително обсъдени в рамките на 6 фокус групи.* То е допълнено и от  кабинетно
проучване за идентифициране на мерки за борба и превенция с
недекларираната заетост. На тази основа са предложени нормативни и административни мерки за ограничаването на недекларираната заетост с  цел да се регулират най-силно разпространените
сиви практики – тези, които възникват на пазара на труда по повод
осъществяването на различни видове заетост. По този начин ще се
предотврати ситуация, в която изрядните предприятия са принудени да повишават разходите си за труд, за да догонят плащанията
на трудови възнаграждения в брой без договор или над официално договореното, извършвани от техни нелоялни конкуренти, което ще окаже стабилизиращ ефект върху финансите им.
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Предвидимите и стабилни финанси на предприятието и тяхното правилно
прогнозиране са от ключово значение за конкурентоспособността и икономическото развитие на предприятието (Чеймбърс и др. 1971). Оперирането в светлата
част на икономическия сектор спомага за привличането на таланти и за тяхното
задържане (Фрик и др. 2021). Негативните ефекти на недекларираната заетост са
изследвани и описани (Ченгелова и др. 2021), както и основните начини, по които
изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната икономика (Ченгелова и др. 2011).
Целта на настоящата статията е да дискутира как ограничаването на недекларираната заетост може да допринесе за по-висока стабилност на финансите на
предприятието, на основа на актуално проучване на проблема с недекларирания
труд в България. Национално представителното проучване обхваща 630 предприятия и 1311 заети лица, като получените данни са допълнително обсъдени в
рамките на 6 фокус групи. То е допълнено от  кабинетно проучване за идентифициране на мерките за борба и превенция с недекларираната заетост. На тази основа са предложени нормативни и административни мерки за ограничаването на
недекларираната заетост с цел да се регулират най-силно разпространените сиви
практики – тези, които възникват на пазара на труда по повод осъществяването
на различни видове заетост. По този начин ще се предотврати ситуация, в която
изрядните предприятия са принудени да повишават разходите си за труд, за да
догонят плащанията в брой, извършвани от техни нелоялни конкуренти, което ще
окаже стабилизиращ ефект върху финансите им.
Всъщност в българското законодателство няма легално понятие, но Европейската комисия определя недекларираната заетост  като „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е
декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите – членки“ (ЕК 2007). Понятието недекларирана заетост е социално икономически феномен, обхващащ този
спектър от сиви практики, които се извършват в процеса на наемане на работна
сила и полагането на труд. Този феномен ощетява изрядните предприятия, като
„създава условия за нелоялна конкуренция и за неравнопоставеност на икономическите субекти, в създаването на неблагоприятна среда за развитието на бизнеса
и в нарушаване на конкурентоспособността … и създава условия за социална и
правна несигурност в предприятието“ (Ченгелова и др. 2011). Изрядните предприятия имат по-високи разходи за труд, тъй като за разлика от „сивите“, плащат
социални осигуровки и данъци. По тази причина техните финанси са подложени
на допълнителен натиск, за да осигурят работни заплати, конкурентни на тези,
които „сивите“ предприятия плащат  в брой и недекларирано.
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Изследването на отклоненията от правилата за заетост (неотчитане или некоректно отчитане на трудови дейности) налага да бъдат установени параметрите
на тези отклонения, да се опишат механизмите и формите им и да се разкрият
вредите и последствията от тях за обществото като цяло, за публичните финанси,
за обществените системи за осигуряване и сигурност и за отделния гражданин.
Недекларираната заетост нанася и много вреди на индивида, икономиката, обществото, като задълбочава социално-икономическите проблеми чрез
неплащане на осигурителни вноски и данъци; маргинализира големи групи от
хора в активна възраст и трайното им откъсване от пазара на труда; подкопава
принципите на конкуренцията и свободната частна инициатива; увеличава пазарния риск за инвеститорите и трайното им отблъскване от българския пазар и
създаване на негативен образ на страната (Ченгелова и др. 2021).
Преодоляването на посочените негативни ефекти има директен благотворен
ефект върху стабилността на финансите на предприятието поради повишаването
на прецизността на финансовите прогнози и формирането на чиста конкурентна
среда. На основа проведените изследвания могат да бъдат изведени 51 мерки за
преодоляване на последствията от недекларираната заетост. Тези мерки могат да
бъдат групирани според целите, които се постигат посредством тяхното прилагане, в три основни групи подцели: 1) Създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. 2) Повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство.
3) Повишаване на данъчната дисциплина на населението като цяло и, в частност,
на работодателите и наетите лица.
В резултат на изведените анализи от приложения изследователски инструментариум са разработени конкретни предложения за законодателни промени,
които да регламентират мерки за ограничаване на недекларираната заетост. Те са
подробно описани в таблица 1, като по-долу са описани кратки мотиви и оценка
на въздействието на предлаганите промени.
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Таблица 1
Предложения за законодателни промени по Подцел 1
1 Включване в КТ на дефиниция за недекларираната заетост и специфициране на практиките, които попадат в тази категория. За целта в § 1 се добавя нова т. 23 със съдържание:
„23. Недекларирана заетост е всяко полагане на труд в нарушение на чл. 62, ал. 1, чл.
114а, както и когато информацията в трудовия договор съгласно чл. 66 или 67 не отговаря
на истината.“
2 Продължаване на работата по опростяване на процедурите за прилагането на еднодневните договори за краткосрочна заетост
1. Да се предвиди възможност за наемане на работници с трудов договор по чл.114а ал.1
от КТ за 1 и повече работни дни, напр. от 1 до 30 дни. Така няма да се налага ежедневното наемане на работници, с които отделна фирма работи и на които разчита основно по
време на кампания
2. В трудовия договор по чл.114а ал.1 от КТ да се нанасят само трите имена и ЕГН на
работника
3. За страните по трудовия договор по чл.114а ал.1 от КТ да не важат нормите на чл. 136
сл. от КТ, чл.140 от КТ и чл.143 –146 от КТ
4. Трудовият договор по чл.114а ал.1 от КТ да може да се сключва за по-малко от 4 работни часа
3 Запознаване на работодателите със съществуващите добри практики за споделено наемане на работници в развитите държави. Разработване и приемане на нормативна
уредба на споделеното наемане на работници
В КТ се добавя нов чл. 114в със съдържание:
„Трудов договор за работа при няколко работодатели (споделено наемане)
Чл. 114в (1) Трудов договор за работа при няколко работодатели (споделено наемане)
може да се сключва между работник и двама или повече работодатели.
(2) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, срок на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден.
(3) Продължителността на работния ден се определя в съответствие с чл. 139а, ал. 2–7.
(4) За неуредените въпроси се прилагат общите норми на този кодекс.“
4 Разработване и приемане на нормативни разпоредби за случайната (опростената) заетост.
Добавя се нов чл. 114б със съдържание:
„Трудов договор за работа при опростени условия
Чл. 114б (1) Трудов договор за работа при опростени условия може да се сключва между
работник и един или повече работодатели за работа до един месец, като това време се
признава за трудов стаж.
(2) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, срок на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Нормалната продължителност на
работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и
за по-малко време, но не по-малко от 4 часа.
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(3) Ако не уговорено друго, трудовото възнаграждение се изплаща до деня на изтичане
на срока на договора по ал. 1.
(4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62,
ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4.
(5) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори
пред инспекцията по труда се определят с наредба на министъра на труда и социалната
политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се утвърждава и
образец на трудов договор по ал. 1.
(6) Работниците, които полагат труд по ал. 1, се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.“
5 Създаване на нормативни възможности за прилагане на ваучерно заплащане, като пилотни и приоритетни бъдат отраслите: строителство, дребни битови ремонти и услуги, озеленяване.
Да се приеме нова Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за работа в определени икономически
дейности и осъществяване дейност като оператор (по подобие на Наредба № 7 от 9 юли
2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор)
6 Установяване на ясни правила за основаната на платформи дейност, за да се гарантират правата на работниците и да се осигурят еднакви условия на конкуренция между
онлайн и офлайн икономическите дейности на единния пазар
Разработване на нормативна уредба за уреждане трудовите правоотношения на платформените работници след приемане на съответното законодателство от ЕК, тъй като заетостта касае най-вече транснационалните работници
Европейската комисия (ЕК) публикува през 2020 г. проучване относно условията на труд
на платформените работници. Под платформена работа се разбира всеки труд, осигурен
чрез, върху или посредничество от онлайн платформи в широк спектър от сектори. Докладът идентифицира ключови предизвикателства, свързани с работата на платформата,
като статут на заетост, автономия и информация, с която работниците разполагат относно
техните условия на труд, недискриминация и разрешаване на спорове
7 Фокусиране на инспекциите и проверките, извършвани от ИА ГИТ, на основа на предварителен анализ на риска от недекларирана заетост
В годишния план за дейността на ИА ГИТ за 2022 г. в ОЦ № 1 „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната
служба, трудовата мобилност и трудовата миграция“ освен проверки на базата на анализ
на данните за установените нарушения през изминалата година да бъде добавено и разработване на риск регистър на предприятията, използващи нови форми на заетост или
систематично прилагане на сиви практики. Това може да се направи чрез идентифициране на отраслите и предприятията, в които рискът от възникване на недекларирана заетост
е най-висок

355

Известия
2021 • том 65 • №4

Предложения за законодателни промени по Подцел 2
1 Прекратяване на административното определяне на минимална работна заплата на
национално равнище и замяната ѝ с ежегодно и реално договаряне между социалните
партньори на минимални работни заплати по икономически дейности и по квалификационни равнища. Отпадане на минималните осигурителни доходи
Предложение:
В Кодекса на труда:
„1.В чл. 3, ал. 3, т. 1 думите „след преценка на държавата“ се заличават.
2. В чл. 244, т. 1 се заличава.“
Прилагане на чл.51б от Кодекса на труда за изготвянето на Рамково споразумение за
механизъм по договаряне и определяне на минималната работна заплата в страната. За
целта трябва да има сключване на национално споразумение за въвеждане на механизъм
за договарянето на МРЗ и окончателен отказ от административното ѝ определяне. Предлагаме механизмът да включва колективно договаряне на минималните работни заплати
на ниво икономически дейности (съобразено с информацията от колективното договаряне на ниво отделни предприятия) между съответните представителни организации на
работодателите и на работниците и служителите на отраслово/браншово равнище. За минимална работна заплата за страната да се приема най-ниската стойност на договорена
МРЗ за икономическа дейност, която да важи за икономическите дейности, в които няма
браншови и синдикални структури или няма подписан КТД
2 Реализиране на съвместни дейности от социалните партньори и държавните институции, осъществяващи контролни функции върху спазването на трудовото и осигурителното законодателство.
В Кодекса на труда в чл.406 от Кодекса на труда след израза „Сигнална функция на синдикалните организации“ се добавя  „и работодателските“
3 Да се въведе по-ефективен механизъм от ИА ГИТ за санкциониране при установяване
на случаи на наемане на лица без трудов договор или лица, работещи на договор с фиктивни клаузи.
В Кодекса на труда в чл. 414, ал. 3 се изменя така:
„(3) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. –  ДВ, бр. 108 от 2008 г.,
изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., доп. – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Работодател,
който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, и чл. 63, ал. 1 или 2, или
впише една или повече неверни данни по чл. 66 или 67 се наказва с имуществена санкция
или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер
от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.“
4 Увеличаване на процентния дял на осигурителните вноски за ДЗПО при запазване на общата тежест на осигурителните вноски, както и укрепване на втория стълб на социално осигурителната система. Достигане на процента на отчисленията за втория стълб
до договореното ниво по време на преговорите за пенсионната реформа през 1999 г.
В Кодекса за социално осигуряване:
„• в чл. 6, ал. 1 се добавя нова точка 2а със съдържание:
2а. От 1 януари 2022 г. размерът на вноската се намалява с 2 на сто.
• в 157, ал.1, т. 1 се добавя нова буква „г“ със съдържание:
г) от 1 януари 2022 г. – 7 на сто.“
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5 Съотношението в осигурителните вноски да се промени, като 100% от осигурителните вноски се поемат от осигуряващите се лица при запазване на нетното трудово
възнаграждение на работника. Както и да се прецизира политиката за определяне на
минималната пенсия така, че при индексирането ѝ да се индексират и всички останали
пенсии, според осигурителния принос
В Кодекса за социално осигуряване:
„• в чл. 6, ал. 3 се добавя нова точка 6а със съдържание:
6а. от 2022 г. - 0:100“;
В Кодекса за социално осигуряване:
„• в чл. 70 ал. 12 и 13 се отменят;
• в чл. 75 ал. 4 се отменя;
• в чл. 75 ал. 5 се изменя така:
(5) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) На лицата по чл. 74, ал. 1, т. 1 пенсиите се определят по
реда на чл. 75 – 77.
• В чл. 81 ал. 2 изречение второ се отменя;
• в чл. 157 се добавя нова ал. 3а със съдържание:
(3а) От 1 януари 2022 г. вноските за универсални пенсионни фондове за лицата, родени
след 31 декември 1959 г., са за сметка на осигурените лица.
• В чл. 167, ал. 2 и 3 се изменят така:
(2) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една
година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
(3) Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на
предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до
неговата смърт.;
• в чл. 167а, ал. 4 се отменя.;
• в Преходните и Заключителни разпоредби §22и, ал. 2 се отменя.“
6 Разработване на насърчителни мерки за работодатели, които наемат млади хора на
постоянен трудов договор и лица в предпенсионна възраст на постоянен трудов договор
В Закона за насърчаване на заетостта, в чл. 17, ал.2 се добавят нови т. 8 и т. 9 със съдържание:
„8. финансова подкрепа за наемане на работа на лица до 29-годишна възраст за срок не
по-малък от 1 година;
9. финансова подкрепа за наемане на работа на лица, които могат да придобият право на
пенсиониране за осигурителен стаж и възраст до 2 години преди възникване на правото
на пенсиониране за срок не по-малък от 1 година.“
7 Създаване на публичен регистър на некоректните работодатели, нарушаващи разпоредбите на трудовото и осигурителното законодателство
В Закона за Националната агенция за приходите, в чл. 3, ал. 1 се добавя нова т. 7а със
съдържание:
„7а. води публичен регистър на работодателите, които са допуснали нарушения на трудовото или осигурителното законодателство, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган.“
8 Замяна на административното определяне на класовете с по-ефективни стимули на
заплащане, основани на повишаване на производителността и отчитане на приноса на
работника и служителя
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Постановление №  ..... от ........... 20.. г.  за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на министерския съвет от
17.01.2007 г.
„Министерският съвет
Постанови:
§ 1. Чл. 12 се отменя.
Заключителни разпоредби.
§ 2. Отменя се Постановление № 147 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов
стаж и професионален опит (ДВ. бр.56 от 2007 г.).
§ 3 (1) Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, на което работещите по трудово правоотношение имат право към датата на
влизане в сила на настоящото постановление, се включва в размера на основната месечна
заплата.
(2) Индивидуалната основна месечна заплата на работниците и служителите не може да
бъде по-ниска от получаваната до влизане в сила на настоящото постановление брутна
месечна заплата.
(3) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се
основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
§ 4. Постановлението влиза в сила от ...........  г.“
9 Намаляване с една трета на редукцията по първия стълб за осигуряващите се по втори
стълб в съответствие с актюерските разчети на НОИ за отсъстващ принос
Като част от пенсионната реформа се препоръчва намаляване с една трета на редукцията
по първия стълб за осигуряващите се по втори стълб
Предложения за законодателни промени по Подцел 3
1 Провеждане на национална, публично финансирана информационна кампания за насърчаване на отговорно поведение при спазването на данъчните и осигурителни задължения и в трудовите правоотношения.
В Закона за Националната агенция за приходите, в чл. 3, ал. 1 се добавя нова т. 7а със
съдържание:
„7а. води публичен регистър на работодателите, които са допуснали нарушения на трудовото или осигурителното законодателство, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган.“
2 Да се създаде работна група от представители на МОН и социалните партньори за
разработване и въвеждане в средните и висшите училища на учебна дисциплина „Трудовото законодателство – права и задължения“ и учебна дисциплина „Осигурително
законодателство – права и задължения“
В Закона за предучилищното и училищното образование, в чл. 22, т. 8, след думата „гражданското“ се добавя „трудовото, осигурителното“
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Предложения за законодателни промени по Подцел 1.
Възприемането на единно тълкуване   на недекларираната заетост, каквото
към момента в България липсва, е от ключово значение за формулирането на релевантни политики и мерки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. В тази връзка е необходимо в нормативната база, Кодекса на труда, да бъде
включена официална дефиниция за недекларираната заетост, като се разпишат нейните основни проявления и характеристики.
Необходимо е и опростяване на процедурите за прилагането на еднодневните договори за краткосрочна заетост. Това е една от новите форми на заетост,
която е идентифицирана и е предпоставка за недекларирана заетост. В България
правната уредба на еднодневните трудови договори е уредена с чл. 114а от КТ
и в Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на
трудовите договори. Те уреждат извършването на определен вид селскостопанска
работа, без да се губи правото на обезщетение за безработица и социални помощи, но едно лице не може да сключи еднодневни договори за повече от 90 дни в
рамките на една календарна година. При направени допитвания до браншовете,
които използват този тип заетост при определени кампании, се стигна до мнението, че е необходима нормативна промяна с цел намаляване на административните
тежести и повишаване на използването на еднодневните трудови договори.
Споделеното наемане на работници представлява нова форма на заетост,
при която двама или повече работодатели наемат един работник за изпълнението
на дейности, формиращи една обща позиция/длъжност. Тази заетост може да е
предпочитана от работодатели, които нямат предварително ясна и точна оценка
на ангажираността на наетото лице на съответното работно място, и затова се кооперират с други работодатели и наемат работник/служител, който се явява общ
за тях. Така те оптимизират разходите си за труд и уплътняват работното време и
заетостта на наетото лице.
В редица европейски държави се търсят механизми за регулирането на случайната краткосрочна заетост, тъй като тя генерира най-много случаи на недекларирана заетост.
Специфичен е подходът на чешкото законодателство към случайната работа, реализирана под формата на периодична (прекъсваща) заетост. В Чехия тази
форма на заетост се използва основно за наемане на сезонни работници или за
студентски летни работни места. Юридически, оформянето на случайната заетост се извършва чрез сключване на споразумение между работодателя и наетото
лице за извършване на определена дейност, като изрично се подчертава, че работодателят няма ангажимент за гарантиране на постоянна заетост на наетото лице.
При сключване на споразумението изрично се договарят условията и редът за
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прекратяване на споразумението. Въведено е ограничение по отношение продължителността на случайната работа – тя не може да надхвърля 300 часа в рамките
на календарната година и не може да надвишава половината от нормалната работна седмица, т.е. може да бъде до двадесет часа седмично.
Нормативната регламентация за случайната заетост ще създаде правната основа за изсветляване на трудовите правоотношения, сключвани при извършването на краткосрочни трудови ангажименти.
По данни на Еврофонд от 2016 г. заетостта с ваучери е широко срещана в
Австрия, Белгия, Франция, Гърция, Италия (при предоставянето на битови услуги по домовете), а също така и в Гърция, Италия и Литва (в селското стопанство).
Причината заетостта с ваучери да е концентрирана в тези два сектора е, че това са
два класически примера за сектори с много висока степен на недекларирана заетост. Въвеждането на системата на разплащане чрез ваучери е елегантен и лесно
осъществим начин за осъществяване на заплащането на положения труд.
Организацията на заетостта с ваучери до голяма степен наподобява организацията на случайна заетост – създадени са институции – медиатори, които набират бази данни от потенциални работници, и когато постъпи конкретна поръчка,
се подбират работници с подходящи професионални характеристики. Връзката
е тристранна – работник, работодател, клиент. Клиентът купува ваучери от компанията/институцията, издаваща ваучери, и избира лицензирана организация за
услуги, в която извършват съответната работа срещу ваучери. Лицензираната
организация за съответните услуги сключва писмено споразумение с клиента,
в което стриктно се описва каква дейност ще се извърши и колко часа ще бъдат
отработени. Лицензираната организация за услуги, която е и работодател на работника, изпраща работника в къщата на клиента за извършване на определени
услуги. Клиентът заплаща с ваучер, след като дейността бъде изпълнена. Работникът предава ваучера на организацията – работодател, която ги връща на компанията, издала ваучерите, за осребряване. Организацията работодател заплаща
на работника всеки отработен час. Тази форма на заетост предоставя на работниците същата социална закрила, на каквато имат право работниците от сектора на
домашните услуги.
Клиентът закупува ваучера, като в цената му са включени номиналът, данъкът върху общия доход на физическите лица и социалните осигуровки. Самите
ваучери са с висока степен на защита – както парите и ваучерите за храна.
Този инструмент е изключително подходящ за коректни спрямо фиска разплащания, при краткотраен ангажимент на работника. Ваучерът се индивидуализира – клиентът го прави поименен. По тази причина, при заплащане с поименни
ваучери, удостоверено при клиента със съответен отрязък или по друг начин, би
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могло да отпадне сключването на срочни трудови договори за кратки периоди от
време – примерно по-малки от един месец.
Заетостта чрез платформи има за цел улесни организации или индивиди
да осъществяват „среща“ с други организации или индивиди, за да се разрешат
специфични проблеми или да се извършат определени услуги. Често пъти в литературата тази форма на заетост се среща под названията „работа в облак“ или
„източник на облак“. Смисълът на тази форма на заетост е следният: онлайн
платформи срещат лица, предлагащи своите умения/знания, и лица, имащи потребност от тези умения/знания. Платформите представляват дигитални трудови
пазари, на които се срещат потенциални работодатели и потенциални наети лица,
но също така е възможно да влязат в ролята на непосредствени работодатели,
възлагащи задачи. Заетостта чрез платформа може да допринесе за решаването
на няколко от най-големите проблеми на съвремието: 1) да помогне на хората в
неравностойно положение да си осигурят достоен живот; 2) да понижи нивата на
безработица в области с ниски нива на заетост; 3) да помогне за ограничаване на
имиграцията, тъй като безработицата е един от водещите фактори за нея; 4) да
помогне за баланса между пренаселените градове и опустелите селски райони; 5)
да допринесе за понижаване на емисиите на въглероден двуокис, свързани с ежедневното пътуване от дома до работното място и в обратната посока. Заетостта
през такава платформа предлага, от една страна, предимства на работодателите
и заетите предвид нейната гъвкавост като цялостна организация на труда, но от
друга страна, създава рискове, като се започне от осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд и се стигне до законосъобразността на заетостта
от гледна точка на социално-осигурителните и данъчните системи. Това налага
създаването на отделни разпоредби, които да развият цялостна рамка за гарантиране на социална закрила и социални права за всички работещи, за да се създадат
еднакви условия на конкуренция и на работодателите, които използват модели,
основани на платформи и на „традиционната“ икономика извън тях, с цел въвеждане на еднакви права и задължения за всички заинтересовани страни
По отношение на проверките, извършвани от ИА ГИТ, предлагаме да
бъде разработен риск регистър на предприятията, използващи нови форми на заетост или систематично прилагане на сиви практики. ИА ГИТ ежегодно определя
приоритетите в инспекционната си дейност, като изхожда от данните за установените нарушения през изминалата календарна година. Въпреки това, с оглед постигане на по-голяма задълбоченост в извършваните инспекции, е необходимо
да се извършва предварителен анализ на риска от възникване на недекларирана
заетост, за да бъдат идентифицирани отраслите и предприятията, в които рискът
от възникване на недекларирана заетост е най-висок. Чрез идентифицирането на
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отраслите и предприятията с най-висок риск от недекларирана заетост ще се създадат обективни предпоставки за по-висока фокусираност на инспекциите. По
този начин използването на наличните човешки ресурси (трудовите инспектори)
ще стане по-ефективно и по-рационално.
Предложения за законодателни промени по Подцел 2.
Доказано е и има пълно съгласие, че досегашната практика на административно определяне на МРЗ не почива на никакъв научен или емпиричен
инструментариум, поради което тя е силно политизирана и опорочена. Използването на инструментите на договарянето (при които се водят интензивни преговори) само по себе си представлява оптимизационна процедура, при която се
отчитат обективните реалности в страната, отделните отрасли и икономически
дейности, а също така се зачитат интересите на социалните партньори. Разработването на обективен механизъм за договаряне на адекватни размери на МРЗ
по икономически дейности ще допринесе за промяна на негативните нагласи на
наетите лица, значителна част от които към момента разглеждат съществуването
на единна МРЗ като несправедливост, чрез която се затвърждават различията в
доходите на работещите лица.
До момента в България има натрупан огромен опит в колективното договаряне на отраслово и браншово равнище. Необходимо е да се възприемат редица
иновации и съществуващи добри практики в колективното договаряне, които са
изследвани и обобщени у нас, но не са намерили широко приложение. Развитието
на въпросните процедури е от решаващо значение за преминаване към договаряне на МРЗ на ниво икономическа дейност (и съответно осигуряване върху пълния
размер на възнагражденията), което ще даде възможност за наистина РЕАЛНО
договаряне на минималните работни заплати.
С усъвършенстването на процедурите по договаряне на работните заплати
ще бъдат намалени мотивацията и икономическият интерес на работодателя за
прилагане на практики на недекларирана заетост. Паралелно с това, ако се договарят реални и адекватни на сложността и спецификата на полагания труд работни заплати, ще намалеят мотивацията и интересът и на наеманите лица от
недекларирана заетост.
По отношение на диалога между социалните партньори това е мярка, която
отразява необходимостта от продължаване на постоянната комуникация и взаимодействие между всички участници в социалния диалог, които да са в основата
на противодействието на лошите практики. Всяка от страните може да представи
и обоснове своите виждания по проблематиката и, от гледна точка на своята специфика, да допринесе за осъществяването на добре балансирани и фокусирани
дейности за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен всич362
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ко друго, съвместното осъществяване на действия за ограничаване и превенция
на недекларираната заетост е знак към обществото за решимостта на държавата,
работодателите и синдикатите за борба с проявите на недекларираната заетост.
Санкционирането при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство е важен компонент от действията за ограничаване и превенция на
недекларираната заетост. Анализите показват недостатъчна ефективност и нужда
от оптимизиране на механизма за санкциониране на нарушителите на трудовото
и осигурителното законодателство. Това ще допринесе за подобряване качеството на извършваните инспекции, а от друга страна, ще повиши авторитета на трудовите инспектори сред работодателите. Последното е особено важно, тъй като
трудовите инспектори са медиатор между държавата и бизнеса и олицетворяват
реда и законността по отношение спазването на трудовото и осигурителното законодателство.
Във всички развити държави в света (с изключение на САЩ) се наблюдава
прогресираща демографска криза, която заплашва разходопокривните осигурителни системи. Наблюдава се повсеместно повишаване на пенсионната възраст
и повишаване на изискванията за пенсиониране. Така е и в България, където разходопокривният първи стълб на пенсионно осигурителната система е под заплахата на негативните демографски тенденции. По тези съображения през 1999 г.,
след дълго обществено обсъждане и постигнат консенсус сред заинтересованите
страни, се премина към тристълбова система за социално осигуряване, в която е
изрично предвиден втори и трети стълб, основаващи се на капиталопокривна система. Пенсионната реформа предвиждаше поетапно и постепенно намаляване на
дела на солидарната разходопокривна пенсионна система и увеличаване на дела
на капиталовопокривните стълбове. Пътната карта на пенсионната реформа не
беше изпълнена докрай, а някои действия на изпълнителната и законодателната
власт заплашват с ерозиране на втория стълб. Необходимо е да се върнем към основите на пенсионната реформа от 1999 г., като създадем необходимите условия
за укрепване и развитие на втория стълб. Тъй като средствата в него се събират
в лични, индивидуални партиди, очакванията са, че укрепването на втория стълб
на пенсионно осигурителната система в България ще изиграе ролята на силен
мотиватор на работниците за стриктно спазване на трудовото и осигурителното
законодателство, в това число осигуряване върху пълния размер на получаваното
трудово възнаграждение.
За съжаление, възприетите през 1999 г. договорености бяха постепенно изоставени и се достигна до положение, в което осигуряването в ДЗПО не само
загуби своя смисъл, но всички действия на законодателната и изпълнителната
власт бяха насочени към дискредитиране на пенсионните фондове и насърчаване
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на осигурените лица да прехвърлят събраните в индивидуалните им партиди финансови средства в солидарните пенсионни фондове на НОИ. За да се коригира
тази ситуация, е необходимо процентът на отчисленията за втория стълб постепенно да се повиши, като се достигне договореното ниво от 1999 г., а именно, повишаване на вноската за ДЗПО до нива от порядъка на 7% – 10%. Укрепването на
втория стълб чрез повишаване на процента на отчисленията за него ще мотивира
работниците и служителите да настояват да бъдат осигурявани на пълния размер
на трудовото възнаграждение. Ще се стимулират и ще се мотивират наетите лица
трудовото им правоотношение да бъде оформяно с договор.
Осигуряващите се лица имат най-силен интерес ежемесечно внасяните
осигурителни вноски да постъпват в пенсионните фондове, особено по съответните лични индивидуални партиди на ДЗПО. Затова, ако в трудовия договор
се уговаря и вписва не основното месечно трудово възнаграждение, а общият
разход за труд на работодателя, включващ нетното трудово възнаграждение и
общия размер на дължимите осигурителни вноски и данъци върху доходите, и
тежестта по осигурителните вноски се разпредели изцяло за сметка на осигуряващите се лица при запазване на размера на нетното трудово възнаграждение, това ще ги мотивира да осъществяват ефективен контрол върху работодателя си за деклариране и внасяне на осигурителните вноски и данъците върху
реално получаваните възнаграждения и ще ограничи мотивите им за работа без
договор или за работа на договор с фиктивни клаузи. Внедряването на тази мярка
трябва да бъде осъществено в комбинация с огромни санкции за работодатели,
които използват нормативната промяна за намаляване на нетното заплащане на
работниците и служителите. Това нарушение може лесно да бъде установено от
органите на НАП, НОИ и ИА ГИТ, които имат информация за размера на нетните
месечни възнаграждения на работниците/служителите, и при подобна констатация нарушителите трябва да бъдат бързо наказвани с цялата строгост на закона.
Мярката ще създаде допълнителна психологическа нагласа за осигуряване върху
пълния размер на възнаграждението.
Въвеждането на подобна промяна в комбинация с увеличаване на дела на
ДЗПО ще накара осигуряващите се лица да осъзнаят, че пенсионното осигуряване на техните старини зависи единствено от реалния им принос. Работниците
имат необходимост да виждат, че ежемесечно удържаните им осигурителни вноски ще се трансферират в бъдеще време в част от пенсията им.
Тази реформа трябва да е съпътствана от още една важна реформа в пенсионно-осигурителната система, а именно, премахване на института на минималната пенсия и периодично прилагане на принципа за преизчисляване
на всички пенсии. Това ще създаде чувство за справедливост и ще засили моти364
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вацията на работниците да се осигуряват върху пълния размер на получаваното
възнаграждение. През последните няколко години политиците, водени от предизборен популизъм и преследвайки тясно партийни политически цели, удвоиха
размера на минималната пенсия, при което той застрашително се доближи до размера на средната пенсия. Стигнахме до парадокса 50% от получаваните пенсии
да се израняват до размера на минималната пенсия без оглед на трудовия стаж
и осигурителния принос на пенсионираните лица. Тези политически действия
подкопават доверието и разрушават основите на пенсионната система и действат
като мощен фактор за увеличаване на недекларираната заетост. С премахването
на института на минималната пенсия ще се върне справедливостта в пенсионноосигурителната система, като ще се насърчи осигурените лица да настояват да
бъдат осигурявани върху реално получаваните възнаграждения.
Пенсионираните лица, получаващи пенсии с размери под линията на бедност, трябва да бъдат подпомагани   чрез осигуряване на социални помощи за
бедни, финансирани от държавния бюджет. Това е пътят и за връщане на справедливостта при финансирането на пенсиите от солидарната система. Към настоящия момент над 40% от фонд „Пенсии“ на НОИ се финансира чрез трансфер
от държавния бюджет, т.е. чрез субсидия от събраните данъци от гражданите и
бизнеса. С премахването на института на минималната пенсия ще се облекчи натискът върху фонд „Пенсии“ и той ще покрива до голяма степен финансирането
на изплащането на дължимите пенсии, а социалното подпомагане на пенсионерите, отговарящи на критериите и преминали тест за бедност, ще се финансира
от държавния бюджет.   
България има проблеми с младежката заетост, като в това число има
забележими трудности с така наречените NEET – млади хора, които не учат,
не работят и не са обхванати от системата за професионално образование. Затова
е целесъобразно разработването на мерки, в това число иновативни, за насърчаване на работодателите, които наемат млади хора. Навлизането на младите хора на
пазара на труда е огромен проблем  – отчасти и поради нежеланието те да бъдат
назначавани на постоянен трудов договор. Този проблем може да бъде разрешен,
ако държавата предвиди насърчителни мерки за онези работодатели, които назначават млади хора на безсрочен трудов договор и по този начин стимулират
продължителната заетост на младите хора.
Аналогично на случая с младите хора, по редица причини съществуват задръжки при работодателите, когато трябва да преценят дали да назначат на работа човек в предпенсионна възраст. От друга страна, точно предпенсионните
години са от съществено значение за размера на пенсията. Затова работодателите,
които назначават работници в този възрастов интервал, заслужават насърчение.
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Лицата от предпенсионната възрастова група са особено уязвими от гледна точка на заетостта. Ако работодателите бъдат стимулирани за назначаването на постоянен трудов договор на лица от предпенсионната възрастова група, това ще
повиши мотивацията на тези лица за осигуряване на пълния размер на реално
получаваните трудови възнаграждения.
Създаването на публичен регистър на некоректните работодатели, системно нарушаващи разпоредбите на трудовото и осигурителното законодателство, следва да е на национално ниво и той да се захранва на база информация от НАП и ИА ГИТ. Идеята е физическите лица, които търсят работа, да
могат предварително да се осведомят дали предприятието, в което кандидатстват
за работа, попада в категорията на некоректните работодатели. Създаването на
такъв публичен регистър ще има силен ефект върху некоректните работодатели,
системно нарушаващи трудовото и осигурителното законодателство.  При нарушение, което е регистрирано с влязло в сила наказателно постановление, те   ще
променят своето поведение, тъй като, вписани в този регистър, трудно ще осигуряват нужните за бизнеса човешки ресурси.
В настоящия си вид допълнителното възнаграждение за прослужено време и професионална квалификация, познати ни като „клас“, по никакъв начин
не мотивира служителите към по-висока производителност или към повишаване
на квалификацията им, нито пък дава някакво заслужено удовлетворение от постигнатите резултати в професионалната кариера на работниците, тъй като не е
свързано и не отчита тяхното професионално представяне и качеството на изпълнение на задълженията.
Сами по себе си тези допълнителни заплащания представляват дискриминация по възраст на младите работници дори и в случаите, когато те имат по-висок
образователен или квалификационен ценз в сравнение с по-възрастните си колеги. Дискриминирани са и работниците/служителите, работещи в частния сектор, спрямо държавните служители, за които това задължително допълнително
възнаграждение отпадна преди почти 10 години. Възможните подходи, които да
заместят това допълнително възнаграждение, трябва да са обект на добронамерена дискусия, която да е в интерес не на работодателите или на синдикатите, а в
интерес на работниците, които усъвършенстват уменията си и повишават производителността си. Тук са възможни и по-традиционни, и по-иновативни подходи,
но при всяко положение трябва да се постигне консенсус между социалните партньори относно формулите, които биха заместили „класовете“. Отделен въпрос е,
че заплащането на допълнително възнаграждение за прослужено време, свързано
и с по-висока професионална квалификация, би могло да бъде напълно адекватна
мярка, ако бъде изцяло прехвърлено в сферата на колективното договаряне – най366
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вече на колективното договаряне на ниво предприятие, където могат да се отчетат всички нюанси на спецификата на съответните производствени звена. Ще се
постигне по-висока прозрачност при формирането на трудовото възнаграждение.
В контекста на противодействието на недекларираната заетост това означава работникът или служителят да има яснота как се формира неговото възнаграждение
и по какъв начин се отчита реалният му принос към производството или извършваните дейности. По-високата прозрачност при формулирането на трудовото възнаграждение ще стимулира работниците и служителите да настояват да бъдат
осигурявани на пълния размер на получаваната заплата. Във всички случаи, в
годината на отпадане на допълнителното възнаграждение за прослужено време
и професионален опит, трябва да се запази размерът на нетното трудово възнаграждение на работниците/служителите, които са получавали това допълнително
възнаграждение, чрез включването му в размера на основното възнаграждение по
трудовия договор и при това в комбинация с огромни санкции за работодатели,
които използват тази нормативна промяна за намаляване на нетното заплащане на
работниците и служителите. Това нарушение може лесно да бъде установено от
органите на НАП, НОИ и ИА ГИТ, които имат информация за размера на нетните
месечни възнаграждения на работниците/служителите и при подобна констатация нарушителите трябва да бъдат бързо наказвани с цялата строгост на закона.
Като част от пенсионната реформа се препоръчва намаляване с една трета
на редукцията по първия стълб за осигуряващите се по втори стълб. Това ще доведе до справедливо отчитане на реалния осигурителен принос на лицата и ще
бъде съобразено с реалните разчети на НОИ за отсъстващ доход. Като се намали
редукцията по първия стълб на лицата, осигуряващи се по втория стълб, ще се
увеличи мотивацията на родените след 1960 г. за осигуряване на реалните доходи.
Ще се засили връзката между реалния осигурителен доход и пенсията.
Предложения за законодателни промени по Подцел 3.
Не е рационално да се разчита предимно на репресивни мерки за мотивиране и дори принуждаване на работодателите и работниците да спазват
данъчното и осигурителното законодателство, както и да поддържат коректни
трудови отношения. Убедеността на участниците в трудовите правоотношения,
че спазването на закона и коректността са ценности, а не просто задължения, е в
основата на възможността за подобряване на съществуващата ситуация.
Предложението е за провеждане на национална, публично финансирана информационна кампания за насърчаване на отговорно поведение при спазването
на данъчните и осигурителните задължения и в трудовите правоотношения. В
рамките на кампанията да се разработят подходящи рекламни инструменти, като
се използват максимален брой медийни източници – телевизия, радиа, интернет
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медии, рекламни банери. Смисълът на кампанията е да се покаже как се изразходват публичните средства и как плащането на данъците формира по-висока финансова основа за по-добър живот на всички.
В резултат от кампанията се очаква редуциране на толерантността и търпимостта на населението към сивите практики, генериращи недекларирана заетост.
Въвеждането в средните и висшите училища на учебна дисциплина „Трудовото законодателство – права и задължения“ и учебна дисциплина „Осигурително законодателство – права и задължения“ ще повиши правната култура и
информираността на бъдещите участници на пазара на труда относно техните
трудово-осигурителни права и задължения. Последните изследвания и дискусиите по категоричен начин показват необходимост от повишаване на правната грамотност на населението. Препоръката е да се въведе такава дисциплина
както в средните училища, така и в първите курсове на висшето образование,
като нивото на преподаване се съобрази с възрастовите групи. Така още в ранна
възраст младите хора ще получават достоверни знания за трудовото законодателство, за да са наясно как се извършва наемането на лица и какво представлява
трудовото законодателство. Цели се изграждане на правна култура и познаване
на правата на работещите лица.
Недекларираната заетост е сложно и вътрешно противоречиво социалноикономическо явление. А и двете групи изследвани лица (работодатели и работници/служители) посочват като основен мотиватор за участие в недекларираната
заетост липсата на справедливост, сигурност и качество на услугите, предоставяни от публичните системи, и в конкретика: корупция и необходимост от доплащане при ползването на здравни услуги с незадоволително качество; ниски пенсии,
които не отчитат осигурителния принос на осигурените лица; корупция и липса
на справедливост в съдебната система; некачествено образование; липса на качествен обществен ред и сигурност и други публични услуги.
В зависимост от спецификата на икономическата дейност, включително и от
вътрешноотрасловите диференциации, работодателите споделят различаващи се
представи за недекларираната заетост – като социално-икономически феномен
и процес. Установените различия са индиректен показател за практиките, които
са характерни за различните браншове. Така например лесно може да се види в
кои браншове е по-срещана практиката за работа без договор, в кои браншове се
случва по-често да се използва практиката за работа с договори с фиктивни клаузи и допълнително заплащане на недекларирана сума в брой.
Оценката на нормативната среда показва, че като цяло работодателите и работниците считат, че в нормативната среда продължават да съществуват редица
пропуски и недоглеждания, поради които се създават предпоставки за възникване
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на недекларирана заетост. Към несъвършенствата на законодателната среда (има
се предвид трудовото и осигурителното законодателство) се добавя и сравнителната неустойчивост на този вид законодателство, породена от честите промени в
този тип нормативни актове. Предходни изследвания на неформалната икономика и недекларираната заетост също достигат до заключения, че една от сериозните групи причини за съществуване на недекларирана заетост е неустойчивата
и трудно предвидима нормативна среда – чести промени, които водят до слаба
информираност на работодателите за нормативните актове, от една страна, а от
друга страна, служат като основание на некоректните работодатели да се прикриват зад промените в нормативните актове и с това да оправдават неспазването
им. Основната цел на представените предложения за нормативни и административни мерки за ограничаване на недекларираната заетост е да върне доверието
на осигурените лица и техните работодатели в публичните системи – здравна и
пенсионно-осигурителна, да се увеличи ефективността на механизмите за контрол за спазването на трудово-осигурителното и данъчното законодателство и да
се повиши информираността и правната грамотност на заинтересованите страни
относно феномена „недекларирана заетост“ и вредите, които той нанася на общественото развитие.  
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PREVENTING UNDECLARED WORK –
SOURCE OF STABILITY FOR THE FIRM’S FINANCE
Dobrin Ivanov
Abstract
The article presents a study on how preventing undeclared work can contribute to higher
stability of the firm’s finance, on the basis of devoted research of undeclared work in Bulgaria.
The national representative study was conducted amongst 630 companies and 1311 employees,
and the data obtained were further verified in 6 focus group discussions. Further layers of
depth were added by a desk research aiming at identifying measures to combat and prevent
the undeclared work. On the basis of all studies, normative and administrative measures were
drawn, in order to regulate the most widely spread grey practices – those on the labour market
– in relation to engaging in different forms of employment. The ultimate goal is to prevent
situations were accurate firms will be forced to raise their labour costs, in order to benchmark
the additional cash payment without or above the labour contracts, done by fraudulent rivals,
which will destabilize their financial situation.
Key words: firm’s finance, undeclared work, informal economy, legislative and
administrative changes, labour market.
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Ключови думи:

Тенденциите и предизвикателствата, наложени от технологичния
прогрес и използването на изкуствен интелект на работните места, придават нов смисъл на характера на труда и водят до съществени промени в структурата на заетостта. Тази трансформация
дава основание да се говори за нов модел на сътрудничество или
конкуренция между изкуствения интелект и хората на работното
място, дава основание да се търсят ползите и предизвикателствата. Целта на авторите е в статията да се дискутират въпроси, свързани с предимствата и предизвикателствата при интегрирането на
изкуствения интелект и роботите на все повече работни места, и
начинът, по който това ще определи бъдещето на работните места.
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рискове от използването на изкуствен интелект. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, 65 (4), с. 372 – 384.

Въведение
Периодът, в който се намираме в момента, се определя като нова индустриал
на революция, в резултат на която се очакват значителни промени в начина,
по който ще се работи и работата, която ще се извършва в много близко бъдеще. Трансформацията е в действие и в резултат на това на преден план излизат
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някои въпроси и предизвикателства за пазара на труда, свързани с появата на нов
модел на сътрудничество и взаимодействие между човека и изкуствения интелект (ИИ) на работното място.
Новите условия на труд, свързани с развитието на технологиите, са предпоставка за значителни ползи, но и за възникването на нови рискове в работната
среда. Съвременните дигитални среди се изграждат по аналогия с логиката на
природата, като целта е постигане на поведение и действие в системи с изкуствен
интелект. Предназначението на тези системи е да изпълняват дейности и да решават задачи, като използват глобални бази данни.
В определението, дадено от Европейската комисия в Съобщение от 2018 г.,
под изкуствен интелект се разбира: „системи, които показват интелигентно поведение, като анализират своята среда с известна степен на самостоятелност и предприемат действия за постигане на конкретни цели“ (Европейска комисия, 2018
г.), а в доклада „European artificial intelligence leadership, the path for an integrated
vision“ изкуственият интелект е определен като „общ термин, свързан с анализ на
данни и разпознаване на модели“ (Delponte 2018: 11). Това, което отличава ИИ от
другите цифрови технологии, е че се учи от заобикалящата го среда за вземане на
самостоятелни решения“ (Delponte 2018: 11).
Някои автори (Lucci, Kopec 2016) определят изкуствения интелект като способност за създаване на компютърен софтуер, който демонстрира мислене, сравнимо с това на хората, а според други (Chui et al. 2015), изкуственият интелект е
способен да възприема, анализира и взаимодейства със заобикалящата го среда,
да се учи от предишен опит и да решава автономно сложни проблеми без намесата на човека, интелигентният софтуер и автономните роботи могат да изпълняват
сложни задачи извън човешките възможности (Lucci, Kopec: 2016). Интелигентните системи и роботи елиминират грешките и рисковете от пристрастия, свързани с хората (Kantardzic 2011). Роботите предлагат възможност за достигане и
поддържане на високи нива на промишленото производство, позволят извършването на продуктивни дейности и задачи като анализиране, одитиране и редактиране на масивни бази данни или работа в среда, която е твърде трудна или опасна
за здравето на хората. Тенденциите са бързо променящо се разделение на труда
между хората, машините и алгоритмите, което ще има важни последици за характера на труда, работните места и професионалните рискове, които застрашават
работещите.
Съвременните информационни технологии и появата на машини, задвижвани от изкуствен интелект, вече са повлияли света на труда през 21-ви век в значителна степен. Компютрите, алгоритмите и софтуерът опростяват ежедневните
задачи и е невъзможно да си представим по-голямата част от живота без тях, но
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дали е възможно да си представим как голяма част от производствения процес
може да се управлява без човешка сила? Според ръководителя на Световния икономически форум в Давос – Клаус Шваб, най-кратката характеристика на новата
индустриална революция е, че „тя предизвиква силно замъгляване, сливане на
линиите между физическата, дигиталната и биологичната сфери“ (Schwab 2016).
Какво ще се случи, когато динамично развиващите се технологични сектори като
изкуствения интелект, роботиката и „интернет на нещата“ навлязат още повече
във всички дейности – вероятно ще има много позитиви, но и много предизвикателства, в т.ч. и за пазара на труда.
Ясно и сигурно е, че новите технологии ще имат въздействие върху световния пазар на труда през следващите години и то не само в индустриалния сектор,
но и в сектора на услугите, медицината, образованието, транспорта, земеделието,
горско стопанство и др. (Bloss 2011; Lorentziadis 2014). Brougham и Haar (2018)
прогнозират, че до 2025 г.  една трета от сегашните работни места са изложени
на риск да не бъдат заети от хора по причина на умните технологии, изкуствения
интелект, роботите и алгоритмите. Много от тях не са за нискоквалифицирани
длъжности, а високоплатени работни места, предимно в сектора на услугите.
В свой доклад Световният икономически форум (2020) посочва, че през
последните пет години съществува промяна на пазара на труда вследствие на
технологичната автоматизация. Моделите на технологично усвояване варират в
зависимост от индустрията, като облачните изчисления, големите данни и електронната търговия са с високи приоритети, следвайки тенденциите от предходните години, но се прогнозира, че в следващите няколко години значително ще
нарасне броят на компаниите, които ще използват нехуманоидни роботи и изкуствен интелект. Тези нови технологии ще стимулират бъдещ растеж в различните
индустрии, ще създадат нови работни места и ще изискват нов набор от умения. В
различни източници (Melanie, Zierahn 2016) се посочва, че технологичното усвояване ще повлияе на работните места, като измести значителна част от задачите,
изпълнявани от хората, а освобождаването им от работа ще зависи от професията
и набора от умения, които притежават.
В този контекст целта на авторите е в статията да се дискутират въпроси,
свързани с предимствата и предизвикателствата при интегрирането на изкуствения интелект и роботите на все повече работни места и начинът, по който това ще
определи бъдещето на работните места.
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Изложение
Изкуственият интелект е концептуална форма на разработка, която се
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През следващото десетилетие намаляването на работните места ще се балансира от създаването на такива в нови области, за изцяло нови или пък съществуващи професии, които ще претърпят значителни трансформации по отношение
на съдържанието и необходимите умения. В доклад на Световния икономически
форум 2020а (WEF 2020а) се посочва, че в разработки на LinkedIn и Coursera,
касаещи измерването и проследяването на появата на нови работни места в икономиката, са идентифицирани 99 работни места, които ще са с увеличено търсене
на работна сила.
Последиците от всичко това – положителни и отрицателни, са свързани с
промяната на формите на заетост, намаляването на разходите за персонал, разпространението на нестандартна и неформална заетост, възможността служителите да управляват сами тяхното работно време, увеличаваща се безработица за
нискоквалифицираните и дисбаланс на търсенето и предлагането на пазара на
труда, промяна в производителността на предприятията.
Промените чрез дигитализация поставят предизвикателствата пред пазара
на труда на ново ниво. Работниците са засегнати когнитивно чрез променени работни задачи и практики, мотивационно поради необходимостта от адаптация и
емоционално поради необходимостта от взаимодействие с ИИ.
Част от тези промени са свързани с това, че:
9 концепцията за работното място ще се промени;
9 пазарът на труда ще изисква висококвалифицирани работници и служители. Ще се търсят нови знания и умения в съответствие с изискванията за работа с
новите технологии на работното място.
9 Повишаването на квалификацията и преквалификацията на хората на
всички възрасти и етапи в рамките на настоящата им работна сила, тъй като трудовият живот се удължава и възрастта на работната сила се увеличава, което определя необходимостта работодателите да запазят стойността и потенциала на
всеки служител.  
9 Изкуственият интелект ще освободи хората от определени задачи, които
са обикновени или опасни и по този начин ще им позволяват да използват физическите и когнитивните си способности по друг начин. Това дава възможност
за повече сигурност и продуктивност на работното място. В доклада на Huawei
(Global Industry Vision 2018) се прогнозира, че на всеки 10 000 служителите ще
има 103 робота въвлечени в работния процес.
9 С помощта на изкуствения интелект ще се намалят цените и ограниченията за много научни изследвания и иновации (Global Industry Vision 2018).
9 Изкуственият интелект и анализите на големи по обем данни ще създадат
възможност за безпроблемна комуникационна среда между компаниите и техни376
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те потребители, без да има дори езиково ограничение. Прецизността в комуникацията, лесното разбиране и доверието ще са в основата на този процес.
9 Хората ще са необходими за работа, която прилича на творческо решаване
на проблеми, което не може лесно да бъде поето от машини.
9 Взаимодействието между хората и машините трябва да има и припокриване в зоната на отговорността, т.е. хората да могат да ги управляват и координират.
Това предполага нарастване на търсенето на служители със социална и интердисциплинарна компетентност (Bochum  2015).
9 Качествата, които придобиват все по-голяма важност за работната сила,
са креативността и гъвкавостта, критичното и абстрактното. Специализираните
знания или високата квалификация ще са по-малко важни, тъй като специфичната
работа вероятно ще бъде извършвана от интелигентен софтуер или машина.
9 Фокусът ще бъде изместен върху това как да се намират творчески решения на проблемите на базата на данни, събрани предварително от софтуера
(Anderson 2015).
В управлението на човешките ресурси също настъпват и ще настъпват промени – все по-популярно е интегрирането на ИИ чрез „техники за анализ на хората“, като се използват големи масиви от информация и цифрови инструменти
„за измерване и оценка на трудовото изпълнение на заетите, за планиране на работната сила, за оперативно управление и за управление на таланти“ (Collins,
Fineman, Tsuchida 2017).
Информация за заетите вече може да се събира от различни източници както на работното място, така и извън него като информация от социални мрежи,
брой и съдържание на телефонни обаждания, посетени уебсайтове, физическо
присъствие, места, посетени извън работното място чрез проследяване с GPS
(глобална система за определяне на местоположението), придвижвания в офиса,
съдържание на електронни писма и дори тон на гласа и движения на тялото в
социометрията (Moore 2018a, 2018b).
С използването на изкуствен интелект се очертават значителни възможности
за положителни промени на работното място и за ръст на производителността на
труда, но възникват и сериозни въпроси, свързани с безопасността и здравето при
интегрирането му на работните места. Доказано е, че стресът, дискриминацията, повишената несигурност, мускулноскелетните смущения и възможностите
за интензификация на труда и загуба на работни места създават психосоциални
рискове, включително за физическо насилие на цифровизираните работни места
(Moore 2018a).
Тези рискове нарастват, когато изкуственият интелект увеличава броя на технологичните инструменти за управление и дизайн на работното място и изостря
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рисковете за здравето на заетите на цифровизираните работни места, тъй като
дава възможност за по-интензивно наблюдение и проследяване, което може да
доведе до стрес и тревожност (Moore 2018b).
Според Попчев и Радева (2019) могат да бъдат формулирани следните категории рискови фактори (виж табл.1):
Таблица 1
Рискови фактори, свързани с навлизането на ИИ на работните места
Защита на личните данни – фактор, който включва злоупотреба с поверителността, постоянно наблюдение, заплаха за сигурността, онлайн атаки, кражба на самоличност
Промяна на работните места/промяна на пазара на труда – включва рискове от загуба на
работни места, повече краткосрочен труд базиран на договор/задача, автоматизация на
работата, непрекъсната (24-часова заетост) в сферата на услугите
Психическо разсейване и нарушения във вниманието – включва разсейване, причиняващо злополуки, травми от негативни преживявания, повишена зависимост, пристрастяване и бягство от реалността
Неразбиране, загуба на контрол – могат да бъдат предизвикани от разпространяване на
неточна информация, липса на прозрачност, тъй като потребителите не са запознати с
информационните алгоритми
Фрагментацията – възможно е да се прояви поради насърчаване на груповото мислене,
повишена поляризация, лобиране, битки за алгоритми и т.н.
Отговорността и отчетността – рисков фактор, свързан с формалната, неформалната,
регламентираната или нерегламентираната собственост върху алгоритмите и техните
приложения, намалена възможност за оценка на потенциално сивата икономика
Източник: Попчев, И., Радева, И. Новата парадигма и рискът в релацията „Човек – цифрова
среда“. Българска академия на науките, 5/2019.

В доклада на Нидерландската организация за приложни научни изследвания
са посочени три вида рискове за безопасността и здравето при взаимодействието
между хората и роботите (TNO 2018:18 –19):
1. Рискове от сблъсък между роботите и хората, при които машинното самообучение може да доведе до непредвидимо поведение на робота.
2. Рискове за безопасността, при които интернет връзките между роботите
може да засегнат ненарушимостта на програмиране на софтуерни продукти и да
доведат до проблеми с безопасността.
3. Рискове за околната среда, при които повреда на датчиците и неочаквано
човешко действие при неструктурирани условия могат да доведат до рискове за
околната среда.
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Според Houghton и Green (2018) рисковете за хората могат да бъдат класифицирани в седем направления, а именно във връзка с/със:
1. управлението на таланти;
2. здравето и безопасността на заетите;
3. етичността на работещите;
4. многообразието и равенството на работното място;
5. трудовото правоотношение;
6. непрекъснатостта на дейността;
7. риска за репутацията на заетите.
Взаимодействието между хората и изкуствения интелект създава както ползи във физическата, когнитивната и социалната сфера, така и рискове за безопасността и здравето на заетите. За да се постигне по-голяма сигурност за хората,
трябва да има неоспорими доказателства, че роботите могат да правят разлика
между предметите и хората, да имат подходящо поведение и да разполагат с достатъчно памет за по-лесно машинно самообучение и автономност при вземане на
решения (TNO 2018: 16).
Появата на изкуствен интелект на работните места налага обсъждане на пригодността на някои установени правила за безопасността и въпроси на гражданското право относно отговорността (Европейска комисия 2018).
В тази връзка някои европейски страни вече включват въпросите за роботиката в своите национални програми и се опитват да насърчат безопасното и
гъвкаво сътрудничество между роботите и хората, за да постигнат по-добра производителност.
Има само първоначални данни за ползите и рисковете относно безопасността и здравето на заетите при използване на ИИ на работното място. Ето защо е
необходимо да бъдат изследвани и оценени възникващите рискове, както и да
се защитят и гарантират ползите от интегрирането на технологии с изкуствен
интелект на работното място. В Директивата относно машините (2006/42/ЕО),
в Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/EО) и други специфични нормативни актове в областта на безопасността са дадени някои
насоки, но това не е достатъчно за осигуряване на безопасността и здравето на
работното място.

Заключение
В заключение може да се обобщи, че използването на ИИ ще окаже своето
влияние върху трудовата заетост, като възможности и рискове от влиянието на ци379
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фровата трансформация и използването на ИИ върху пазара на труда и работните
места са представени във фигура 2.
Предизвикателства и възможности

Рискове и опасности

поява на нови професии, възможност за
отдалечена работа

заместване на живия труд с изкуствен
интелект

повишаване на производителността,
повишаване на компетенциите

повишаване на самозаетостта, риск от
социална изолация

нарастване на нетипичната заетост
възможност за назначаване на хора от
различни държави
намаляване на разходите за
възнаграждения

увеличаване на структурната
безработица поради липса на кандидати
за работа с необходимата квалификация
и образование
възникване на нови професионални
рискове на работното място
рискове, свързани със защитата на
личните данни

използване на умни технологии в УЧР
непрекъснато обучение на работното
място

Фигура
2. Ползи
и рискове
използването нана
изкуствен
интелект
Фигура 2.
Ползи
и рискове
от от
използването
изкуствен
интелект

Продуктите на изкуствения интелект ще съдействат на институциите от
публичния сектор и компаниите от частния сектор в изпълнението на политикина изкуствения
щезвено
съдействат
на институциите
те иПродуктите
услугите по заетостта,
в ролята интелект
на свързващо
между бизнес
и общество. Появата на изкуствен интелект в УЧР ще даде възможност за използване
от публичния
сектор и компаниите от частния сектор в изпълнението на
на „умни“ системи и алгоритми, които събират, подреждат и анализират данни и
извършват
политиките
и когнитивни
услугите изчисления.
по заетостта, в ролята на свързващо звено между
Мениджърите и служителите ще могат да се възползват от обучения, които
бизнес
общество.
Появата
изкуствен
интелект
в интелигентна
УЧР ще даде
са в и
съответствие
с техните
нуждина
и цели
за развитие,
използвайки
автоматизация, което дава възможност изкуственият интелект и роботиката да
възможност за използване на „умни“ системи и алгоритми, които събират,
намерят приложение в дейностите по непрекъснато обучение на работното място
и повишаване
на квалификацията
и компетенциите
на работещите.
подреждат
и анализират
данни и извършват
когнитивни
изчисления.
Изкуственият интелект ще бъде готов да замени трудещите се във вземането
Мениджърите
и приложение
служителите
ще могатикономически
да се възползват
отТой
обучения,
на решения
и тяхното
в конкретни
области.
ще
може да обслужва голям процент от рутинните запитвания за обслужване на кликоито са в съответствие с техните нужди и цели за развитие, използвайки
енти и да изпълнява монотонните задачи.

интелигентна автоматизация, което дава възможност изкуственият интелект
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и роботиката да намерят приложение в дейностите по непрекъснато обучение
на работното място и повишаване на квалификацията и компетенциите на
работещите.
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Освен ползите обаче, могат да бъдат откроени и някои недостатъци от използването на роботи и изкуствен интелект. Изкуственият интелект не може да
функционира без участие на човек, тъй като той все още само възпроизвежда
алгоритми, създадени от хората. Той се учи на база човешките предубеждения, което предполага елементи на дискриминация. На роботите им липсват
чувства като емпатия и емоция или емоционална интелигентност, характерни за
професиите на учителя, психолога, треньора, мениджъра и др. Липсва им и интуиция – тази нелогична, почти мистична способност е присъща само на човека и
често му помага да взема правилното решение, въпреки фактите и логиката.
Масовото използване на автоматизирани системи на работните места води и
до професионални рискове, свързани с работа в неподвижно положение на тялото
и на физическо обездвижване на работното място, което се дължи на повишени
здравни рискове като стрес, депресия и тревожност (Антонова 2020). Също така
масовото навлизане на новите технологии може да причини на работещите психологически и социален тормоз, стрес от липсата на сигурен и постоянен статут,
страх от оставане без работа.
Препоръките, които могат да бъдат направени, са свързани с:
– разработване на набор от процедури и норми за безопасна работа и добри
практики при взаимодействието между роботите и хората;
– техники за валидиране и проверка за правилно прилагане на процедурите
и нормите;
– актуализиране на регулациите на пазара на труда, така че да допълнят новите организационни модели;
– анализиране на вида обучения, които са необходими за бизнеса, работещ с
новите технологии и обучения, свързани със справяне с взаимодействието между
роботите и хората.
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THE FUTURE OF THE WORKPLACES:
BENEFITS AND RISKS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Pavlina Ivanova, Katya Antonova
Abstract
Trends and challenges imposed by technological progress and the use of artificial
intelligence in the workplace are giving new meaning to the nature of work and leading to
significant changes in the structure of employment. This transformation gives reason to talk
about a new model of cooperation or competition between artificial intelligence and humans
in the workplace, gives reason to look for the benefits and challenges. The aim of the authors
in this paper is to discuss issues related to the benefits and challenges of integrating artificial
intelligence and robots in more and more workplaces and the way this will determine the future
of workplaces.
Key words: new nature of work, artificial intelligence, robotics, working conditions.
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Резюме
Цел на настоящата статия е проучване на равнищата на дигиталните и цифровите компетентности на хората в България. Използвани са данни от Евростат за периода 2015-2020 г., обобщени на
годишна база. Показателите за България са сравнени с тези на Европейския съюз (EU27). В допълнение са проучени някои показатели, свързани с наемането на ИТ кадри. Резултатите от статията
обобщават текущото ниво на дигитални компетентности и насоки
за бъдещо развитие. Статията е написана по проект към Фонд научни изследвания „Дигитализация и дигитални компетентности
– тенденции и иновативни практики във висшето образование и
пазара на труда“ (№ КП-06-Н45/1 от 2020 г.).
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Въведение
Равнищата на дигитални компетентности са обект на измерване от Евростат.
Целта на подобни проучвания е извеждане на текущото състояние на годишна
база. Получените обобщени данни могат да са ориентир дали хората в определена
държава подобряват нивата на тези умения, дали има устойчивост, или има негативна тенденция. Получените резултати могат да се използват както от висши
учебни заведения, така и от средни училища и центрове за професионално развитие. До голяма степен резултатите очертават доколко в средното образование са
формирани дигитални и компютърни умения. Една немалка част от населението
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на пенсионна и предпенсионна възраст не ползва компютър и най-вероятно няма
да ползва. Но липсата на дигитални умения сред хора в трудоспособна възраст е
малко обезпокояващо.
Промяната на бизнеса, бизнес подравняването, дигитализацията на определени бизнес процеси води до закриване на определени професии и поява на
нови, които изискват специфични дигитални и компютърни умения. В този смисъл поколението на нашите родители са завършвали специалности и са заемали
позиции в бизнеса, които съществено се различават от специалностите, които са
сега, и позициите в бизнеса, които са сега. Нещо повече, студентите, които сега
се обучават, ще трябва да имат значително по-високо ниво на дигитални компетентности от едно или две поколения преди тях. Навлизането на дигитализацията
на бизнес процесите и въвеждането на изкуствен интелект в редица дейности
обуславят необходимостта от обучението в ИТ специалности с тясна специализация в изкуствения интелект. Факт, който налага необходимостта от високо квалифицирани обучители, които да могат да предадат своето знание и ноу-хау на
младите обучавани.
Текущо отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ (https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/events/online-information-and-matchmaking-day-digitaleurope-programme-digital-calls-sectorial-tefs) до голяма степен определят насоката
на бъдещото финансиране (през 2022 г. и след това) в ИКТ. Една от седемте насоки на конкурса е „Усъвършенствани цифрови умения“. Ето защо очакваме да има
нови проектни предложения (със срок на подаване 22.02.2022 г.). Ще се приемат
проектни предложения, свързани с изкуствения интелект в области: земеделски
хранителни продукти, здравеопазване, производство, умни градове и комуникации.

Преглед на литературата
Придобиването на специфични дигитални умения по време на обучението
във висше учебно заведение е обичайна практика (Marinova, 2016; Aleksandrova
and Parusheva, 2019; Nacheva and Sulova, 2020, 2021; Todoranova and Penchev,
2020; Todoranova et al., 2020). Дигиталните умения са свързани в някои случаи с работа със специализиран софтуер (Nacheva et al., 2019; Bankov, 2020;
Kuyumdzhiev, 2020; Petrov et al., 2020; Stoyanov and Ivanova, 2021). Дигиталните умение за ИТ специалисти включват по-специфични умения като например:
програмиране (Sulov, 2016), работа със софтуерни шаблони (Armyanova, 2019,
2020), администриране на платформи за е-търговия и е-бизнес (Czaplewski, 2018;
Salem and Parusheva, 2018), създаване на облачни услуги (Mishra, Polkowski and
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Mishra, 2020), създаване на софтуерни системи с изкуствен интелект (Parusheva
and Pencheva, 2022), създаване на софтуерни приложения с цифрови сертификати (Petrov et al., 2018, 2019), създаване на програмен код за извличане на знания (Ana-Maria Ramona, Marian Pompiliu and Stoyanova, 2020; Stoyanova, 2020;
Pólkowski, Prasad and Mishra, 2021). Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ (https://www.mtitc.government.bg/bg/category/157/otvoreni-sa-purvitekonkursi-za-podavane-na-proekti-po-programa-cifrova-evropa) през месец ноември
2021 г. очертават до голяма степен необходимостта от специалисти във високи нива на дигитални умения. Евростат прави разлика между цифрови умения
(digital skills) и компютърни умения (computer skills). В допълнение към тях за
развитието им са нужни и математически умения (Miryanov and Petkov, 2017;
Miryanov and Yordanova, 2017; Nikolaev, Milkova and Miryanov, 2018b, 2018a). Не
на последно място процесът на придобиване на нови дигитални умения е свързан
с приложението на специфични правни норми (Andreeva and Yolova, 2019, 2021;
Andreeva, 2020).

Емпирично проучване
Показателят „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ/КОМПЕТЕНТНОСТИ“ (digital
skills) е сложен индикатор, който включва: (1) умения за боравене с информация,
(2) умения за комуникации, (3) умения за решаване на проблеми и (4) софтуерни
умения.
1. Уменията за боравене с информация включват: копиране на папки и
файлове, съхраняване на данни в облака, получаване на информация от уеб сайтовете на публичната администрация, намиране на информация за стоки и услуги, търсене на здравна информация. Базовите нива включват една дейност. Нива
над базовите – повече от една.
2. Уменията за комуникация включват: изпращане/получаване на е-поща,
участие в социалните мрежи, видео разговори в интернет среда, качване на авторово съдържание.
3. Умения за решаване на проблеми включват: копиране на файлове между компютри и устройства, инсталиране на софтуер и приложения, промяна настройките на софтуер, в т.ч. на операционната система; онлайн покупки, онлайн
продажби, използване на онлайн обучителни ресурси, интернет банкиране.
4. Софтуерни умения: текстообработка, работа с електронни таблици (сортиране, филтриране, формули, графики), писане на програмен код, създаване на
презентации с текст, графики, таблици и схеми.
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Показателят „компютърни умения“ (computer skills) включва:
- достъп и употреба на ИКТ от хората и/или домакинствата;
- използване на интернет и други мрежи от хората и/или домакинствата;
- сигурност на ИКТ;
- умения и компетентности за работа с ИКТ;
- оценен ефект от употребата на ИКТ;
- използване на ИКТ от хората за обмен на информация и достъп до услуги
на държавната администрация (е-правителство);
- използване на технологии за достъп до интернет и други мрежи.
В таблици от 1 до 4 са представени данни (обобщени на годишна база) от
Евростат.
Таблица 1
Относителни дялове на лицата с различно ниво на дигиталните компетентности
(digital skills) по години за България и Европейския съюз (EU 27)
Показател

Регион

Години
2015 2016 2017 2019

BG

25

33

34

38

EU 27

23

25

26

29

Относителен дял на лицата с базови дигитални компе- BG
тентности
EU 27

18

16

18

18

27

27

26

25

BG

13

10

11

11

EU 27

27

27

29

31

Относителен дял на лицата с ниско ниво на дигитални компетентности

Относителен дял на лицата с дигитални компетентности над базовите
Източник: Евростат

В периода 2015-2019 относителният дял на лицата с ниско ниво на дигитални компетентности в България се увеличава. Относителният дял на лицата с
базови и над базови дигитални компетентности за България е малко по-малък от
този за ЕС 27. Факт, който показва необходимостта от по-сериозно застъпване
на учебни програми и обучения за подобряване на дигиталните компетентности.
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Таблица 2
Относителни дялове на лицата с компютърни компетентности (computer skills)
по години за България и Европейския съюз (EU 27)
Показател

Години
2015 2016 2017 2019
72
63
65
68
82
81
82
81
44
38
44
44
58
58
58
59

Регион

Лица на възраст между 16 и 19 г., които са копирали
файл или папка
Лица, които са копирали файл или папка

BG
EU 27
BG
EU 27

Източник: Евростат

Над половината от лицата в България (в периода 2015-2019 г.) не са копирали файл или папка. Факт, който показва, че естеството на работата им не е
свързано с компютър. Близо 2/3 от младежите (16 – 19 г.) в България са копирали
файл или папка. Релевантният относителен дял за ЕС 27 е малко по-висок от този
за България.
Таблица 3
Показатели, свързани с наемането на ИТ специалисти по години
за България и Европейския съюз (EU 27)
Показател

Регион

Относителен дял на предприятията, които BG
наемат ИТ специалисти
EU 27
Относителен дял на предприятията, които BG
са наели или са се опитали да наемат ИТ
EU 27
специалисти
Относителен дял на предприятията, които BG
са изпитали затруднения при запълване на
свободни работни места за ИТ специалисти EU 27
Относителен дял на предприятията, които BG
не са изпитали затруднения при запълване
на свободни работни места за ИТ специа- EU 27
листи
Относителен дял на предприятията, които BG
са осигурили обучения за развиване и надграждане на ИКТ умения на наетия персо- EU 27
нал
Източник: Евростат

389

2015 2016
20
20
20
20
10
9

Години
2017 2018 2019 2020
19
20
20
16
19
19
19
19
8
10
10
9

8

8

8

8

9

8

3

3

4

4

4

3

3

3

4

5

5

5

7

5

4

6

6

6

5

5

4

4

4

4

8

8

9

9

10

7

21

21

21

22

23

20
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Показателят „Относителен дял на предприятията, които са осигурили обучения за развиване и надграждане на ИКТ умения на наетия персонал“ за България
(за периода 2015 – 2020 г.) варира между 7% и 10%. Релевантният показател за
ЕС 27 за същия период е между 20% и 23%. Факт, който може да означава, че българските специалисти получават в значителна степен необходимите ИКТ умения
по време на обучението си в средните и висшите училища за позициите, които
заемат.
Таблица 4
Други показатели, свързани с дигиталните компетентности по години
за България и Европейския съюз (EU 27)
Показател

Регион

Относителен дял на лицата, които из- BG
ползват облачни услуги за съхраняване
на документи, снимки, видеа или други EU 27
файлове
Относителен дял на лицата, които никога
BG
не са използвали компютър
Относителен дял на лицата, които из- BG
ползват компютър ежедневно
EU 27

Години
2015 2016 2017 2018 2019 2020
17
14
18
18
18 24*
22

23

27

29

32

35*

34

N/A

31

N/A

N/A

N/A

47
62

N/A
N/A

52
62

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Източник: Евростат
* Очаквана стойност; N/A – няма данни.

Заключение
Дигиталните и компютърните умения са близки по значение. Голяма част от
проектите на Европейския съюз в бъдещия период на отворени покани за кандидатстване (в т.ч. по програма „Цифрова Европа“) ще са насочени към анализ на
данни чрез ГИС, анализ на данни от селското стопанство, умни градове; приложение на изкуствен интелект в области като медицина. Всичко това идва да покаже,
че нивата на дигитални компетентности на жителите на Европейския съюз следва
да се подобряват. Очакваме относителният дял на лицата с дигитални умения над
базовите да се увеличава за сметка на намаление на дела на лицата с базови умения. Все повече предприятия ще имат нужда от специализирани обучения. В този
смисъл ще има свободни позиции за обучители, ще бъдат провеждани редица
обучения за подобряване нивата на дигитални компетентности.
390

Юлиан Василев.
Равнища на дигиталните умения на хората в България

Използвана литература
1. Aleksandrova, Y. and Parusheva, S. (2019) ‘Social media usage patterns in
higher education institutions - An empirical study’. // International Journal of Emerging
Technologies in Learning, Vol. 14(5), pp. 108–121. doi: 10.3991/ijet.v14i05.9720.
2. Ana-Maria Ramona, S., Marian Pompiliu, C. and Stoyanova, M. (2020) ‘Data
Mining Algorithms for Knowledge Extraction’. // Challenges and Opportunities to
Develop Organizations Through Creativity, Technology and Ethics, pp. 349–357. doi:
10.1007/978-3-030-43449-6_20.
3. Andreeva, A. (2020) ‘Privacy of Workers in the Context of Digitalisation’. //  
SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.3603203.
4. Andreeva, A. and Yolova, G. (2019) ‘The Digitization of the Economy and
the Challenges Faced by Labor Law’. // SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/
ssrn.3423342.
5. Andreeva, A. and Yolova, G. (2021) ‘Employers Control Within the Context of
Digitalization’. // SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.3730523.
6. Armyanova, M. (2019) ‘Design patterns for smart home systems development’.
// Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки. Съюз на
учените-Варна, 8(2), pp. 56–67.
7. Armyanova, M. (2020) ‘Applying patterns to e-government’. // Известия на
Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки. Съюз на учените-Варна,
9(1), pp. 156–167.
8. Bankov, B. (2020) ‘Game design principles in enterprise web applications’.
// 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Proceedings SGEM
2020, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, pp. 161–168. doi: 10.5593/
sgem2020/2.1/s07.021.
9. Czaplewski, M. (2018) ‘Organization of goods delivery in e-commerce’. //
European Journal of Service Management, 27, pp. 39–46. doi: 10.18276/ejsm.2018.27/
1-05.
10. Kuyumdzhiev, I. (2020) ‘A model for timely delivery of it solutions for
Bulgarian universities’. // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Proceedings SGEM 2020, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, pp. 3–10.
doi: 10.5593/sgem2020/2.1/s07.001.
11. Marinova, O. (2016) ‘Business intelligence and data warehouse programs in
higher education institutions: current status and recommendations for improvement’. //
Economics and computer science, 2(5), pp. 17–25.
12. Miryanov, R. and Petkov, J. (2017) ‘An application of the relation between
arithmetic mean and geometric mean for rational proving some inequalities’. //
391

Известия
2021 • том 65 • №4

Mathematics and informatics, 60(4), pp. 363–369.
13. Miryanov, R. and Yordanova, V. (2017) ‘Optimizing the positioning of serving
units in the tourism business’. // Mathematics and informatics, 60(5), pp. 515–520.
14. Mishra, J. P., Polkowski, Z. and Mishra, S. K. (2020) ‘Performance of cloudlets
in task implementation using ant colony optimization technique’. // Proceedings of the
12th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence,
ECAI 2020, pp. 1–6. doi: 10.1109/ECAI50035.2020.9223125.
15. Nacheva, R. et al. (2019) ‘Concept map mining approach based on the mental
models retrieval’. // TEM Journal, 8(4), p. 1484. doi: 10.18421/TEM84-54.
16. Nacheva, R. and Sulova, S. (2020) ‘Internationalization in Context of
Education 4.0: AHP Ranking of Bulgarian Universities’. // ACM International
Conference Proceeding Series, pp. 278–284. doi: 10.1145/3407982.3408006.
17. Nacheva, R. and Sulova, S. (2021) ‘Research on the Overall Attitude
Towards Mobile Learning in Social Media: Emotions Mining Approach’. // Digital
Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies. Studies in Big
Data. Springer, Cham, pp. 429–440. doi: 10.1007/978-3-030-65722-2_27.
18. Nikolaev, R., Milkova, T. and Miryanov, R. (2018a) ‘A new meaning of the
notion “expansion of a number’. // Mathematics and informatics, 61(6), pp. 596–602.
19. Nikolaev, R., Milkova, T. and Miryanov, R. (2018b) ‘Some types of problems
with symmetric numbers’. // Mathematics and informatics, 61(2), pp. 200–205.
20. Parusheva, S. and Pencheva, D. (2022) ‘Modeling a Business Intelligent
System for Managing Orders to Supplier in the Retail Chain with Unified Model
Language’. // Digital Transformation Technology. Springer, pp. 375–393.
21. Petrov, P. et al. (2018) ‘Web technologies used in the commercial
banks in Finland’. // ACM International Conference Proceeding Series. doi:
10.1145/3274005.3274018.
22. Petrov, P. et al. (2019) ‘Security certificates used in public web sites of banks in
Czech Republic, Slovakia and Hungary’. // TEM Journal, 8(4), p. 1224. doi: 10.18421/
TEM84-17.
23. Petrov, P. et al. (2020) ‘Using the universal two factor authentication method
in web applications by software emulated device’. // International Multidisciplinary
Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management,
SGEM, pp. 403–410. doi: 10.5593/sgem2020/2.1/s07.052.
24. Pólkowski, Z., Prasad, S. S. and Mishra, S. K. (2021) ‘Retrieval Mechanisms
of Data Linked to Virtual Servers Using Metaheuristic Technique’. // Data Analytics
and Management. Springer, Singapore, pp. 901–909. doi: 10.1007/978-981-15-83353_68.
25. Salem, A. B. M. and Parusheva, S. (2018) ‘Developing a web-based ontology
392

Юлиан Василев.
Равнища на дигиталните умения на хората в България

for e-business’. // International Journal of Electronic Commerce Studies, 9(2), pp. 119–
132. doi: 10.7903/ijecs.1654.
26. Stoyanov, B. and Ivanova, T. (2021) ‘Pseudorandom byte generator based on
shrinking 128-bit chaotic function’. // AIP Conference Proceedings. American Institute
of Physics Inc., p. 070003. doi: 10.1063/5.0041784.
27. Stoyanova, M. (2020) ‘Good practices and recommendations for success in
construction digitalization’. // TEM Journal, 9(1), pp. 42–47. doi: 10.18421/TEM91-07.
28. Sulov, V. (2016) ‘Iteration vs recursion in introduction to programming
classes: An empirical study’. // Cybernetics and Information Technologies, 16(4), pp.
63–72. doi: 10.1515/cait-2016-0068.
29. Todoranova, L. et al. (2020) ‘A model for mobile learning integration in
higher education based on students’ expectations’. // International Journal of Interactive
Mobile Technologies, 14(11), pp. 171–182. doi: 10.3991/ijim.v14i11.13711.
30. Todoranova, L. and Penchev, B. (2020) ‘A Conceptual Framework for
Mobile Learning Development in Higher Education’. // ACM International Conference
Proceeding Series, pp. 251–257. doi: 10.1145/3407982.3407996.
LEVELS OF DIGITAL COMPETENCES
OF THE PEOPLE IN BULGARIA
Julian Vasilev
Abstract
The aim of the present article is to research the level of digital competences of the people
in Bulgaria. We have used Eurostat data for the period 2015-2020, summarized on an annual
basis. Figures for Bulgaria are compared to those of the European Union (EU27). In addition,
we have researched certain data related to hiring IT personnel. Results in the article summarize
the current level of digital competences as well as directions for further development. The
article was written under a project of the Scientific Research Fund, and namely ”Digitalization
and Digital Competences – Trends and Innovative Practices in Higher Education and the Labour
Market” (№ КП-06-Н45/1 of 2020).
Key words: digital skills, computer skills, IT specialists, digitalization, projects.

393

Известия
ISSN (Print): 1310-0343
2021 • том 65 • №4
Известия списание на Икономически университет 4 (2021)

ISSN (Online): 2367-6949

ИЗВЕСТИЯ
списание на Икономически университет – Варна
http://journal.ue-varna.bg

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗРАБОТВАНЕ
НА КОМПЕТЕНТНОСТНИ МОДЕЛИ*
Десислава СЕРАФИМОВА1, Андрияна АНДРЕЕВА2
1
2

Катедра „Управление и администрация“, Икономически университет – Варна.
Email: serafimova_d@ue-varna.bg
Катедра „Правни науки“, Икономически университет – Варна. Email: a.andreeva@ue-varna.bg

JEL: M15, К4

Ключови думи:
дигитална трансформация, компетентностни
модели, съдебна администрация, електронно
правосъдие, IT Service
management

Резюме
В статията се изследват възникналите проблеми в комуникация
та между представители на съдебната система в България и ИТ
специалистите, разработили единната информационна система на
българските съдилища. Очертават се основните предизвикателства
в процеса на дигитализация на дейността им. Представят се възможностите за разработване на компетентностен секторен модел
за служителите от съдебната администрация с оглед по-ефективно
въвеждане на електронното правосъдие. Целта на разработката е да
се очертаят основните предизвикателства и проблеми, съпътстващи
дигиталната трансформация на съдебната система, като се отразят
гледните точки на различните участници в този процес и се предложат насоки за решаването им. На тази основа да се аргументира
необходимостта от разработване на компетентностни модели, акцентиращи върху цифровите компетенции, като част от секторните
компетентностни модели в съдебната администрация. В структурно
отношение статията се състои от три части – в първата се изяснява
методологията на проведеното емпирично проучване, включваща
методите на кабинетното проучване, както и тези на дълбочинното
интервю и анкетното проучване. Във втората част са характеризирани тенденциите и предизвикателствата в процеса на дигиталната
трансформация в съдебната система в България. В третата част на
разработката се аргументира необходимостта от разработване на
секторен компетентностен модел за обезпечаване на електронното
правосъдие.               © 2021 Икономически университет – Варна

* Представените резултати в статията са постигнати чрез проведено проучване, реализирано  

от членове на екипа по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от фонд „Научни изследвания“.
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Въведение
Въвеждайки съвременни информационни технологии при дигитализация на
дейността си, организациите, вкл. от съдебната система в България, ги получават
като външни услуги от специализирани ИТ компании или ги възлагат за изпълнение на специалистите от своите ИТ отдели. В този процес специализираните
в дадена сфера публични организации трябва да съумеят ясно да обяснят на ИТ
специалистите от какви информационни продукти/услуги/технологии имат нужда съобразно особеностите на протичащите в тях процеси. В процеса на тази
комуникация възникват специфични взаимоотношения между посочените участници. За тяхното ефективно протичане и управление са необходими знания и
умения както от сферата на управленските науки, респективно науки, свързани с
дейности в публичния сектор (напр. право и съдебна администрация), така и от
сферата на информатиката, тоест областта на ИТ специалистите.
Органите на съдебната власт заемат специално място в държавната организация и изпълняват особени задачи (Андреева, Йолова, Димитрова 2021: 167). На
практика обаче представителите на публичния сектор (в частност съдебната система) нямат достатъчно познания в ИТ сферата, както ИТ компаниите не са достатъчно компетентни в съответните юридически и административни процеси, изпълнявани от техните клиенти. Изразявайки се образно, те говорят на „различни
езици“, поради което е възможно да възникват проблеми в комуникацията между
тях и това рефлектира върху крайния резултат – разминавания между очакваните
и получените ИТ услуги от клиентите. Специфичната комуникация между тясно
специализирани експерти в различни сфери формира една междинна научна област, която все още е малко изследвана. Същевременно нейната актуалност нараства все повече поради протичащите процеси на дигитализация във всички сфери
на обществения живот, усилени от Ковид-пандемията. Във висшите училища в
България не е широко разпространена практиката на обучение на студенти по
такъв тесен профил, която да им дава  възможност за придобиване специфични
знания и компетентности в описаната междинна научна област – както в сферата
управленските науки, така и в ИТ сферата (Серафимова, Андреева 2021: 548), а
в някои случаи се предполага наличие на още по-специфични компетентности
– напр. в областта на правото и съдебната администрация (Андреева, Йолова,
Димитрова 2004: 16).
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Поради естеството на комуникацията между мениджъри, експерти и изпълнители от напълно различни области, често възникват проблеми, неразбирания,
погрешни очаквания между двете страни – между възложителите на ИТ услугите
(организациите от публичния сектор, и в частност – съдебната система) и доставчиците на тези услуги (ИТ компаниите).
Обект на изследване в настоящото проучване е специфична част от публичния сектор на Р България – съдебната администрация. Причината за това са
продължилите няколко месеца (в края на 2020 г. и началото на 2021 г.) протести
на съдии и адвокати срещу опитите за въвеждане на нова единна информационна
система на съдилищата (ЕИСС) в България (Друмева  2020). Тя е разработвана
2 години и е внедрена пилотно в 17 съдилища през юли 2020 г., а след това и в
много други, но е спряна, защото (според представителите на съдебната администрация) „създава хаос в работата на  магистратите“ (Друмева 2020).
В настоящата статия се представят два аспекта при изследване на проблема.
Единият от тях е фокусиран върху комуникацията между работещите в съдебната
система и ИТ специалистите, разработили ЕИСС и съществуващите проблеми
в нея. Другият аспект на изследване е свързан с проучване на възможностите за
разработване на компетентностен секторен модел за служителите от съдебната
администрация с оглед по-ефективно въвеждане на електронното правосъдие у
нас.
Представената в изследването тематика безспорно е актуална. От една страна, тя се свързва с четвъртата индустриална революция и отражението на дигитализацията във всички обществени сфери. Авторите са поставили във фокуса
публичния сектор, и по-конкретно – съдебната администрация, акцентирайки
върху дигитализацията на типичните ѝ дейности. На второ място, актуалността
се свързва и с липсата на изследване на проблема от тази гледна точка, а именно, представяне на проблемите от различни аспекти, отразяващи възприятията на
различните участници в процеса. В тази връзка статията представлява интердисциплинарно изследване, обхващащо различни гледни точки към проблематиката,
и методологията включва както традиционните методи, приложими в сферата на
икономическите и управленски изследвания, така и правен анализ.
Целта на настоящата разработка е да се очертаят основните предизвикателства и проблеми, съпътстващи дигиталната трансформация на съдебната система, и да се предложат насоки за решаването им. На тази основа да се аргументира
необходимостта от разработване на компетентностни модели, акцентиращи върху цифровите компетенции като част от секторните компетентностни модели в
съдебната администрация.
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Статията е съобразена с действащото законодателство към 15 декември
2021 г.

1. Методология и данни
Това проучване е първоначален етап от национален научноизследователски
проект (KP-06-H-45/1/30.11.2020), финансиран от фонд „Научни изследвания“,
посветен на проблемите на дигитализацията и променящите се изисквания към
дигиталните компетентности на пазара на труда и във висшето образование в
България (Андреева, Йолова 2019: 463 – 475; Андреева, Димитрова 2021: 9 – 20).
Нарастващата конкуренция в глобален мащаб предопредели приемането на редица мерки на европейско ниво, целящи повишаване на конкурентоспособността
на висшето образование и науката (Dimitrova 2019: 152 – 163). Проектът се реализира от изследователски екип от 12 учени от три български университета и
обхваща изследване на нагласите и гледните точки на възможно най-широк кръг
заинтересовани страни от процесите на дигитална трансформация, включително
организациите – възложители и ИТ компаниите – изпълнители на ИТ услуги.
Изследователският екип използва първо метода на кабинетното проучване
за изясняване на основните концептуални елементи на изследването, както и за
набиране на вторични данни по елементи на изследваната проблематика. В резултат на това е постигнато първоначално очертаване на основните проблеми в
комуникацията между организациите – възложители и ИТ компаниите – изпълнители на ИТ услугите. След това бяха проведени дълбочинни интервюта с магистрати и служители в съдебната система на България. Получените от тях данни
за съществуващи проблеми в комуникацията между организациите – възложители и ИТ компаниите – изпълнители бяха включени в по-задълбочени анализи
при дефиниране на проблемите и търсене на техни решения чрез фокусни групи.
Въз основа на събраната информация чрез описаните техники беше конструирана
анкета и проведено анкетно проучване сред представители на три съдилища в
Източна България, участвали в пилотното внедряване на единната информационна система в българските съдилища. Те са проведени в периода 15 януари – 15
февруари 2021 г.

2. Тенденции и предизвикателства в процеса на дигитална
трансформация на съдебната система в България
Съвременната реформа в областта на електронизацията на съдилищата
в България започва с изграждане на единен портал за електронно правосъдие.
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Съществена част от него е изискването за единна информационна система на
българските съдилища. Разработването ѝ отнема повече от 2 години на една от
най-големите ИТ компании в България, специализирана в информационно обслужване на организации от публичния сектор, като над 15 години тя е основен
партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти. ИТ
компанията –изпълнител е сред лидерите в българския ИТ сектор в областта на
системната интеграция на информационни системи в държавната и в общинските
администрации. Персоналът ѝ се състои от над 300 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни
инженери (www.is-bg.net).
Разработената информационна система от тази голяма, доказана ИТ компания с опит в работата с организации от публичния сектор в България, е внедрена
пилотно в 17 съдилища през юли 2020 г., а след това и в много други. В крайна
сметка през септември 2020 г. Висшият съдебен съвет временно спира използването ѝ, защото специалистите от съдебната администрация твърдят, че тя създава
хаос в работата на магистратите (Друмева 2021). Близо три месеца ИТ компанията отново работи по усъвършенстване на информационната система. След това
пленумът на Висшия съдебен съвет  одобрява план за поетапното ѝ въвеждане
на регионален принцип, който отново предизвиква някои негативни реакции от
страна на отделни съдилища. В края на февруари е взето решение цялостното ѝ
внедряване в българската съдебна система да стартира отново от 1 март 2021 г.
Проучването ни констатира наличието на две крайно противоположни гледни точки за причините, породили създалата се ситуация и неразбирателството
между засегнатите страни в процеса на дигитализация на дейността на българските съдилища. Едната гледна точка отразява позицията на представителите на
съдебната система в България, а другата гледна точка – позицията на ИТ компанията, разработила единната информационна система за ползване в българските
съдилища (Lupo, Bailey 2014).
Според съдиите и адвокатите новата информационна система не улеснява,
а затруднява тяхната работа, като я прави много по-бавна и сложна. Така напр.
според тях с новата система са необходими часове за издаването на една призовка един съдия трябва да направи над 70 клика за елементарна операция по едно
средностатистическо дело, налага се да се работи в реално време, като се изисква
непрекъснато въвеждане на пароли и кодове. Съдиите прекарват в пъти повече
часове за въвеждане на данни за делата в системата, вместо да правораздават, а
работата им се умножава многократно – и като сложност, и като време. Срещу използването на информационната система е внесена декларация, подписана от 148
съдии от Софийския районен съд и подкрепена от магистрати от цялата страна,
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изпратени са над 75 писма от различни съдилища в страната (Фотев 2021).
В проведените от нас интервюта и фокусни групи с експерти от българската
съдебна система бяха очертани и други специфични проблеми, предизвикани от
пилотното внедряване на информационната система. Сред основните ѝ недостатъци специалистите извеждат: забавен достъп до електронните дела; използваният в голяма част от съдилищата формат за дигитализиране на подадените
хартиени документи е *.tiff, което прави невъзможно прегледа и запознаването
с електронното дело от мобилно устройство (смарт телефон или таблет); голяма
част от постановените съдебни актове не са видими за страните, които имат електронен достъп до делата; воденето на електронното дело е непълно, което налага
адвокатите да се запознават на място в деловодството на съда с движението на
делото; единната информационна система не предоставя възможност за автоматизирано подаване на заявление за електронен достъп до конкретно дело през
портала, което би улеснило работата на адвокатите и би спестило време и средства както на съда, така и на страните в процеса; липсва такава функционалност
и за прекратяване на електронен достъп по дело.
Представителите на ИТ фирмата – изпълнител на проекта имат друго виждане за създалата се проблемна ситуация. Те твърдят, че от началото на проекта са
направили над 400 различни доработки и е трябвало да унифицират 153 различни
практики в отделните български съдилища, защото са се натъкнали на много различна по вид работа, изпълнявана в тях. ИТ специалистите са получавали писма
и изисквания от представители на съдебната система, често дублиращи се или
напълно противоречащи си – с различни препоръки за едно и също нещо. Според
ИТ специалистите, ако представителите на съдебната система им дадат един списък с прецизно описание на необходимите поправки в информационната система,
дадени в конкретика, те биха могли да завършат информационната система в срок
и успешно.
За излизане от създалата се проблемна ситуация в края на 2020 г. е решено
да се създаде работна група от съдии, служители в съдебната администрация и
членове на Висшия съдебен съвет в България, които да разработят единен списък
с прецизно описание на всички необходими поправки в информационната система, така че тя наистина да обслужва най-добре техните изисквания и да отговори
най-пълно на техните очаквания (Друмева 2022). Повече от две трети от специалистите от съдебната система, обхванати в нашето проучване, потвърждават, че
това е трябвало да се направи на много по-ранен етап от разработването на единната информационна система за съдилищата в България и би предотвратило част
от възникналите проблеми. Това становище потвърждава нашата работна хипотеза, че една от най-важните причини за наличието на проблеми в комуникацията
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между ИТ компаниите и организациите от публичния сектор при дигитализация
на дейността им се състои в наличието на методологически неточности при изпълнение на т.н. „бизнес анализ“ (Барбов 2020) в процеса на „управление на ИТ
услугите“ – IT Service management (Edwards 2017).
Най-общо съдържанието на бизнес анализа може да се представи като описание на основните бизнес процеси или дейности, изпълнявани в дадена компания/
публична организация, които ИТ специалистите трябва да разберат, за да могат
правилно да проектират, предложат и внедрят необходимите ИТ услуги (Podeswa
2009). Някои специалисти считат, че основният резултат от бизнес анализа е изграждане „карта на бизнес процесите“ (Smith 2017) или „архитектура на процесите“ (Gomane 2021). Целта е да се представи бизнес моделът на организацията
– възложител, описан чрез изпълняваните в нея основни работни процеси – това
са процесите по трансформация на входящите ресурси до получаване на крайния
продукт/услуга. При това, на този етап, става въпрос не само за описание на тези
работни процеси, а е важно да се изясни принадлежността им към отделните
функционални области на бизнеса (което предполага, че отделните процеси се изпълняват в различни функционални отдели на организацията). Освен посоченото
до момента, в бизнес анализа трябва да се проследи и укаже кои от описаните работни процеси са ключови за създаването на стойност за клиента/потребителя
на услуги в публичния сектор (Величков 2011).
Освен описаните проблеми, произтичащи от комуникацията между различните специалисти в съдебната система и в ИТ сектора, съществуват проблеми и
от друго естество. Така напр. ситуацията се използва от различни заинтересовани
страни и в политически контекст – отправят се обвинения за нерегламентирано
усвояване на средства, съмнения за корупция и др. (Друмева 2021). Повдигат се
и етични въпроси – съществуват опасения, че чрез тази информационна система
ще се осъществява контрол над работата на съдиите (Фотев 2021). Тези аспекти
на проблема също са интересни за проучване, но са извън целите на настоящото
изследване, поради което не са обхванати и изучени по-подробно тук.
Прави впечатление обаче, че в публичното пространство се отправят обвинения и се посочват причини за създалия се конфликт, като упоменатите по-горе,
без да се дава гласност на съществуващите обективни затруднения в комуникацията между подобни тясно специализирани експерти в описаните различни сфери
– публичен сектор и ИТ сектор. Тези обективни затруднения са от организационен и методически характер и предлагането на решения в тази връзка би дало
възможност за решаване на описаните проблеми и усъвършенстване на процеса
на комуникация между представителите на съдебната система и обслужващите
ги ИТ компании.
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При анализиране на отговорите на респондентите в нашето проучване прави
впечатление голямата степен на единомислие по отношение на най-добрия вариант според представителите на съдебната система, който е трябвало да бъде използван при изграждане на единна информационна система за съдилищата. 72%
от анкетираните считат, че такава система трябва да бъде разработена чрез комбинирано използване на услугите както на вътрешни специалисти от ИТ отдел
в съдебната система, така и чрез услуги на външна ИТ специализирана фирма.
Същевременно голяма част от обхванатите в проучването поясняват, че част от
възникналите проблеми са щели да бъдат избегнати, ако при уточняване на изискванията към информационната система са били включени повече на брой специалисти и служители, работещи в съдебната система – включително магистрати,
адвокати, както и деловодители, секретари, статистици, архивари. В тази връзка
74% от анкетираните заявяват, че не са чували техни колеги или ръководители да
са взели участие в процеса на изясняване на изискванията към информационната
система, преди те да бъдат дадени като поръчка на ИТ компанията.
Отговорите на анкетираните магистрати и служители от съдебната администрация за причините, довели до спиране на въвеждането на единната информационна система в съдилищата, са следните, подредени по степен на важност.
Системата е спряна, защото:
1. не отговаря на очакванията на работещите в съдебната система;
2. създава хаос в работата на магистратите, вместо да ги улеснява;
3. магистратите не са достатъчно добре обучени как да работят с нея;
4. поддръжката ѝ се оказва много скъпа.
Очевидно е, че работещите в съдебната администрация възприемат като основателни разходите за дигитални трансформации в протичащите процеси и в
тяхната работа. Изключително нисък дял от анкетираните (12%) заявяват, че според тях експерименталната информационна система е спряна, защото поддръжката ѝ се оказва много скъпа.  
Повече от половината от обхванатите в проучването представители на съдебната система (65%) заявяват, че вярват в изказаните твърдения от ИТ компанията,
че за две години са правили повече от 400 доработки на единната информационна
система. 57% от представителите на съдебната система приемат за вярно твърдението на ИТ компанията, че тя е получавала от представители на съдилищата
писма и изисквания с дублиращи се или напълно противоречащи си препоръки
за едно и също нещо. Но анкетираните експерти от съда не са склонни да приемат твърдението на ИТ компанията, че тя е трябвало да унифицира 153 различни
практики, използвани в различни български  съдилища. Според специалистите от
съда не е възможно наличието на толкова разнообразни начини за изпълнение на
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работата в съдебната система, защото „в крайна сметка тя е нормативно регулирана“.
Обхванатите в проучването специалисти от съдебната система определят
следните причини, подредени по степен на важност, за възникване на проблеми и
трудности в комуникацията между тях и ИТ компанията:
1) Проектът за създаване на единна информационна система е трябвало да
се ръководи от специалист, който има познания както в областта на правото и съдебната администрация, така и в сферата на информационните технологии.
2) Специалистите от ИТ фирмите по принцип се съсредоточават върху решаване на оперативни въпроси и отстраняване на технически нередности в информационната система, вместо да се опитат да вникнат в протичащите процеси
в съдебната система.
3) Тясната специализация в работата на експертите в различни сфери (публичен сектор и ИТ) води до обективни затруднения от организационен и методически характер, пораждащи проблемите с описаната информационна система.
4) Представителите на съдебната система и на ИТ фирмите говорят на „различни езици“, поради което трудно се разбират и това рефлектира върху крайния
резултат – разминавания между очакваните и получените ИТ услуги.
5) Представителите на съдебната система нямат достатъчно познания в ИТ
сферата и се затрудняват да опишат правилно изискванията си към единната информационна система.
До момента бяха разгледани особеностите в комуникацията между представителите на съдебната система и обслужващата ги ИТ компания. В следващата
част на разработката се представят въпросите, отразяващи възможността да се
подобрят дигиталните компетентности на работещите в съдебната система, чрез
което да се постигане по-успешно въвеждане на електронното правосъдие у нас.

3. Необходимост от разработване на компетентностни модели
за обезпечаване на електронното правосъдие
Процесите на дигитализация и въвеждането на електронно правосъдие непрекъснато променят средата, в която магистратите и служителите работят. Това
предполага те да придобиват нови знания и умения и да усъвършенстват своите,
както и да адаптират поведението си към промените в средата. Същевременно
дейността в съдебната администрация има специфични особености, които трябва да се отчитат в процесите на дигиталната трансформация. Разработването на
компетентностни модели в съдебната администрация, обхващайки и дигиталните
компетентности на работещите в нея, предполага да се изследват и опишат необ402
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ходимите знания, умения и очаквани поведения на отделните видове длъжности
при използването на съвременните дигитални технологии.
Прилагането на компетентностни модели може да служи за очертаване на
очакваните организационно поведение и развитие, които се оценяват чрез трудовото представяне и са обвързани с приоритетите, стратегията, ценностите и
организационната култура на организацията (Миронова 2019; Николова 2014: 89)
. При промяна в средата и в стратегиите на организациите се налага и промяна в
компетентностните модели. Поради тази причина необходимите знания и умения
на служителите от съдебната администрация във връзка с използването на новите
ИТ технологии предполагат разработване на нови компетентностни модели.
При разработване на компетентностни модели за отделните видове длъжности в съдебната администрация   за основа може да се използва съществуващият държавен образователен стандарт (ИТ стратегия на правораздавателните
органи на Р България за периода 2011 г. – 2013 г.), но също така и той да се надгражда. Защото в компетентностните модели, освен необходимите знания и умения, които съответните лица трябва да имат, за да заемат длъжностите (например
придобити чрез обучение), се описват и очакваните поведения, вкл. в дигитална
среда. Те включват не само „твърди умения“, но и необходимите „меки умения“,
като например очакваното поведение (Андреева 2018), описано в етичния кодекс
на съдебната администрация. Както вече беше пояснено, въвеждането на новата
единна информационна система в българските съдилища е процес, съпроводен с
известни трудности. Поради това съдебните служители, при изпълнение на служебните си задължения, се опитват да се справят с възникнали трудни и неясни ситуации, като използват разнообразни източници на информация и знание,
натрупано в системата. То може да се придобива и по неформален начин, тоест
като се използват разнообразни лични контакти за получаване на необходимите
знания и умения за работа в новата среда, което е свързано и със съществуващата
организационна култура.
Необходимо е да се направи пояснение за различното предназначение на съществуващия държавен образователен стандарт за обучение в областта на ИТ,
специализиран за магистрати и съдебни служители, и съвременните практики
за разработване на секторни компетентностни модели. Най-общо държавният
образователен стандарт описва задължителните знания и умения, които служителите в съдебната администрация трябва да притежават, и очертава кръга от
дисциплини и курсове, които е подходящо да им се предложат от обучителни
организации (НИМ или други). Секторните компетентностни модели имат поскоро доброволен характер и служат най-вече в процесите на набор и подбор на
персонала в съдебната администрация. Те могат да се възприемат като доброво403
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лен професионален стандарт, който очертава по-ясно взаимодействието между
„работодател – наети лица“. Могат да се използват в процесите на подбор, оценяване и управление на представянето на служителите, както и при определяне на
потребността и формите от тяхното последващо обучение и развитие. Секторните компетентностни модели са основа за разработване на компетентностни профили на длъжностите в конкретните организации от даден сектор – в конкретния
случай – в съдебната администрация.
Идеята е да се разработят секторните компетентностни модели за служителите в съдебната администрация. За тази цел Апелативният съд – Варна ще бъде
използван като пилотен за провеждане на теренното проучване от изследователски екип от Икономическия университет – Варна.
Този проект включва разработване на два вида компетентностни модела.
Първият вид са компетентностните модели за системни администратори в съдебната администрация, ориентировъчният им брой е  около 300 души основно
с ИТ профил. Целта е да се опише цялата палитра от знания, умения и очаквани
поведения за тях. Необходимо е те да притежават не само ИТ компетенции, но
също така компетенции от областта на администрацията и управлението, както и
специфични познания за функционирането на съдебната администрация. Предполага се, че е най-добре обучението на такива бъдещи кадри  да се провежда в
университетите в бакалавърски или магистърски програми с интердисциплинарни образователни модели – включващи ИТ, административни и правни аспекти.
Вторият вид са компетентностните   модели за служители в съдебната администрация – в общата (напр. за счетоводители, касиери и др.) и в специализираната
(за съдебни администратори/административни секретари, архивари, призовкари
и др.).

Заключение
Считаме, че за намаляване на неразбирателствата в комуникацията между
представителите на съдебната администрация и ИТ компаниите, предоставящи
им ИТ услуги, са необходими действия в следните насоки. На първо място, привличане на възможно най-широк кръг специалисти от организацията – потребител на ИТ услугите в процеса на описание на изискванията към ИТ компанията.
Това ще повиши качеството на първите етапи от процеса на взаимодействие между възложител и изпълнител на ИТ проекта и най-вече на бизнес анализа. На второ място – преосмисляне на необходимите компетенции, които трябва да притежават ИТ мениджърите или мениджърите на проекти, чрез които ИТ компаниите
провеждат бизнес анализа за установявяне  на нуждите на техните клиенти. Необ404
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ходимо е те да имат повече бизнес и меки умения, за разлика от разпространената
практика в България най-често те да са ИТ специалисти с типичните тясно профилирани технически знания и умения в тази сфера (Барбов 2021). Управлението
на процесите по предоставяне на ИТ услуги се нуждае от специалисти, които
имат познания едновременно в две направления – технологично, акцентиращо
върху информационните технологии, и управленско, фокусирано върху организацията на взаимоотношенията между участниците в процеса. Това предполага
съчетаване на „твърдите“ ИТ умения с наличие на „меки“ бизнес умения като
комуникативност, активно слушане и управление на конфликти, необходими за
по-ефективно управление на хоризонталните връзки в компанията и между бизнес партньорите.
В момента на българския образователен пазар във висшите учебни заведения липсват достатъчно програми, насочени към обучение по ИТ мениджмънт,
включващо мултидисциплинарно обучение – както специализирани технически
познания, така и управленски компетенции (както и специфични компетенции от
съдебната администрация). Очакваме интересът към такива курсове и програми
да се засилва в близките години както от страна на студентите, така и от бизнес и
публичния сектор. В чуждестранните университети съществуват такава курсове
или специалности и те обикновено са насочени именно към специалисти с ИТ
подготовка или с бизнес опит, които са на управленски позиции в ИТ организации
(Барбов, 2021). Тези учебни програми съчетават познанията и в двете области,
обикновено са в магистърските курсове и се реализират в тясно сътрудничество с
бизнеса. Преподават се както в технически, така и в икономически ориентирани
университети. Смятаме, че резултатите от настоящото изследване биха могли да
се използват за развитие и усъвършенстване на подобни университетски програми и учебни курсове в България.
На трето място, за да има успех при съвместната работа по дигитализация на
бизнес и публичните организации, е необходимо ръководителите и служителите
както от организацията – възложител, така и от ИТ компанията, да постигнат
общо разбиране за очакваните от тях действия по целия цикъл на планиране, изграждане, използване и управление на предоставяните информационни технологии. Това ще доведе до по-добро задоволяване на потребностите на всички заинтересовани участници – потребители и доставчици на ИТ услуги.
На четвърто място са нужни целенасочени действия и усилия за разработване и внедряване на комплекс от организационни мерки и документи, чрез които
да се регламентират съвместните и самостоятелните действия на всички участници в този процес и да се поддържа неговото изпълнение в дългосрочен план. В
тази връзка ефективното управление на ИТ услугите изисква ясното определяне
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на ключовите роли и компетенции при ITSM. Разбира се, съотношението на техническите и управленски компетентности за всяка роля зависи от зрелостта на
конкретната ИТ организацията по отношение на прилагането на международно
признати и утвърдени методики за ITSM (Барбов 2021). Когато ИТ организациите използват т.нар. квалификационна система, описваща ролите, съответните им
компетентности и ниво на квалификация, това позволява ясно да се формулират
изискванията към персонала на обслужващата ИТ компания, да се оценява ефективността на неговата работа, да се изгражда система за неговата мотивация и да
се планира развитието му. Това от своя страна ще доведе до подобряване на качеството на предоставяната ИТ услуга, а в контекста на нашето изследване – ще
подобри комуникацията между организациите от логистичния и публичния сектор и обслужващите ги ИТ компании  в процеса на дигитализация на дейността.
На пето място са очертаните възможности за разработване на секторни компетентностни модели за служителите в съдебната администрация, които да обхващат и необходимите дигитални знания, умения и очаквани поведения за отделните категории служители. По този начин не само ще се установят, опишат и
систематизират необходимите компетенции на служителите за работа със съвременни ИТ технологии, но и ще се създадат възможности за по-лесна комуникация
между представителите на администрацията и обслужващите ги ИТ експерти.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE JUDICIARY AND THE NEED
OF DEVELOPING COMPETENCE MODELS
Desislava Serafimova
Andriana Andreeva
Abstract
The article examines the problems in communication between representatives of the
judicial system in Bulgaria and IT specialists who have developed a unified information system
of the Bulgarian courts. The main challenges in the process of digitalization of their activities
are outlined. The possibilities for developing a sectoral competence model for the employees
of the judicial administration with a view to a more effective introduction of e-justice are
presented. The article aims to outline the main challenges and problems accompanying the
digital transformation of the judiciary, reflecting the views of the various participants in this
process and proposing guidelines for solving them. On this basis, to argue the need to develop
competency models focusing on digital competencies as part of the sectoral competency models
in the court administration. Structurally, the article consists of three parts - the first clarifies
the methodology of the empirical study, including the methods of desk research, in-depth
interviews and surveys. The second part characterizes the trends and challenges in the process
of digital transformation in the judiciary in Bulgaria. The third part of the paper argues the need
to develop a sectoraщl competency model for e-justice.
Key words: digital transformation, competency models, court administration, e-justice,
IT Service management.
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Резюме
В настоящата статия се изследват дигитализацията в съдебната
власт и съответните образователни потребности. Разгледани са
разпоредбите относно електронното правосъдие и предизвикателствата пред съдебната власт, с които е свързано въвеждането
им. За приложението на тези разпоредби в практиката и осигуряването на ефективно електронно правосъдие служителите следва
да притежават необходимите компетентности. Това обосновава и
потребността от провеждане на обучения на различни нива. В заключение и на база на извършения анализ са формулирани обобщения и са направени някои предложения.
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Въведение
Електронното правосъдие може да се разгледа като една специфична сфера,
включена в рамката на електронното управление. Дейността на съдебната власт
(съдебни органи и администрация на съдебната власт), а също и достъпът до правосъдие се очаква да се подобрят с използването на информационни и комуникационни технологии. Те следва да спомогнат за по-добро сътрудничество както
* Представените резултати в статията са постигнати чрез проведено проучване, реализирано  

от членове на екипа по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“,
финансиран от Фонд научни изследвания.
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между отделните органи на съдебната власт, така и между тях и други държавни/
административни органи, лица, осъществяващи публични функции, или организации, предоставящи обществени услуги. Очаква се с помощта на цифровите
технологии, от една страна, да бъдат намалени разходите, а от друга страна – да
се увеличи ефективността на работата в съдебната система. Очакван резултат е и
облекчаване на процедурата, което би намалило административната тежест и би
улеснило гражданите и организациите, спестявайки им време и средства.
Органите на съдебната власт заемат специално място в държавната организация и изпълняват особени задачи (Андреева, Йолова, Димитрова, 2021, с. 167).
Затова въвеждането на електронно правосъдие не може да бъде еднократен акт,
това е един продължителен процес с проучване и добре планирано и поетапно
въвеждане. През 2012 г. Министерският съвет приема с решение от 21.11.2012 г.
Концепция за електронно правосъдие, в която са описани принципи, цели и фази
на неговото въвеждане2 (Dimitrov, 2013). В така приетата Концепция се обръща
внимание на необходимостта от електронно правосъдие, чието въвеждане е част
от реформата в съдебната власт. По-късно е приета и Стратегия за въвеждане на
електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 20142020 г.3 като продължение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., а също така и Пътна карта за изпълнение
на секторната стратегия. Съгласно Стратегията това „е основополагащ документ
за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката в сектор „Правосъдие“, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните организации.“ В Концепцията,
съответно Стратегията, се установява липсата на разпоредби/наличието на частични разпоредби за използване на електронен документ и/или електронен подпис в отношенията със съдебната система, а също така и при упражняване на дейността на органите на съдебната власт/администрациите им (Dimitrov, 2013). Не е
предвидена правна възможност за упражняване в електронна форма на процесуалните права. През 2016 г. са направени редица изменения в Закона за съдебната
власт (ЗСВ)4 със Закона за изменение и допълнение на закона за съдебната власт
(ЗИДЗСВ)5 и е приета нова Глава осемнадесета „а“ „Удостоверителни изявления
и процесуални действия в електронна форма“, чл. 360 а-т, а през 2020 г. и нов Раздел IV. Информационна система на съдебното изпълнение – чл. 360 у6, като част
2
3
4
5
6

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908.
Приета с Решение №531 на Министерския съвет от 21.07.2014 г.
Обн. ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., .... изм., бр. 80 от 24.09.2021 г.
ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.
ДВ, бр. 86 от 2020 г.
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от разпоредбите влизат в сила от 09.08.2016 г., други чак от 01.07.2021 г. Приети
са и редица подзаконови актове: Наредба №4 от 16.03.2016 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата7; Наредба №5 за
организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата,
както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от
съдебната администрация8; Наредба №6 за извършване на процесуални действия
и удостоверителни изявления в електронна форма 9 и Правилник за вътрешния
ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт10. Въпреки приемането на разпоредби относно електронното правосъдие, при приложението на практика възникват множество проблеми,
което води и до негативни оценки на Европейската комисията в доклади относно
върховенството на закона по отношение на цифровизацията в съдебната система
(1), като съгласно доклада от 2021 г. „Въздействието на реформата е застрашено
и от липсата на цифровизация“.
Изследваната проблематика е безспорно актуална. От една страна, продължаващата съдебна реформа е едно от предизвикателствата в България. Официално инициативата за провеждането ѝ стартира през 1999 г. и от този момент и до
днес това е една от актуалните теми в обществения ни живот (Аракелян, 2017)
(2). От друга страна, част от разпоредбите в ЗСВ влязоха в сила от 01.07.2021 г.,
и по-специално тези за Единен портал за електронно правосъдие, образуване на
електронните дела, въвеждане на изявленията и актовете, подавани до органите
на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и информация
на хартиен носител в информационната система на органите на съдебната власт
чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им и обмена автоматизирано и по електронен път на електронни документи между органи на съдебната власт и други лица. От 2020 г. започна и въвеждането на Единната информационна система на съдилищата и внедряването ѝ във
всички съдилища. В процеса на дигитализация и въвеждане на цифровизацията в
съдебната система възникват редица проблеми и именно това предизвиква интереса към тази толкова обсъждана тема.
Актуалността се обуславя и от факта, че на ниво Европейски съюз предстои
приемане на регламент за т. нар. система e-CODEX – компютъризирана система
7
8
9
10

ДВ, бр. № 28 от 04.04.2017 г.
ДВ, бр. 67 от 18.8.2017 г.
ДВ, бр. 67 от 18 август 2017 г.
Приет от Пленума на Висшия съдебен съвет с решение по т. 39 от Протокол №10/16.03.2017
г., обнародван в Държавен вестник, бр. 32 от 21.04.2017 г.
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за комуникация в трансгранични граждански и наказателни производства за улесняване достъпа до правосъдие на граждани и бизнеса. По думите на евродепутата
Емил Радев, докладчик по досието в Европейския парламент, цел на въвеждането
на тази система е чрез обхващане на национални IT системи в комуникационна
мрежа, която е децентрализирана, да се даде възможност на съдилищата на държавите членки да изпращат по електронен път документи, доказателства, информация до други държави членки (Радев, 2021).
Нарастващата конкуренция в глобален мащаб предопредели приемането
на редица мерки на европейско ниво, целящи повишаване на конкурентоспособността на висшето образование (Dimitrova, 2019, с. 152 – 163; Andreeva, Yolova,
2019). В контекста на изследваната проблематика интерес представляват и образователните потребности на служителите в съдебната система. За ефективното
функциониране на електронното правосъдие следва всички те да могат да работят със системите и цифровите инструменти. Това обуславя необходимостта от
тяхното обучение (Dimitrov, 2013)11 на различни нива (магистрати, служители в
администрацията) и различни етапи, както и обща политика в съдебната система,
свързана с обезпечаване и контрол на нивото на компетентности. Следва да се
гарантира високо качество на предлаганата образователна услуга за постигане
целта на въвеждането на електронното правосъдие, а именно – повишаване на
ефективността.
Цел на настоящата разработка е да се изследват нормите в ЗСВ, в частта,
свързана с въвеждането на електронното правосъдие, както и проблематиката по
тяхното приложение. Обосновава се образователната необходимост за правилното функциониране на системата. На база на извършения анализ се правят изводи
и се отправят някои препоръки за приложението на нормите в практиката.
За реализирането на поставената цел авторът си поставя следните изследователски задачи:
1) да се направи нормативен анализ на разпоредбите относно електронното
правосъдие, регламентирани в ЗСВ;
2) да се изследва проблематиката от гледна точка на възникналите образователните потребности;
3) на база на извършения анализ да се обосноват изводи и препоръки относно приложимата правна уредба.
Използвани са изследователски методи, типични за правната доктрина,
като нормативен, сравнителноправен, индукция и дедукция.
Авторът поставя ограничение в изследването, като се разглеждат само раз11

Виж и Концепция за електронно правосъдие.
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поредбите в ЗСВ и издадените в тази връзка подзаконови актове. Материалът е
съобразен с националното законодателство към 15 ноември 2021 г.

1. Нормативен анализ на разпоредбите относно електронното
правосъдие в ЗСВ
Глобализацията и бързото развитие на технологиите прави наложително
тяхното приложение и в държавното управление. С въвеждането на електронно
управление се осигурява подобряване на ефективността и качеството на обслужване, то се превръща в инструмент за осъществяване на важни политики. От една
страна, то позволява достъп на граждани и организации до информация от публични институции по електронен път, което е по-рационален и облекчен начин на
взаимодействието им с администрацията. От друга – е средство за повишаване на
ефективността както на работата на администрацията, така и на предлаганите от
нея услуги. Електронното правосъдие е част от електронното управление (Kesan,
J., Jimenes, C., Gasco, M., 2015; Cano, Jimenes, Ros, 2015; Libre, 2018), то позволява
на органите на съдебната власт да предоставят чрез информационни и комуникационни технологии услуги и достъп до информация на гражданите и организациите. Въвеждането на електронно правосъдие и използването на електронни технологии за постигане на ефективност, прозрачност и достъп до правосъдие е от
съществено значение за всяка една правосъдна система (Wang, 2021; Lupo, Bailey,
2014; van den Hoogen, R., 2008; Numa, 2020; Fabri, Lupo, 2012; United Nations,
2018). В България процесът е започнал още през 2012 г., а през 2016 са приети
редица разпоредби в нова Глава осемнадесета „а“ „Удостоверителни изявления и
процесуални действия в електронна форма“ в Закона за съдебната власт. С тези
разпоредби се въвеждат основите за електронното правосъдие. Съгласно чл. 360
а предвидените в закона процесуални действия, както и актове и удостоверителни
изявления на органи на съдебната власт се извършват в електронна форма. На
пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), съгласувано с министъра на правосъдието, са предоставени правомощия по одобряване на информационни системи,
които да се използват от органите на съдебната власт (чл. 360 б), по изграждане и
поддържане на Единен портал за електронно правосъдие (чл. 360 г), по издаване
на подзаконови нормативни актове (наредба, правилник) за задаване на формати,
технически изисквания и т.н., за осигуряване на техническа и технологична възможност за въвеждане, обработване и съхраняване на документите в електронен
формат, за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните
дела. Част от тези разпоредби влизат в сила от въвеждането им през 2016 г., като
например разпоредбата за Електронен портал за правосъдие (чл. 360 в), задълже413
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нието на органите на съдебната власт да поддържат интернет страници в рамките
на този портал (чл. 360 г), издаването на подзаконови нормативни актове (чл. 360
е, чл. 360 и, чл. 360 к). Електронният портал за правосъдие е вече факт – от 01.12.
2019 г. страниците на 180 съдилища са достъпни чрез него, като съдържанието и
структурата на информацията са унифицирани, а също така и предлаганите функционалности и онлайн услуги. В момента там се предоставя достъп до делото на
страните в съдебния процес. Осигурен е и свободен достъп до публикуваните със
заличени лични данни актове на съдилищата. В портала е предвидена връзка със
системата на ВСС за подаване и обработване на сигнали за корупция и жалби,
както и възможност за проследяване на образуването на преписка и движението
на тази преписка. Предлага се също електронно издаване на свидетелство за съдимост, за което се изисква наличието на електронен подпис. През единния портал е предоставен и публичен и свободен достъп до информация за случайното
разпределение на делата, както и протоколите и статистика за случаен подбор.
За работа със системата е необходим само уеб браузър, което я прави достъпна
за повече потребители. В бъдеще се предвижда да се включат всички съдилища и допълнителни функционалности. Съгласно чл. 360 д органите на съдебната
власт предоставят на своите интернет страници пряк, постоянен, безпрепятствен
и безплатен достъп до следната информация: наименование, адрес, данни за кореспонденция (вкл. телефонен номер и електронен адрес), телефонен номер, на
който може да се получи информация за извършване на процесуални действия в
електронна форма, както и оказване на помощ при изпълнение на техническите
стъпки за това, данни за банкови сметки и начини на плащане на държавни такси
или други разноски по електронен път и друга информация, предвидена в акт на
ВСС или друг нормативен акт. Видно от анализираната разпоредба в нея е зададено минималното и изискуемо съдържание на интернет страниците на органите на
съдебната власт, като с включването им в Единния портал за правосъдие тази информация е унифицирана с цел улесняване на потребителите. В разпоредбите на
чл. 360 н-360 т се предвижда създаването на Регистър на актовете на съдилищата,
който е електронна база данни и съдържа актовете, които слагат край на производство пред съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване.
Този регистър е част от единната информационна система на съдилищата, като
при неговото водене и съхранение следва да се гарантира сигурността, целостта
и достъпността на информацията, съдържаща се в него.
Даването на свободен достъп до актовете на органите на съдебната власт по
електронен път е значително улеснение за гражданите и организациите (Wang,
2021; Wolters Kluwer, 2018), както и спомага за информираността, публичността
и прозрачността, а по този начин повишава и доверието на гражданите в право414
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съдието.
Съгласно §215 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗСВ от
2016 г. подзаконовите нормативни актове следва да се приемат в 6 месечен срок.
ВСС е издал на основание чл. 360 е, ал. 1 във връзка с чл. 360 л, ал. 3 и чл. 360
м, ал. 3 Наредба №6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни
изявления в електронна форма. Наредба №5 за организацията и реда за водене,
съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и
съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация
въз основа на чл. 360 и. Съответно Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната
власт на основание 360 к и Наредба № 4 от 16.03.2016 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата на основание чл. 360 т
с малки закъснения – в рамките на няколко месеца след изтичане на 6 месечния
срок. В тези подзаконови нормативни актове подробно са уредени въпросите по
организацията, както и приложението на посочените разпоредби, зададени са
технически параметри и изисквания, начин на работа, процедури, възможности
за достъп.
За приложението на други разпоредби в първоначалния вариант на ЗИДЗСВ от 2016 г. е предвиден тригодишен срок от влизането в сила на закона – чл.
360 в, ал. 2; чл. 360 ж; чл. 360 з; чл. 360 м. Впоследствие този срок е удължен до
30.06.2021 г., или те влизат в сила от 01.07.2021 г. Това е разпоредбата относно
възможностите, които осигурява Единният портал за правосъдие (чл. 360 в ал. 2):
заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма, извършване на процесуални действия в електронна форма, връчване на съобщения
и призовки и достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни
дела и публични регистри. Друга разпоредба, която влезе в сила от 01.07.2021 г., е
относно въвеждане в информационната система на всички документи, изявления,
актове и информация, които биват подавани на хартиен носител чрез снемане на
електронен образ по такъв начин и в такъв вид, че да бъде възможно възпроизвеждането им (чл. 360 ж). Съгласно разпоредбите тези документи и документи,
получени на електронен носител или постъпили по електронен път, следва да се
съхраняват и обработват по такъв начин, че да са защитени от грешки, подправяне или загуба. При снемане на електронен образ от оригинала служителят удостоверява пълното и точно съответствие между него и оригинала чрез подпис върху
хартиения носител и/или електронен подпис на въведените електронни образи.
Съгласно чл. чл. 360 з, ал. 1 от 01.07.2021 г. се образуват електронни дела, като
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дефиницията за електронно дело е дадена в ал. 2 на Разпоредбата12. Поддържането и съхранението на електронните дела се осигурява от органите на съдебната
власт по начин, непозволяващ случайно или незаконно унищожаване на данни
и недопускащ неправомерен достъп до тях, тяхното изменение и/или разпространение. Същевременно на лицата с право на достъп следва да бъде осигурен
непрекъснат и безплатен отдалечен достъп. Органите на съдебната власт следва
да осигурят съдействие от определени служители от тяхната администрация на
лицата, които искат достъп до делата. По делото могат да бъдат предоставяни
както официални преписи, така и незаверени копия, като се събират такси като за
препис. Във връзка с тези разпоредби вече са възникнали проблемни ситуации –
таксата за заверка на книжа е 1 лв. на страница, а понякога обемът е голям (когато
например следва да се разпечата приложение); ако едната страна не е дала съгласие за електронно връчване, книжата все пак следва да се представят на хартиен
носител и това отчасти обезсмисля електронното подаване. Служителите следва
да снемат електронен образ и да удостоверят съответствието с оригинала и това е
времеемко предвид обема на някои дела и вместо да облекчи, по-скоро натоварва
служителите допълнително.
По отношение на обмена на документи – за обмен на електронни дела и документи между органите на съдебната власт разпоредбата е в сила от приемането
през 2016 г. Този обмен се извършва по електронен път, автоматизирано и в условия на оперативна съвместимост и информационна сигурност. По отношение
на обмена на електронни документи между органи на съдебната власт и лицата,
осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени
услуги, и административните органи разпоредбите влизат в сила от 01.07.2021 г.,
като следва да се осигури оперативната съвместимост и сигурния обмен. За лица,
организации и административни органи е предвидено задължение за предоставяне на вътрешни електронни административни услуги на органите на съдебната
власт. Тези разпоредби целят облекчаване на административната тежест за гражданите, но отчасти още не се прилагат на практика.
Единната информационна система на съдилищата беше разработена и въведена в съдилищата през 2020 г. (пилотно в 17 съдилища). Внедряването ѝ във
всички съдилища е съобразено с новата съдебна карта и следва да доведе до зна12

Електронното дело е съвкупност от свързани електронни записи в информационната система на органа на съдебната власт, която съдържа всички електронни документи и информация, създадени или предоставени от участниците в производството и органите на съдебната
власт във връзка с упражнени процесуални права или удостоверителни изявления, всички
електронни документи и доказателства по чл. 360 ж и други данни, обработвани от органа
на съдебната власт във връзка с производството.
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чителна оптимизация в работата на съдилищата, до качествено управление на
дела по електронен път и съответно до по-ефективно електронно правосъдие.
Основни принципи на това ефективно правосъдие са прозрачност и достъпност,
защита на лични данни, еднократно събиране на данни, по-бързо и качествено
обслужване и по-лесен достъп до обществената информация. За съжаление, с въвеждането са свързани и множество проблеми, които в момента се прави опит да
бъдат разрешени. При приложението на системата са отчетени множество грешки, част от които още не са коригирани и в някои съдилища бе наложително да
работят двете системи – стара и нова – паралелно, като съдиите следва да качват
решенията си и в двете. Вместо да облекчи работата им, тя им създава в пъти
повече работа. Като проблем се отчита, че създателите на програмния продукт
(външен изпълнител) не са достатъчно запознати с работата в органите на съдебната власт и това е довело до неточности и грешки, за които съдии и администратори съобщават, а в момента се изготвя и единен списък с описание на всички
необходими поправки в информационната система, подготвян от работна група
от членове на ВСС, съдии и служители в съдебната администрация. Според някои автори при въвеждане на информационни системи в областта на съдебната
власт се отчита, че принципите, отнасящи се както до самия дизайн на системата
(„принципи на проектиране на системата”), така и до проектиране и управление
на процеса, чрез който се създават и внедряват системите („дизайн мениджмънт
принципи“), може да повлияе на резултатите (Lupo&Bailey, 2014; Andrade, Joia,
2012; Bailey, Burkell, 2013). При въвеждане следва да се съблюдава за модулност,
интелигентно използване на съществуващите инсталирани бази, баланс между
просто и сложно, консултации при създаване и управление на състемния дизайн,
като решенията не следва да водят до диференцирани възможности и следва да
осигуряват на потребителите равен достъп до правосъдие (Velicogna, 2011).

2. Образователни потребности
Със ЗИДЗСВ от 2016 г. са приети разпоредби относно електронното правосъдие и всички те вече са в сила. Тези разпоредби следват стратегии, концепции,
пътни карти, препоръки от доклади на ЕС. Приложението им на практика показва
редица проблеми, част от тях технически – липса на модерно оборудване, проблеми с въведената Единна информационна система, забавяне в разработката на
програмни продукти и т.н. Не по-маловажен обаче е въпросът относно уменията
на служителите и обучението им да работят с тези системи. Този въпрос е свързан
с актуализиране на длъжностните характеристики и обучението на служителите.
Защото даже и при безпроблемно функциониране на системата, ако служителите
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не са обучени да работят с нея не може да се постигне очакваното оптимизиране
на работните процеси и увеличаване на ефективността от работата на съдебната
власт. Обучението на потребителите би изградило подходящ капацитет за работа
с електронната система и би гарантирало качествено използване на възможностите ѝ в бъдеще.
Такива обучения са предвидени и се провеждат и в момента на различни
нива. От една страна, Националният институт по правосъдие (НИП) провежда
обучения както за съдии, така и за ИТ специалисти и служители в администрацията на съдебната власт. Създадена е ИТ Стратегия на правораздавателните органи
на Р. България за периода 2011 – 2013 г., в която като цел 4 е набелязано повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители за ефективно
използване на ИТ. За постигане на тази цел е предвидено както да бъдат създадени стандарти за обучение в областта на информационните технологии, които
да са специализирани за магистрати и съдебни служители, така и провеждане
на политики в областта на човешките ресурси. При изготвяне на стандарт за ИТ
умения следва да бъдат отчетени специфичните нужди в съдебната система, както и имайки предвид функциите на магистрати и съдебни служители да бъдат
създадени отделни стандарти за различните категории. Създаденият стандарт за
съдебни служители би поставил изисквания за определени знания и практически
умения, които да се овладеят от съдебните служители, при отчитане на все попълната автоматизация и дигитализация в съдебната власт, както и възможностите за използване на електронни документи и електронен подпис. Съответно по
тези стандарти да бъдат разработени учебни програми за съдебните служители и
за магистрати за придобиване на ИТ умения, съобразени с отделните профили.
Ролята на НИП е сертифициране на обучаващи организации, които да провеждат обучения по така разработената учебна програма. Тези обучения надграждат
знанията на служителите в системата и им помагат за приспособяване за работа
в дигиталната среда.
Обучения се предлагат и на ниво средно образование и университет. Обучение в специалност „Съдебна администрация“ се предлага от Икономически университет – Варна в ОКС „бакалавър“, 8 семестъра, 4 години, като учебният план
включва дисциплини като „Информатика“, „Правни и информационни системи“,
„Електронно правосъдие“. Университетът по библиотекознание и информационни технологии предлага обучение по специалност „Информационни технологии
в съдебната администрация“, 8 семестъра, 4 години, задочна форма на обучение.
Министерство на образованието и науката е предвидило учебна програма за отраслова/специфична професионална подготовка по „Информационни и комуникационни технологии в съдебната власт“ – теория за ХІІ клас, професионално на418
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правление: код 346 „Секретарски и административни офис дейности“, професия:
код: 346040 „Съдебен служител“, специалност: код: 3460401 „Съдебна администрация“. Важно е тези обучения да бъдат съобразени с динамиката в променящите се нужди предвид бързото развитие и навлизане на информационните и комуникационните технологии. Те могат да дадат не само базата от основни познания,
но и допълнителни специални такива, ако са съобразени с нуждите на практиката. Университетът и училището следва да поддържат контакти с работодателите за създаване на учебни планове, които да подготвят учениците/студентите с
компетенциите, търсени от работодателите. Учебни планове, съобразени с компетентностния модел, с изискванията на работодателя за необходими компетенции
за определена професия, ще направят обучаваните конкурентоспособни, ще им
дадат необходимите знания и умения за реализация в дадената област (Миронова,
2019). През последните години организациите масово използват компетентностния подход и създаването на компетентностни модели, тъй като компетенциите следват динамиката на средата, тяхното описание се променя с промяната в
средата (Томов, 2010), а въвеждането на дигитализацията е един изключително
динамичен процес. Поради тази причина авторът счита, че въвеждането не само
на актуализирани длъжностни характеристики и държавни образователни стандарти, а в допълнение към тях и на компетентностни модели ще доведе до едно
по-успешно функциониращо електронно правосъдие, осигурявайки при сътрудничество и обмен на информация кадри с необходимите знания, но и меки умения
(по какъв начин работодателят очаква да се държи служителят, за да постигне
високи резултати в работата си) (Андреева, 2018). Компетентностните модели
са „интегрирани системи от взаимно допълващи се компетенции“ (Томов,
2010). Те описват необходимото поведение за постигане на оптимални резултати на дадена позиция. Компетентностните модели представляват съвкупност от
способности, които заедно предопределят доколко успешно ще се представи кандидата в определена работна среда, как работодателят би искал да се представи, а
не какво конкретно се изисква да прави. Успешният кандидат за работа следва да
притежава не само техническите умения да работи със системата, а и да се вписва в тази среда със своите „меки компетенции“ като адаптивност при промени в
обстоятелствата, способност за ефективна комуникация и работа в екип, инициативност при вземане на решения, организираност. Тези компетенции следва да се
идентифицират от работодателя и да се информират обучителите независимо на
какво ниво – училище, университет, НИП, продължаваща квалификация, учене
през целия живот – за създаване на адекватни учебни планове и програми, способни да подготвят успешния кандидат както с необходимата теоретична основа,
така и с придобиването на меки компетенции.
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Заключение
След направения анализ в заключение може да се обобщи следното:
Бързото развитие на дигиталните технологии и тяхното навлизане в системата на правосъдието поставя предизвикателства както пред ВСС и органите на съдебната власт – от организационно и техническо естество, така и пред отделните
служителите – да се адаптират към новата електронна среда за гладко протичане
на процеса и гарантиране на ефективността, прозрачността и публичността.
Във връзка с навлизането на информационни и комуникационни технологии и необходимостта не само на техническото ѝ обезпечаване, но и обучение на
служителите в сферата на правосъдието могат да бъдат направени някои предложения:
• Да се актуализират длъжностните характеристики на всички нива с добавяне на нужните дигитални умения.
• Да се създадат компетентностни модели за служителите на различни нива
както като помощ при подбор и назначаване на кадри, така и за обучение и за
придобиване на търсените умения
• Да бъдат организирани и проведени обучения на различни нива – както за
магистрати, така и за служители от общата и специализираната администрация.
• Да бъдат предвидени необходимите знания и умения, съобразени с компетентностните модели в учебните планове на различните направления.
• Да се обмисли организиране на обучения за продължаваща квалификация
( и на ниво университет).
• Да бъде създадена обща политика в съдебната система свързана с обезпечаване и контрол на нивото на компетентности.

Бележки
(1) Съгласно Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. Глави по
държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България: „Що се
отнася до цифровизацията, въпреки че не е възможно да се заведе дело онлайн,
възможно е да се предаде призовка и да се наблюдават някои дела. Освен това
използването на резултатите от проучвания, проведени сред ползвателите на услугите на съдилищата, и предприемането на последващи мерки са ограничени.
В края на 2020 г. ще бъде на разположение цялостен преглед на ситуацията по
отношение на електронното правосъдие, когато се очаква завършването на текущия проект „Разработване на модел за оптимизиране на съдебната карта на
българските съдилища и прокуратурата и на Единна информационна система
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за съдилищата“. Пандемията от COVID-19 показа недостатъците на съдебната
система в областта на електронното правосъдие. След решение на съдийската
колегия на ВСС разглеждането на съдебните дела беше временно преустановено
за един месец по време на извънредното положение, с изключение на спешните
случаи.“ SWD(2020) 301 final, 30.09.2020 г., достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0301&from=EN.
(2) Най-важните въпроси и отговори за съдебната реформа, достъпен на https://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/11/02/4273914_nai-vajnite_
vuprosi_i_otgovori_za_sudebnata_reforma/. Целта ни е съдебна реформа и борба с корупцията по високите етажи, достъпен на: https://nova.bg/news/view/2021/11/11/34
6016/%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8
2%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B
E%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8/. Брюксел за
съдебната реформа и отговорността на главния прокурор – предизвикателствата остават, достъпен на: https://news.lex.bg/%D0%B1%D1%80%D1%8
E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D
1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
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THE DIGITALIZATION IN THE JUDICIARY AND EDUCATIONAL NEEDS
Diana Dimitrova
Abstract
The present article examines the digitalization in the judiciary and the relevant educational
needs. The provisions concerning the electronic-Justice and the challenges in front of the
judiciary, related to their introduction are analyzed. In order to implement these provisions in
the practice and ensure the effective electronic-Justice the employees shall have the necessary
competencies. That justifies the need of trainings on the different levels. In conclusion and based
on the analysis summaries are formulated and specific proposals are made.
Key words: digitalization in the judiciary, educational needs, competence models.
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