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УВОД
Настоящата публикация представлява аналитичен доклад с препоръки по темата за новите форми на работа. Докладът е резултат от
национално проучване за България по същата тема, осъществено от
екип експерти на Центъра за икономическо развитие. Проучването е
една от дейностите, предвидени по проект със заглавие: „Адаптиране на
индустриалните отношения към новите форми на работа”. Проектът е
иницииран от Института за публични политики-Букурещ, Румъния и е
подкрепен финансово от Европейската комисия. Той се изпълнява под
ръководството на Института за публични политики в партньорство с
изследователски институти от България, Македония, Хърватска, Чехия
и Полша. Партньор за България е Центърът за икономическо развитие.
Настоящият изследователски проект е естествено продължение
на съвместната работа на консорциума от изследователски институти по темата за еволюцията на индустриалните отношения в новите
страни членки на Европейския съюз и страните кандидатки през периода 2012-2017 година. Основен акцент в съвместната работа на изследователите е спецификата на индустриалните отношения в новите
страни членки на ЕС в сравнение с останалите държави и специфичното влияние върху тях на фактори като икономическата и финансовата кризи, периода на възстановяването след кризата, четвъртата
индустриална революция, позната като дигитална революция, автоматизацията и роботизацията. Този път изследователите са насочили
вниманието си към взаимодействието и съвместното проявление на
дигитализацията и новите форми на работа с разбирането, че тези
процеси често биват пренебрегнати от традиционните отношения на
социален диалог и партньорство в новите страни членки. В същото
време партньорите по проекта пристъпват към изследователската
задача с ясното съзнание за трудностите, които ги очакват – липса на
официална информация, трудности по определяне на адекватните
изследователски въпроси и изследваните съвкупности. Те се надяват
обаче, че проектът ще допринесе за активизиране и обогатяване на
дебата по темата за индустриалните отношения в новите страни членки и страните кандидатки като се подчертае необходимостта от повече гъвкавост на пазара на труда и нови, по-съвременни регулации на
трудовите отношения.
Цифровата икономика е голямо предизвикателство за индустриалните отношения защото дигитализацията променя стандартната
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динамика на търсене, предлагане и посредничество на пазара на работната сила. Тези процеси откриват нови възможности в смисъл на
повишена конкурентоспособност и по-висока производителност на
труда. В същото време те крият и редица рискове, най-вече за заетите, по линия на ограничени социално осигуряване и социална защита,
неспазване на условията за здравословен и безопасен труд и други.
Като правило новите страни членки и страните кандидати за членство
в Европейския съюз изостават от тези процеси, но това не е причина
те да не се изследват в дълбочина и в тези държави.
Дигиталната революция ще има следните въздействия върху работните места: създаване (нови сектори, нови услуги), промени (нови
форми на взаимодействие човек-машина), разрушаване (в резултат от
навлизането на компютрите и роботите) и преместване (онлайн платформи, споделена икономика и други).
Новите форми на работа варират от страна в страна както по видове, така и по степен на развитие и разпространение. С уеднаквяване
на дефиницията и прилагане на сравнителен подход и анализ изследването е фокусирано върху определените за нови форми на работа в
публикацията със същото заглавие на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от 2015 година1. Основните общи
характеристики на новите форми на заетост са следните: различни от
традиционните отношения между работодател и работник; извършване на работата през определени кратки периоди от време, с прекъсване, а не редовно; партньорство и сътрудничество между самостоятелно заетите по изпълнение на съвместни проекти; работното място
е различно от това на работодателя и широко използуване на информационните и комуникационните технологии. Тук изрично трябва да
подчертаем, че в тази и последващите дефиниции на новите форми на
работа на Европейската фондация неизменно присъствуват и самостоятелно заетите работници. По-долу са изброени и накратко характеризирани следните нови форми на работа:
1. Споделяне на служител, при което отделен работник са наема
колективно от група работодатели, за да се удовлетворят нуждите от човешки ресурси на различни дружества – това води
до постоянна заетост на пълно работно време за работника;
1

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/working-conditions-labourmarket/new-forms-of-employment
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2. Споделяне на длъжност, при което работодател наема двама
или повече работници да попълнят колективно определена
длъжност, като две или повече работни места на непълно
работно време се обединяват в длъжност на пълно работно
време;
3. Временно ръководство, при което високо квалифицирани експерти се наемат временно за нуждите на конкретен проект
или за да разрешат конкретен проблем, като по този начин в
организацията на труд се привнася външен ръководен капацитет;
4. Непостоянна работа, при която работодателят не е задължен
редовно да осигурява работа на служителя, а се ползува от
гъвкавостта да търси услугите на работника при нужда;
5. Надомна работа посредством информационни и комуникационни технологии, при която работниците могат да извършват възложената им дейност от което и да е място и по което и
да е време благодарение на модерните технологии;
6. Базирана на ваучери работа, при която трудовите взаимоотношения се свеждат до заплащането на услуги с ваучер, закупен от упълномощена организация и покриващ едновременно
дължимото възнаграждение и социалните осигуровки;
7. Работа за съвкупност от възложители (портфейл/, при която
самоосигуряващо се лице работи за голям брой клиенти, като
за всеки от тях извършва маломащабна професионална дейност;
8. Масова заетост, при която онлайн платформа комбинира работодатели и работници, като често пъти по-големите задачи
се разделят и поделят между работниците в т.нар. „виртуален
облак”;
9. Кооперативна заетост, при която упражняващи свободна професия, самоосигуряващи се лица или микро предприятия си
сътрудничат по някакъв начин, за да преодолеят ограниченията на мащаба и професионалната изолация.
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Все по-широкото прилагане на изброените нови форми на работа
поставят редица въпроси пред съществуващите регулаторни системи
на пазара на труда, но и спрямо въпросите на социалната защита, социалното и здравното осигуряване, баланса между личния и професионалния живот и други.
Националният доклад съдържа три части. В първата част са представени и анализирани икономическите и правните аспекти и характеристики на пазара на труда в България през 2017 и 2018 година.
Целта на този анализ е да се покаже на какъв фон се развиват новите
форми на заетост като се анализират условията и предпоставките за
по-масовото им навлизане в българската практика. Особено внимание е отделено на правните форми, в които се разгръщат трудовите
отношения с идеята да се оценят правните възможности и евентуално
препятствия по пътя към развитието на новите форми на заетост.
Централно място в доклада заема характеристиката на новите форми на работа в България. Тук следва да се има предвид, че националното проучване е проведено по единна и съгласувана методология между
участниците в проекта. Представянето на събраната информация за новите форми на заетост следва логиката на методологията и използуваните изследователски методи. Идеята тук е да се погледне от множество
различни страни на едно и също явление с цел то да бъде представено
максимално широко. Предвид националния контекст в България, в този
раздел са представени и допълнителни данни и информация, които допълват картината на новите форми на работа.
Накрая, в третата част се съдържат изводи и препоръки от направеното изследване.
Центърът за икономическо развитие благодари сърдечно за отзивчивостта на всички участници в проучването и приноса им към
събирането на нова и особено ценна информация, която хвърля светлина върху сравнително слабо изследвано до момента явление.
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ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ –
ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ

Пазарът на труда – състояние и тенденции
през 2017-2018 година
Основните цели и приоритети на националната политика по заетостта през 2018 г. при очаквания икономически ръст за 2018 г., стабилна вътрешна икономическа среда и ръст на вътрешното търсене
включват:
l подкрепа за растежа на икономиката чрез увеличаване пред-

лагането на качествена и по-производителна работна сила
според потребностите на икономиката;
l намаляване на неравновесията между предлагането и търсе-

нето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж, благоприятен
за заетостта;
l подобряване на бизнес средата и увеличаване на заетостта в

основните сектори на икономиката;
l увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на

броя на неактивните лица в трудоспособна възраст;
l по-успешно включване и усвояване на умения от безработни-

те от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на
работа и постигане на устойчива заетост;
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l постигане на по-голяма ефикасност и качество на услугите по

заетостта;
l бързи преходи от незаетост в заетост за търсещите работа

лица с висока квалификация и възможности за кариерно развитие;
l постигане на дълготраен ефект при приобщаването към паза-

ра на труда на най-уязвимите групи;
l развитие на междуинституционалното взаимодействие и со-

циалното партньорство2.
През 2018 г. приоритетни целеви групи на активната политика на
пазара на труда са продължително безработните лица и безработните без професионална квалификация. Ще се работи и с безработните
младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.; младежите, които нито се обучават, нито са заети (NEETs); безработните над 50-годишна възраст; безработните лица с трайни увреждания; неактивните лица, желаещи да
работят, в т.ч. обезкуражените лица. Финансирането на тези политики
се осъществява със средства за активна политика на пазара на труда
от държавния бюджет за 2018 г., както и със средства от европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Изминалата 2018 година ще се запомни с рекодно ниските нива
на безработица, по-ниски даже и от предкризисната 2008 година. Съгласно административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица през декември 2018 г. е 6.1%
и отбелязва 1.0 п.п. намаление на годишна база. Така също данните
от Наблюдението на работната сила на Нацоналния статистически
институт показват коефициент на безработица (15-64) от 4.7% през
четвъртото тримесечие на 2018 година. Това е намаление от 0.9 п.п.
спрямо същия период на 2017 година.
По последни данни на Евростат през ноември 2018 г. равнището
на безработица в страните от Европейския съюз (ЕС-28) е 6.7% (при
6.7% през октомври 2018 г. и 7.0% през ноември 2017 г.). В тази извадка равнището на безработица за България е определено на 5.4% (при
5.4% през октомври 2018г. и 5.7% през ноември 2017 г.).
2

Национален план за действие по заетостта за 2018 година. Министерство на труда и
социалната политика. www.mlsp.government.bg.
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Анализът на равнището на безработица през декември 2018 г. по
области показва, че в 10 от общо 28 области в България то е по-ниско от общото за страната: София-град (1.8%), Габрово (3.8%), Варна
(4.1%), Стара Загора (4.2%), Перник (4.5%), Пловдив (4.6%), Бургас, Русе
и Велико Търново (по 5.7%) и София-област (5.9%). В останалите 18 области равнището е над определеното за страната, а най-високите му
стойности продължават да се отчитат в Северозападния район: Видин
(15.0%), Силистра и Монтана (по 12.2%) и Враца (12.1%). Следват областите Търговище (10.8%), Разград (10.3%), Благоевград (10.1%), Шумен
(10.0%) и други. Месечната динамика на равнището на безработица
отчита увеличение сред преобладаващ брой от областите.
Това е моментната картина на безработицата според последните налични статистически данни. Интерес представлява и по-общата
и дългосрочна ситуация на пазара на труда в България. Пазарът на
труда е пряко свързан с динамиката на икономическото развитие и
сравнително бързо реагира на всички изменения в него.
Като цяло пазарът на труда в България през 2018 г. следва възходящото си развитие. В тази връзка отчитаме положителни тенденции
както по отношение на заетостта и разкриването на нови работни места, така и по отношение на понижаване на безработицата. Това е пряко
следствие от продължаващия икономически растеж от около 3 на сто
годишно след 2015 година.
Но освен зависимостта от икономическия растеж, пазарът на труда изпитва влиянието и на други фактори. По-долу следва анализ на
някои от тях с фокус върху демографските процеси и специфичните
показатели на заетостта и безработицата в България.
Икономическото развитие на България се сблъсква с неблагоприятната демографска ситуация. Заради спадащата раждаемост и нетната емиграция населението на България намаля с 1.05 млн. души между
2000 и 2016 година. Според изследване на Colliers International, представено в началото на 2018 г. в чужбина към 2016 година живят 1.33
млн. Българи. Един от отрицателните ефекти на емиграцията е задълбочаващият се недостиг на работна ръка в България. Пак според същото
изследване ако до 2015 година предприятията, които казват, че липсата
на работна ръка е пречка пред ръста им, са под 15%, през 2017 година
този процент вече наближава 40%.
В България наблюдаваме устойчив брой работещи лица. При това
последните години се характеризират с увеличение на активността на
11
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жените и пенсионерите. Причините за това са повишаването на заплатите, по-добро образование и повече умения, въвеждането на гъвкави форми на заетост и ниските пенсии. Важно е да се отбележи , че по
тази линия има допълнителен потенциал като се прилагат съответните политики и мерки за насърчаване активността на тези две групи.
През четвъртото тримесечие на 2018 година коефициентът на
безработица е 4.7% като намалява с 0.9 п.п. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 година. Отделно през четвъртото тримесечие
на 2018 г. този показател при мъжете и жените изглежда така – 4.9%
при мъжете и 4.3% при жените. Показателят отбелязва намаление и
при двата пола като то е по-значително при жените. (Всички следващи
данни са от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт).
Пак през четвъртото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 95.7 хиляди души или 62.1%
от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.9% – съответно 3.1% за мъжете и 2.76% за жените. В сравнение с 2017 г. по този показател се наблюдава намаление от 0.5 п.п.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 9.9 %. В сравнение с 2017 г. наблюдаваме намаление с 3.0 п.п. Това е най-значителната група като относителен дял спрямо възрастта.
Мнозинството безработни са хора без образование или с много
ниска степен на образование – около 36 на сто коефициент на безработица (основно, начално и по-ниско образование). За съжаление това е
дългосрочна тенденция на пазара на труда в България. В същото време
това е и сериозен структурен проблем, който изисква и налага държавна намеса и адекватна политика. От гледна точка на квалификацията
и професионалната структура сред безработните преобладават лицата
без квалификация – 53.6%, следвани от работниците – 24.9% и специалистите – 21.5%.
Традиционно най-висок коефициент на безработица се отчита в
Северозападния район – 11.4% за четвъртото тримесечие на 2018 година. Следва го Северният централен – 6.5%. Като цяло и в регионален
мащаб наблюдаваме намаление на безработицата. Паралелно с това
обособяват се клъстери от общини с висока безработица. Те са трайно изолирани от общите положителни тенденции на пазара на труда в
България. Причините могат да се търсят в демографското състояние и
12
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развитие, емиграцията и обезлюдяването и ниската инфраструктурна
свързаност на някои региони.
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.5 п.п.
Обратно на намаляването на безработицата наблюдаваме нарастване на заетостта. Коефициентът на заетост на населението на 15
и повече навършени години през четвъртото тримесечие на 2018 г. е
вече 52.5% при 51.9% през 2017 година. Все още заетостта при мъжете
превишава тази на жените – 58.9% срещу 46.6%.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. 63.6% oт всички заети работят в сектора на услугите, 30.2% работят в индустрията и 6.1% – в
селското, горското и рибното стопанство.
От всички заети 3.5% са работодатели, 7.2% – самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% – наети лица и 0.7% – неплатени семейни
работници. От общия брой на наетите лица 75.3% работят в частния
сектор, а 24.7% – в обществения.
С временна работа са 3.6% от наетите лица.
От гледна точка на възможностите и перспективите за икономически растеж особен интерес представлява и възрастовата структура
на заетите лица. Това е така защото има неизползувани ресурси и потенциал, който може да бъде активиран.
Това се отнася за най-младите и най-възрастните на пазара на
труда. Тенденцията при по-възрастните лица определено е към нарастване на заетостта им. Това е валидно и за двете възрастови групи –
между 55-64 години и над 65 години. За да продължи този процес до
достигане на естествените му предели, обаче, изисква подкрепяща
държавна политика на „активно стареене“ и специални мерки и инициативи от страна на работодателите за максимално и ефективно използуване опита и уменията на по-възрастните работници и служители. Отчасти този процес се стимулира и от законовото увеличаване на
възрастта за пенсиониране.
Да видим каква е ситуацията при младежите. Заетите лица на възраст 15-24 години са 20.0% от работната сила през четвъртото тримесечие на 2018 година. За сравнение техният дял през 2017 г. е бил
по-висок – 22.9%. Тук определено има резерв и той изисква по-задълбочен анализ. Част от тези младежи продължават образованието си,
13

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

но друга част нито учат, нито работят, нито си търсят работа. Най-често
ги издържат родителите им. Вероятно с повишаване на възможностите за гъвкава заетост ще се привлече част от неизползувания трудов
потенциал в тази възрастова група (ученици и студенти). Трябват и насърчителни мерки както за младежите, които търсят работа, така и за
работодателите. Факт е, че при предходни периоди на ускорено икономическо развитие (2005-2008 г.) заетостта в групата на 15-24 годишните
е достигала 27-28%. Значително по-добро е положението при групата
на 25-40 годишните. През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетостта
при тях е била 73.8% (73.6% на сто през 2017 година). През 2005-2008
година този показател е бил 78-79%.
Особено впечатление прави нарастването на заетостта при повъзрастните генерации. Така например коефициентът на заетост на
възрастовата група 55 и повече навършени години достига 67.4%
през четвъртото тримесечие на 2018 година. За сравнение през 2017
г. този показател е бил 63.4% или имаме нарастване от 4 п.п.
Допълнителни резерви за предлагане на труд има и по линия на
лицата, които отглеждат дете или се грижат за близък, „обезкуражените“ и тези, които считат, че при сегашните условия възрастта или
здравословното им състояние не позволяват да се включат на пазара
на труда. И тук пак всичко е въпрос на адекватни социални грижи, отношение на работодателите, създаване на подходяща работна среда
и адекватни позиции, възможности за гъвкава заетост и други.
Паралелно с тези процеси нараства и средната месечна заплата
на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018
година. По данни на НСИ през първото тримесечие на 2018 г. тя е 1077
лева, а през четвъртото – 1171 лева. Заплатите в обществения сектор
изпреварват тези в частния сектор. Вероятно тази тенденция ще се
запази и през следващата година предвид намеренията на правителството за 10-процентно увеличение на заплатите на наетите в обществения сектор. Най-високи са заплатите на наетите в далекосъобщенията, създаването и разпространението на информация, финансовите
и застрахователните дейности, производството и разпределението на
електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и добивната
промишленост. Обратно – по-ниски от средната са заплатите в селското стопанство, преработващата промишленост, строителството, търговията, транспорта, хотелиерство и ресторантьорство. Следва да се
отбележи, че противно на общоприетите представи, заплатите в об14
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разованието, здравеопазването и държавното управление се движат
около средните и малко над тях.
Такава е относително благоприятната, но в същото време напрегната в смисъл на търсенето ситуация на българския пазар на труда.
Но той има и своите външни аспекти предвид процесите на глобализация и засилена имиграция към Европа.
От гледна точка на входящия поток мигранти положението е следното. Според публикации в медиите, цитиращи изказване на председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов
на международна конференция за интеграцията на мигрантите на пазара на труда през септември 2018 г. интересът на мигрантите към работа в България е силно ограничен и на практика отсъствуващ. Това се
обуславя от слабата им мотивация да търсят работа (даже и при много
прилични условия на труд и заплащане от страна на работодателите),
езиковата бариера и липсата на документи, с които да могат да докажат образованието и квалификацията си. Освен това образователната
структура на потърсилите международна закрила у нас е силно неблагоприятна – от началото на годината до края на август 2018 г. общо 1100
души са потърсили закрила, като 93% от тях са със средно или по-ниско
образование. (Данните са на Агенцията по бежанците и Агенцията по
заетостта.) Това налага допълнителни усилия и разходи за повишаване
на компететността им и включването в активния трудов живот.
Вторият важен аспект е привличането и използуването на специалисти в българските предприятия съгласно изискванията на т.нар.
Синя карта за граждани извън ЕС. През 2018 г. наблюдавахме някои
значими изменения в тази област по настояване на организациите на
работодателите. Ето по-важните аспекти и позициите на социалните
партньори относно недостига на квалифицирани кадри и политиката
за привличане на граждани на страни извън Европейския съюз.
В началото на 2018 г. работодателските организации оповестиха
информацията, че дефицититът на инженери само в машиностроенето е над 2830 души. Недостигат електроинженери и инженер химици.
По думите на Васил Велев, Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, реалната нужда от работници и специалисти се оценява на около 500 000 души. Пак по мнение на Васил Велев
следва да се насърчи основно вносът на работна ръка от Украйна,
Молдова и Македония.
Що се отнася до инженерите работодателите възлагат надежди на
15
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вноса на такива специалисти от Виетнам, Индия, Бангладеш и други
страни. Техните оценки и прогнози отчитат относително по-високите средни заплати в България в сравнение с тези в техните страни. Те
се позовават и на подобни примери, които дават своите резултати в
страни като Румъния, Полша, Германия и други.
Предложенията на работодателите предвиждат промени в Закона
за трудовата миграция и мобилност. Те включват увеличаване от 10 на
20% на чужденците от общия брой на наетите в предприятието лица. За
малките и средните предприятия ограничението за наемане на чужденцие се вдига на 35%. Работодателят да не е длъжен да взема становище от синдикатите, ако иска да внесе чуждестранни работници, когато
те надвишават 10% от общия състав. Предлага се да се увеличи срока на
разрешението за достъп на чуждестранен работник до пазара на труда –
от една година както е сега до две години, с възможност за удължаване
на срока до пет години. А на петата година от постоянния си престой у
нас всеки чужденец да има право да подаде молба за българско гражданство. Предвижда се отпадане на пазарния тест, който работодателят
е длъжен да прави преди да наеме чужденец, както и списъкът с професии за висококвалифицирани специалисти.
От друга страна, синдикатите се противопоставят на тези промени. Те ги интерпретират като проява на трудов и социален дъмпинг и
с цел да се ограничи повишението на заплатите. Те се аргументират
и с факта, че у нас има достатъчен брой безработни инженери и специалисти. Проблемът е в разминаването между изискванията на работодателите и това, което могат да предложат безработните лица. Но
работните места не се заемат и поради ниските все още възнаграждения, непривлекателните условия на труд, традиционно ниската трудова мобилност и деквалификацията на част от безработните инженери.
Според нас двете тези не си противоречат и не се изключват. Въпросът е в умелото съчетаване на вноса на работници и подобряване
на заплащането на труда у нас.
В обобщение следва да се каже, че не очакваме „криза“ на пазара
на труда в България, както прогнозират някои експерти. Но за да се
решават неговите проблеми, необходима е активна и последователна
държавна политика, насочена към подобряване на образованието и
преквалификацията. Работодателите също могат да направят много
за преодоляване недостига на кадри. Значителни резерви се крият и
в прилагането на новите форми на работа и заетост с присъщата им
гъвкавост както за работодателите, така и за предлагащите труд.
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Основният закон, който регулира тудовите отношения в България, е Кодексът на труда. Актуалната му версия е в сила от 1 януари
1987 година. Оттогава насетне почти няма година, в която той да не
е променян, допълван или с отменени текстове. Почти единодушно е
мнението на експертната общност от областта на трудовото право, че
в този си вид този закон не може да обслужва съвременните условия
и промените в трудовите отношения под влияние на дигитализацията.
Основните недостатъци на Кодекса на труда са свързани с неговата философия и основни характеристики. Той е създаден в условията
на плановата икономика и преобладаващ брой големи предприятия с
държавна собственост. След 1989 г. в България настъпиха значителни
промени в икономиката, свързани главно с приватизацията на държавните предприятия и възникването на множество нови частни фирми. Така постепенно Кодексът на труда се оказа неспособен да обхване цялото разнообразие от различни форми на трудови отношения
в условията на пазарна икономика. В същото време по данни на НСИ
над 90 на сто от действуващите в България фирми са микропредприяприятия – с до 10 души наети работници. Спазването на тромавите
и формални изисквания на Кодекса на труда са тежко бреме за тези
фирми и много често не се спазват. В допълнение Кодексът на труда не
предлага възможности за регулиране на гъвкавите форми на заетост.
България се намира на едно от последните места в ЕС по прилагане
на гъвкави форми на заетост. Според социологическо изследване на
17
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Евробарометър в България само 39 на сто от респондентите имат достъп до гъвкави форми на работа докато общо за Европейския съюз
този показател средно е 65 на сто3. В тази връзка все по-настоятелно
се осъзнава необходимостта от изработването и приемането на нов
Кодекс на труда, който да е адекватен на съвременните реалности. В
тази посока са и предложенията на някои работодателски организации в България.
Все пак следва да бъдат упоменати някои промени в Кодекса на
труда от последните години, които предлагат нормативни решения за
някои форми на нестандартна заетост. Това са допълненията, които
регламентират дистанционната работа и заетостта чрез агенция за
временна заетост. Те датират от периода 2011-2012 година. По мнение
на специалистите по трудово право, макар и стъпка напред, те все пак
остават доста рестриктивни и приложението им е ограничено.
Полезно би било обаче за целите на настоящето изследване да
се представят основните моменти от Раздел VIII „б”от Кодекса на труда – Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние.
Идеята е, че тези регламенти имат известно отношение към новите
форми на работа.
Работата от разстояние е форма на организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово
правоотношение чрез използуването на информационни технологии,
която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в
помещенията на работодателя. Работата от разстояние има доброволен характер като и двете страни – работодател и работник – могат да
предложат промяна на режима на работа.
Кодексът на труда регламентира много подробно задълженията на работодателя относно осигуряването на съответното работно
място, необходимото оборудване и поддържането му в изправност и
редица други условия, позволяващи безпрепятстваното извършване
на работата. Законът изисква също така спазването на всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд като се дават
широки правомощия на Главната инспекция по труда за проверка и
контрол.
От своя страна, индивидуалният трудов договор за работа от раз3
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стояние се покрива напълно по съдържание с класическия трудов договор. Това се отнася за работното време, почивките и отпуските, трудовото възнаграждение и други. На практика няма дори минимална
доза по-голяма гъвкавост в трудовите отношения и всъщност става
дума само за смяна на работното място – вместо в помещения на работодателя в дома на работника или избрано от него друго помещение.
Работещите от разстояние имат същите индивидуални и колективни
права като работещите в помещенията на работодателя, включително
синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, присъединяване към колективен
трудов договор, уреждане на колективни трудови спорове и други.
Интересен пример за нововъведение в Кодекса на труда са т.нар.
трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
Промяната е от 2015 година. Обичайно те се еднодневни и се обявяват
предварително в Инспекцията по труда като предварително се заплащат дължимите данъци и социални осигуровки. На работника се заплаща след края на работния ден срещу разписка. Максималният брой
такива дни за една година може да бъде 90 дни на един работник. По
мнение на участниците в една от фокус групите, тези договори се доближават до работа срещу ваучери, но това е твърде приблизително
определение. По същество те са разновидност на традиционния трудов договор, без да се споменава обаче името на лицето, което ще полага труд при регистрирането на договора.
В Кодекса на труда се регламентира сключването на класическия
трудов договор. По силата на този договор работникът или служителят предоставя работната си сила на работодателя. В него задължително се посочва определено работно място и време. Работникът или
служителят е подчинен йерархически на работодателя и спрямо него
могат да бъдат прилагани дисциплинарни наказания. Съдържанието
на трудовия договор изрично е определено в Кодекса на труда.
Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и
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допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на преизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
Освен това сключването, изменението и прекратяването на договора се обявяват в определени срокове в Националната агенция
по приходите. При този вид договор се дължат максимални социални осигуровки за всички осигурителни случаи. Трудовият договор
гарантира максимална сигурност и защита на работника/служителя.
Българският кодекс на труда регламентира над десет разновидности
на трудов договор. Така постепенно с времето са създадени известни
правни възможности за прилагане и на по-гъвкави трудови отношения. Сред тях по-важните, които имат отношение към нестандартната
заетост, са следните: трудов договор за определен срок (не повече от
три години); трудов договор за извършване на определена работа;
трудов договор за допълнителен труд при същия работодател; външно съвместителство и трудов договор за определени дни от месеца.
Макар и да внасят известен елемент на гъвкавост в трудовите отношения, тези договори остават крайно формализирани по примера на
стандартния трудов договор.
Наред с традиционния класически трудов договор по смисъла
на Кодекса на труда в България се прилагат още два вида договори,
които са близки по предназначение с него. Това са т.нар. граждански
договор и авторски договор.
Гражданският договор се използува когато страните искат да се
обвържат с договор за извършване на определена работа или проект
и за тях е важен резултатът. При него възложителят иска да получи определен продукт в определен срок, а изпълнителят иска да извърши
определена услуга срещу заплащане, тоест договорът е ориентиран
към резултата. Гражданският договор е по-малко формален в сравнение с трудовия договор. Освен това, по него се дължат и по-ниски
социални осигуровки само за някои осигурителни рискове. С цел
превенция от заобикаляне на закона в Кодекса на труда е предвиден
текст, който дава право на компетентните контролни органи да обявя20
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ват съществуване на трудов договор при сключен граждански такъв.
Това се случва ако гражданският договор съдържа елементи на трудов като определено работно място, работно време, платен годишен
отпуск и други.
Авторският договор е вид граждански договор, който има за цел
уреждането на отношенията по разрешаване на ползуването на произведенията на авторите, обект на авторско право. Уредбата на този
тип отношения се съдържа в Закона за авторското право и сродните
му права. Обект на авторското право е всяко произведение на изкуството, литературата и науката, което е резултат от творческа дейност
и е изразено по какъвто и да е начин и в каквото и да е обективна форма. Възнагражденията, получени срещу отстъпено право на използуване на произведенията, не представляват доход от трудова дейност
и поради това не попадат в обхвата на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски съгласно Кодекса за социално осигуряване.
В обобщение, трите вида договори не само се различават по
съдържанието си, но и по задължението за социално осигуряване.
Много често, даже почти винаги, тези предимства на гражданския и
авторския договори са основен мотив при избора на вида договор,
който се сключва (виж таблицата по-долу). Освен това, те предлагат и
повече възможности за гъвкава и нестандартна заетост. Това показват
и резултатите от проведеното проучване на новите форми на заетост
в България.
Социално-осигурителни вноски при различните видове договори
Данък върху доходите
на физическите лица

Социално-осигурителни
вноски

Трудов договор

10%

32.7 %

Граждански договор

10%

27.8%

Авторски договор

10%

Не се дължат

Самоосигуряващо се
лице

10%

31.3%

Източник: Кодекс за социално осигуряване, януари 2019 г.

Накрая, българското законодателство познава статута на т.нар.
самоосигуряващо се лице, дефиниран в Кодекса за социално осигуряване. Този нормативен документ урежда задълженията за социал21
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но осигуряване на лицата, които не работят по трудово правоотношение. Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване са следните категории лица:
l лицата, които упражняват свободна професия и/или занаят-

чийска дейност по регистрация (нотариуси, адвокати, експертсчетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и
прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти и други);
l лицата, които извършват професионална дейност на свой риск

и за своя сметка (дейци на науката, културата, образованието,
архитекти, икономисти, инженери, журналисти, преводачи и
други физически лица, упражняващи свободна професия);
l собственици и съдружници в търговски дружества;
l земеделските стопани и тютюнопроизводителите.

В тази връзка ежегодно със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване се определят минималният и максималният
размер на ежемесечния осигурителен доход.
В заключение следва да се каже, че в българската практика при
регулирането на трудовата дейност имат еднакво важно значение едновременно Кодексът на труда и Кодексът за социално осигуряване.
Много често при взимането на решение как да се оформи дадено трудово отношение (особено при новите форми на труд) превес взимат
законите, свързани със социалното осигуряване.
Накрая, все по-често при уреждането на трудовата дейност се
използува и вариант с издаване на фактура за извършена дейност от
търговско дружество или едноличен търговец. Тоест лицето изпълняващо трудова дейност регистрира фирма за извършване на определена дейност (счетоводство, преводачески услуги, разработване на
софтуеър и други).
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НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ
В този раздел на доклада са
представени максимално
подробно резултатите от
националното проучване
на новите форми на работа в България. В качеството
на работна дефиниция за
„новите форми на работа“
е използувана дефиницията и класификацията на
Европейската фондация за
подобряване на условията
на живот и труд. Тя е разширена и допълнена обаче и с
такива форми на работа и
заетост, които не са оформени със стандартен класически трудов договор. Изследването е проведено чрез съгласувана между партньорите
по проекта научно-изследователска методология. Отделните изследователски методи и техните резултати ще бъдат представени самостоятелно.

Събиране на данни чрез заявление за достъп
до обществена информация
В началото на проекта Центърът за икономическо развитие подготви на основата на предварително съгласувано съдържание заявление за достъп до обществена информация. То съдържаше искане
за информация за броя на трудовите договори съгласно тяхната продължителност и за броя на гражданските и авторските договори със
съответните разбивки за обществения и частния сектор през 2016 и
2017 години. Заявлението беше изпратено до Централното управление на Националната агенция за приходите. По закон всички трудови договори в България се регистрират в Националната агенция за
приходите, тя администрира също така всички осигурителни плащания. За съжаление, официалният отговор на Националната агенция за
приходите, подписан от Изпълнителния директор на агенцията, беше
отрицателен по причини, свързани с факта, че данните относно броя
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на активните трудови договори по отрасли, сектори, вид и продължителност не се поддържат по начин, позволяващ извличане по автоматичен начин от информационните масиви на Националната агенция
за приходите. По преценка на Националната агенция за приходите
искането излиза извън рамките на обичайната операция по предоставяне на достъп до налична информация.
В отговор все пак беше получена следната информация.
Към 31 декември 2016 г. броят на регистрираните активни трудови
договори е 2 537 976, а една година по-късно – към 31 декември 2017
г. – 2 517 415.

Анализ на статистически данни
и социологическа информация
В допълнение по-долу са представени и данни от Допълнителен
модул към Наблюдението на работната сила през 2017 г., което се провежда редовно от Националния статистически институт. Този модул е
посветен на самостоятелната заетост, която също има отношение към
новите форми на работа. Според методологията на Националния статистически институт, самостоятелно заети лица са лицата, които сами
или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на
свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица. За разлика от тях работодателите наемат на работа поне едно лице. Най-общата
картина според статуса на заетостта е представена в таблицата по-долу:
Таблица 1. Самостоятелно заети лица и наети лица – 2017 година
(в хиляди лица)

Общо

Общо

Работодатели

Самостоятелно
заети лица, без
наети лица

Наети в
частни
предприятия
и неплатени
семейни
работници

Общо – брой

3 150.3

113.8

239.0

2 116.9

680.5

Относителен
дял – %

100.0

3.6

7.6

67.1

21.6

Наети в
обществени
предприятия

Източник: Национален статистически институт. Самостоятелна заетост –
Допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2017 г.
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От тези данни следва, че работещите по трудов договор в България преобладават и са над 88 % (заедно с неплатените семейни работници). От друга страна, самостоятелно заетите лица са приблизително
8% от всички заети в България. Тези данни кореспондират и с данните
от бюджета на Държавното обществено осигуряване през 2017 година4. Работещите по трудов договор и държавните служители съставляват около 88% от всички осигурени лица, а самоосигуряващите се
лица са съответно 9%. Работещите без трудов договор (включително
наетите и осигурени по силата на граждански договор) са 1.9% от
всички осигурени.
Изводът е, че все още наетите по трудов договор доминират на пазара на труда и съставляват почти 90% от заетите, но една немалка част
от заетите са самостоятелно заети и самоосигуряващи се лица, което е
косвено доказателство за все по-активното присъствие на новите форми на работа в България. За съжаление, не е възможно да се проследи
динамиката на тези процеси доколкото данните за самостоятелната заетост са резултат от еднократно изследване на Националния статистически институт. Също така не е известно дали подобни модули са били
изследвани в другите страни участнички в проекта така щото да се използуват тези данни за сравнителни аналитични цели.
Споменатият допълнителен модул „Самостоятелна заетост“ предоставя статистическа информация за самостоятелно заетите лица – брой и
значимост на клиентите, възможност за определяне на работното време, причини за започване на самостоятелна дейност, основна трудност
в работата, както и данни за сравнение между наетите и самостоятелно
заетите лица по отношение на удовлетвореността и автономността на
работата им. В този смисъл тази статистическа информация е особено
важна за характеристиката на новите форми на труд в България.
По-подробно данните за самостоятелно заетите лица в България
през 2017 г. са следните.
Според изследването групата на самостоятелно заетите лица
включва работодателите – 32.2% и самостоятелно заетите (без наети
лица) – 67.7%. От гледна точка на новите форми на заетост по-важно
значение имат самостоятелно заетите (доближават се по дефиниция).
Освен това те преобладават и са над две трети от всички самостоятелно
заети лица. Разпределението им по икономически сектори е следното:
4

Държавно обществено осигуряване през 2017 година. Национален осигурителен институт.
www.nssi.bg
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Таблица 2. Самостоятелно заети лица по икономически сектори –
2017 година, относителен дял
Селско, ловно, горско
и рибно стопанство

Индустрия

Услуги

32.1

12.0

55.9

Самостоятелно заети лица – %

Източник: Национален статистически институт. Самостоятелна заетост –
Допълнителен модул към наблюдението на работната сила през 2017 г.

Както се вижда, услугите заемат най-значим относителен дял, както между впрочем и новите форми на работа са най-често представени в сектора на услугите.
Съотношението между мъже и жени е доста неравномерно – мъжете представляват 65% от самостоятелно заетите лица в България
Източник:
статистически институт. Самостоятелна заетост Допълнителен модул към
докато жените
саНационален
едва 35%.
набл дението на работната сила през 2017 г.
Особен интерес представлява разпределението на самостоятелно
Както се вижда, услугите заемат най-значим относителен дял, както между впрочем и
заетите лица
(без
наети
лица)
според
брояв сектора
и значимостта
на клиентите
новите
форми
на работа
са най-често
представени
на услугите.
им. Най-многобройната
група
сред
тях
са
тези
с
повече
от
един клиент,
Съотно ението между мъже и жени е доста неравномерно мъжете представляват
5%
от самостоятелно
лица в България
докатоСледват
жените са едва
35%. само с един клинито един от
които не заетите
е основен
– 61.0%.
тези
интерес18.0%.
представлява
разпределението
заетите
лица
/без наетиедин
ент – но товасобен
са само
Други
10.3% санассамостоятелно
повече от
един
клиент,
лица/ според броя и значимостта на клиентите им. Най-многобройната група сред тях са
от които е основен.
санито
тези
клиенти
– 9.0%.
сто. Тук
следва
тези с повече отНакрая
един клиент,
един без
от които
не е основен
61.0%. Следват
тези само
клиент но това прилика
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Допълнителният модул вкл чва и проучване за причините за започване на самостоятелна
Допълнителният
модул включва и проучване за причините за задейност. Интересно е да се подчертае, че за 33.8% от самостоятелно заетите лица /без
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е възникването
на подходяща
за подобначе за
работа. Това е добра предпоставка и гаранция за раз иряване на възможностите за
прилагане на новите форми на работа в България. На второ място е групата на тези, които
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33.8% от самостоятелно заетите лица (без наети лица) основната причина е възникването на подходяща възможност за подобна работа. Това е
добра предпоставка и гаранция за разширяване на възможностите за
прилагане на новите форми на работа в България. На второ място е групата на тези, които не са намерили работа като наети лица или може да
се каже – принудително са станали самостоятелно заети лица – 27.1%.
Естествено има и вариант, при който такава е обичайната практика за
областта, в която работят. Тази група съставлява 22.0% и типичен пример за подобна работа са адвокатите в България. Наред с другите причини е посочено и желанието за работа с гъвкаво работно време, но
относителният дял на тази група е сравнително малък – 4.6%. Малък е и
делът на продължаващите семеен бизнес – 3.3%. Има и други причини с
дял 7.6%, които не са специфицирани.
В изследването са проучени и основните трудности, с които се
сблъскват самостоятелно заетите лица (без наети лица) през последните 12 месеца. Те са и индикатор за препятствията пред по-широкото
разпространение на новите форми на работа. Тук съвсем естествено на
първо място стои липсата на работа (клиенти, поръчки) през определени периоди от време или въпроса за т.нар. сигурност на работата. Като
основна тази трудност са посочил 23.7% от анкетираните, следвана от
невъзможността да се влияе върху цената на произвежданите продукти
или извършваните услуги – 22.7%. В същото време обаче почти същият
брой самостоятелно заети лица – 22.3% – не са имали трудности. Разбира се, има проблеми и със затруднения достъп до финансиране, прекомерната административна тежест и забавените плащания от страна на
клиентите. Те обаче са от по-общ характер и заемат значително по-малки относителни дялове.
Изследването предлага възможност и за сравнителен анализ на
удовлетвореността от работата между самостоятелно заетите лица
(включително работодатели) и наетите лица и неплатените семейни работници. Както може да се предположи, 89.8% от самостоятелно заетите
лица са достатъчно удовлетворени защото имат възможност да определят съдържанието и реда на изпълнение на дейностите. Тоест те имат
значителна свобода при изпълнение на трудовата си дейност. Обратно,
само 11.1% от наетите лица имат тази възможност. Противоположна е
картината при другия въпрос: да нямаш възможност да определяш нито
съдържанието, нито вида на дейностите. При наетите лица това се отнася за 75.4% от анкетираните докато при самостоятелно заетите – тази
опция е валидна само за 4.9%.
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зани най-вече с гарантирания редовен доход и по-голямата сигурност
20
в работата в случай на класическия трудов договор. На другия полюс –
само 6% и то главно специалисти в областта на информационните технологии – предпочитат формата на външен сътрудник. В този случай
пък причините са по-голяма свобода и гъвкавост на трудовата дейност. По-конкретно за България тези показатели са 79.3% и 6.3%.
При варианта с класически трудов договор с работодател анкетираните оценяват високо възможността да получават редовен доход
5
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за труда си, както и съответното социално и здравно осигуряване. За
тях са важни и други социални придобивки като платен отпуск, родителски отпуск и обезщетения при загуба на работата или болест.
Традиционните работещи, наети по трудов договор биха могли да
ползуват и защита по линия на трудовите закони, както и по линия на
членството в профсъюз. На тях се изплащат бонуси и надбавки и други
финансови стимули. Не на последно място те подчертават значението
на работната среда и кариерното развитие като предимства на класическия трудов договор с работодател.
Обратно, работещите като външни сътрудници (freelancers) ценят
най-високо възможността да работят за няколко възложителя едновременно. Така те се чувствуват по-свободни и независими като сами
определят обема и интензивността на работата си. Не са задължени да
присъствуват на работното място, могат да работят отвсякъде (даже пътувайки). Този тип работни взаимоотношения са представени най-вече
в сектори като информационни технологии, операции с недвижимости,
финанси, счетоводство, маркетинг, реклама и връзки с обществеността.

Обобщение на информацията от интервюта с фирми
Като част от дейностите по проучване на новите форми на работа в България, Центърът за икономическо развитие организира и
проведе десет дълбочинни интервюта с фирми. Подборът на фирмите
беше преднамерен и покрива отрасли и дейности, за които се знае,
че прилагат съвременни, нестандартни форми на работа и използуват
договори, различни от класическия трудов договор. Интервюираните
фирми работят в областта на финансите и счетоводството, консултантските услуги, медиите и рекламата, информационните технологии, дигитален маркетинг, онлайн платформи (транспортни услуги, доставки
и услуги по домовете, подбор на персонала), както и работещи по
проекти неправителствени организации. В интервютата взеха участие
мениджъри, експерти по управление на персонала, собственици на
фирмите и счетоводители. Всички интервюирани фирми са 100 процента частна собственост.
Преобладаващото мнозинство от фирмите отговори, че най-често
в тяхната работа се използуват класическите трудови договори в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Мнението на интервюираните е, че Кодексът на труда предлага достатъчно правни възможности за уреждане на трудовите взаимоотношения, включително
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и при по-гъвкавите форми на заетост. Като цяло и работодателите, и
работниците и служителите са доволни от тази ситуация и няма непосредствена необходимост от промяна.
В същото време фирмите доста често използуват граждански (неправителствени организации, преводачески услуги, онлайн платформи, информационни технологии, финанси и счетоводство, консултантски услуги) и авторски договори (медии, реклама, информационни
технологии). Тези договори са предпочитани при работа по проекти,
когато трябва да се изработи даден продукт или да се извърши някаква
услуга като времетраенето на договора е ограничено. Така също дължимите вноски за социално осигуряване са по-ниски, което много пъти
е в интерес и на възложителя, и на изпълнителя. Не са редки и случаите
когато лицето работи по класически трудов договор на едно място, а
гражданският/авторският договор са за допълнителна заетост. Административните формалности при тези договори също са по-малко докато гъвкавостта и удобствата на труда са по-големи.
Накрая, интервюираните посочиха като възможен и вариантът с
издаване на фактура от страна на юридическо лице (най-често едноличен търговец). Доколкото корпоративните данъци в България не са
високи, много професионалисти – компютърни специалисти, консултанти, преводачи и други, предпочитат да регистрират на свое име самостоятелно юридическо лице и да получават възнаграждение за своя
труд на основата на издадена от него фактура. При последните варианти лицата, които работят без трудов договор сами отговарят за плащането на дължимите данъци и осигуровки.
Изводът от интервютата е, че в България има широк набор от законови възможности за развитие на новите форми на работа. От тази
гледна точка няма никакви ограничения или притеснения от страна
на фирмите, които прилагат подобни форми на работа.

Дискусии във фокус групи
Обобщението на информацията, получена като резултат от дискусиите във фокус групите, ще бъде представена отделно за двете
фокус групи поради различния състав на участниците в тях. Принципно модераторската схема на фокус групите включваше въпроси
за разпространението и популярността на новите фирми на труд
(съгласно дефиницията на Европейската фондация за подобряване
на условията на живот и труд), оценката за техните предимства и
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недостатъци и правните аспекти, свързани с тях.
В първата дискусия взеха участие представители на социалните
партньори – три работодателски организации и една синдикална организация, всички те са национално представителни. Освен това трябва
да отбележим и участието на Иван Нейков-бивш министър на труда и
социалната политика и настоящ Председател на Управителния съвет на
Балканския институт по труда и социалната политика (частен независим изследователски център).
На първо място, следва да се отбележи, че новите форми на работа не са особено популярни като наименования и описания сред
експертите в България. Все пак когато директно бъдат запитани, те
могат да посочат примери, но главно от това, което знаят за практиката в други страни. В дискусията даже беше споменато, че „тези форми
са екзотика в България“. При по-детайлно вглеждане и обсъждане на
новите форми на работа, експертите оприличават и разпознават ситуации и случаи, за които са чували или са работили с такава информация. Тоест може да се каже, че под някаква особена правна форма тези
форми се практикуват и в България без да са известни с тези наименования. Това важи с пълна сила за почти всички изброени в дефиницията на Европейската фондация форми. Участниците цитираха много
конкретни примери за техни познати, които работят за портфейл от
възложители или за онлайн платформи.
Оценката за предимствата и недостатъците на новите форми на работа е двупосочна – има свобода и гъвкавост, но и несигурност. Като
цяло участниците във фокус групата се обединиха около идеята, че
трябва да дадем повече свобода на работниците и служителите сами
да определят условията, при които работят. Интензивността на труда и
стресът са по-големи при новите форми на работа. В този смисъл те индиректно подкрепиха и насърчиха по-широкото прилагане на новите
форми на работа, особено като инициатива на работодателите/възложителите и предвид сериозния недостиг на кадри на пазара на труда.
Централно място в дискусията зае обсъждането на въпроса за
адекватността на нормативно-правната уредба на трудовите отношения понастоящем в България. Почти единодушно е мнението, че действуващият в момента Кодекс на труда не отговаря на съвременните условия като съдържание и философия. Негов главен недостатък е, че той
не е пригоден за по-гъвкави и нестандартни форми на заетост. Дори
и когато такива възможности са предвидени, приложението на зако32

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

новите текстове предполага висока степен на проверки и контрол от
държавата и това неминуемо ограничава разпространението на тези
съвременни форми на работа.
В модераторската схема беше включен въпрос и за ролята на работодателските и синдикалните организации в новите условия на работа.
Беше споделен опита на Конфедерацията на независимите синдикати в
България по създаването на малък синдикат на служителите в информационните технологии, които имат нужда от защита. Но бяха обсъдени и проблемите по функционирането на подобен синдикат, свързани
с разпръснатостта на тези служители доколкото те не работят при един
постоянен работодател/възложител. Пак в отоговор на този въпрос
бяха изразени силни колебания относно бъдещото съществуване и
дейност на организациите на социалните партньори. Те са продукт на
класическото трудово правотношение като отношенията между тях се
регулират от колективни трудови договори. В условията на нестандартна заетост и нови форми на труд на организациите на работодателите
и синдикатите ще се наложи да търсят друга изява и други форми на
представителство и услуги на своите членове.
Във втората дискусия във фокус група взеха участие изрично физически лица, които работят извън класическото трудово правоотношение по смисъла на Кодекса на труда. За тях най-общо може да се каже, че
са самоосигуряващи се лица. Както те самите се изразиха „работата им
е непостоянна”. В групата имаше застрахователен брокер, специалист
по трудова медицина, работещ за портфейл от възложители, експерт
по коучинг, оператор на аудио- и видео техника, адвокат, изпълнител на
проекти по линия на неправителствени организации и консултантски
фирми, работеща за чуждестранна платформа по набиране на кадри за
IT индустрията. Във всички споменати случаи въпросните лица работят
по договор извън класическия трудов договор – най-често граждански
договор. Има и единични случаи на регистрирани фирми, които издават фактури за извършената работа. Те се осигуряват и плащат данъци
самостоятелно.
По време на дискусията бяха обсъдени въпросите за разпространението на новите форми на работа в България и мотивите за избора на
нетрадиционни форми на заетост. Макар и от информацията, споделена в рамките на една фокус група, да не могат да се правят категорични
изводи, все пак изглежда, че новите форми на работа бавно, но сигурно
си проправят път в българската практика. Това е постоянен процес, сти33
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мулиран от новите технологии и практиката на по-развитите държави.
Най-често хората, които са в такава ситуация, не се замислят, че това е
нещо много различно и го приемат съвсем естествено. Очакванията им
са да продължи и да се разшири разпространението на новите форми
на работа в България. Характерно е също така, че новите форми на работа привличат по-младите генерации.
На второ място, бяха обсъдени въпросите за предимствата и недостатъците на подобна заетост. Тук най-точно приляга мнението на
една от участничките във фокус групата. То е следното: „Аз сама си избрах тази форма на работа. Дълги години работих на трудов договор с
работно време и ми дойде в повече. Искам сама да си определям заетостта, доходите и свободното време.” Участниците категорично ценят
свободата и гъвкавостта на своята работа при споменатите условия и
не се притесняват от известната несигурност на непостоянната работа.
Те се чувствуват напълно удовлетворени от избора си и настоящата ситуация и не биха желали да я променят. Не се притесняват и от по-голямото натоварване при подобен вид работа.
Паралелно с това те препоръчаха да се подпомогне по-широкото
разпространяване на информация за статута и задълженията на самоосигуряващите си лица. Те смятат, че има доста хора, които обмислят
възможността да минат на свободна практика, но поради липсата на информация те се страхуват и не смеят да направят първата крачка. Препоръката е и към евентуалните работодатели, които търсят подобни еднократни услуги вместо да наемат хора на класически трудов договор.

Количествено национално представително
социологическо проучване
В периода август-септември 2018 г. се проведе национално представително проучване сред населението в трудоспособна възраст
(18-65 години), чрез метода на прякото стандартизирано интервю в
дома на респондента. Изследването се осъществи сред извадка от 1
000 човека от 100 населени места във всичките 28 административни
области на страната. Типът на извадката е със стартов адрес по пол и
възраст. Изпълненият обем на извадките е достатъчен за постигане на
висока степен на надеждност на резултатите от изследването.
Разпределението на респондентите по статус на заетостта е както следва: 84.7% са наети служители, а 13.7% – самонаети. Зададен по
малко по-друг начин същият въпрос дава следните отговори- 81.3% от
34
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респондентите получават заплата от работодател, а 18.8% – не. На практика можем да заключим, че сред българското население преобладават
хората, които са наети работници и служители, но вече има и немалък
брой самонаети лица. Естествено сред тази група следва да се търсят и
представителите на новите форми на работа, които са предмет на настоящото
изследване.
следните отговори81,3% от респондентите получават заплата от работодател, а 18,8% –
не. Социално-демографските
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Интересен е въпросът за типа трудов договор като продължителност, с който са оформени
трудовите отно ения на наетите лица.35Най-голям относителен дял има вариантът на
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Интересен е въпросът за типа трудов договор като продължителност, с който са оформени трудовите отношения на наетите лица.
Най-голям относителен дял има вариантът на безсрочен трудов договор – 79.5%. Това е и обичайната практика при наемане на работници/
служители след като изтече т.нар. изпитателен срок. На срочен трудов
договор работят 12.0%, а по граждански договор – 4.1%. От отговорите в изследването правят силно впечатление кратките срокове, за
които се сключват срочните трудови договори. Най-често това е помалко от една година – 31.6%. Следват 27% за период от 1 до 3 години
и само 5.3% от срочните трудови договори са с продължителност над
три години. Сравнително нисък е делът на работещите без договор –
само 2.4%. Пренебрежимо малко хора работят по договор с агенция
за временна заетост и договори за услуга.
Таблица 3. Каква е продължителността на договора в години?
База: 152, посочили, че работят на договор, но не и безсрочен на в.3

Процент
По-малко от 1 година

31.6%

Между 1 година и 2 години

14.5%

Между 2 и 3 години

12.5%

Над 3 години

5.3%

Няма точна продължителност

18.4%

Не знам

11.2%

Отказва да отговори

6.6%

Общо

100.0%

От гледна точка на собствеността 78.3% от респондените работят
в частния сектор, а други 19.5% – в публичния. Сред наетите преобладават работниците и служителите в търговията на едро и дребно, преработващата промишленост, транспорт и логистика, хотелиерство и
ресторантьорство, образование, здравеопазване, информация и комуникации и други отрасли на икономиката. Изводът е, че във всички отрасли има наети работници и служители без да има значителен превес
на някой определен отрасъл. Очаквано мнозинството от тях работят в
малко и средно предприятие – 32.5%, и други 29.0% – в микропредприятие. Това съотвествува на демографията на фирмите в България. Сред
респондените има даже 6.9%, които работят във фирми с един нает. Тук
най-вероятно става дума за т.нар. еднолични търговци.
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Що се отнася до продължителността на заетостта в едно и също
предприятие близо 60% от респондените работят между 5 и 15 години, тоест няма голяма мобилност на работната ръка в България. Все
пак 37.2% работят на едно и също място между една и пет години и
това донякъде създава предпоставки и говори за готовност и желание за по-често смяна на работното място.
Продължителността на работната седмица на основното работно
място най-често е 40 часа (тоест стандартна) и това обхваща 59.4% от
респондентите. Наред с това прави впечатление относителният дял на
заетите над тази стандартна граница от 40 часа. Така например работещите от 41 до 49 часа са 11.5%, 50 часа – 7.8% и над 50 часа – 5.8%.
Изводът е, че при такава заетост седмично няма много възможности за
допълнителна частична заетост.
В изследването са засегнати и въпросите за извънредния труд –
събота и неделя и през нощта. Като цяло много нисък процент от респондентите работят през нощта. Но през уикендите работят около
50% от респондентите, тоест касае се за извънреден труд и не е ясно
дали се спазват регламентите на Кодекса на труда или хората просто
биват принуждавани да го правят без да знаят какви са правата им в
тези случаи.
Изследването съдържа въпрос и за наличието на втора, допълнителна (извън основната) заетост. Много категорично 90.5% от респондените отговарят, че нямат такава заетост. Все пак 1.3% имат такава
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работа, а други 6.1% – инцидентно. Тук се крие голям потенциал за
развитие на новите форми на заетост. Още повече, че понастоящем на
пазара на труда има значителен недостиг на работна ръка.
Има варианти и когато респондентите биха работили без договор,
както и биха били съгласни да получават по-висока от посочената в
договора заплата. Техните дялове са съответно 39.5% и 58.4%. Несъгласните са съответно 49.5% и 30.5%. Тези данни показват, че все още
има немалко нарушения на трудовото законодателство, при това със
съгласието на самите работещи. Като цяло около 46% от респондените не смятат, че трудовото и финансовото законодателство са особено ограничителни. Също около 30% не знаят и не могат да преценят.
Вероятно тези мнения са следствие от това, че често поради тежките
формалности и процедури тези разпоредби просто не се спазват въпреки предвидените в законите проверки и контрол. Друга причина е
и ниската култура и заинтересованост на работещите по отношение на
трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.
В изследването е направен опит да се оцени отношението на респондените към настоящата им работа по различни критерии. Най-често респондените са недоволни от заплащането, което получават – над
40%. На второ място 60.0% смятат, че работата им се отразява отрицателно на личния живот. Други близо 48.0% изпитват значителен стрес
на работно място. Не е без значение, че почти 50% от респондентите
се опасяват, че може да загубят работата си в следващите шест месеца.
В същото време голяма част от респондентите получават и ползуват и социални придобивки, които обикновено се свързват с наличието на класически трудов договор. Тук става дума за редовен платен
отпуск, обезщетение при болест, задължителна и допълнителна медицинска застраховка, безплатна или субсидирана храна, възстановяване на разходите за транспорт и детски заведения и някои други.
Но като цяло работодателите в България не са много щедри когато са
касае за социални придобивки извън законово изискваните такива.
Пак според очакванията е и разпределението на респондентите
относно тяхно членство в професионален съюз – 81.0% не членуват в
професионално сдружение или профсъюз, а други 17.1% – членуват.
Сред причините за това да не членуват респондентите най-често посочват незаинтересованост, липса на време или отсъствието на такива сдружения в съответната област, в която работят.
38

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ
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Базирана на ИКТ работа
Непостоянна работа
Споделяне на длъжност
Споделяне на служител
0%
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В допълнение пък трябва да се отбележи, че 82.2% от респондените много категорично

Вотхвърлят
допълнение
пъкдатрябва
се отбележи,
82.2%
от респондевъзможността
започнат да
подобна
работа. Все пакче
17.8%
проявяват
склонност
и интерес.категорично отхвърлят възможността да започнат подобните много
на работа.
Все пак 17.8% проявяват склонност и интерес.
Мотивите и причините за търсенето на нови форми на заетост се свързва с желание за
работа с целиувеличение
на доходите
– 52.8%, икономическа
принуди на
поради
ниски се
Мотивите
причините
за търсенето
на нови форми
заетост
доходи – 48.3%, липса на работа при стандартните форми на работа – 40.4%, за да се
свързва
с желание за работа с цел увеличение на доходите – 52.8%,
натрупа опит – 37.1% на сто и защото лицето предпочита да работи по този начин – 29.8%
икономическа
принуда
поради
ниски
доходи
– 48.3%,
липсанана
работа
на сто. Има и още
една интересна
причина
– като
първа стъпка
към започване
собствен
бизнес – за 25.8% отформи
респондентите.
при стандартните
на работа – 40.4%, за да се натрупа опит –
37.1% на сто и защото лицето предпочита да работи по този начин –
29.8% на сто. Има и още една интересна причина – като първа стъпка
към започване на собствен бизнес – за 25.8% от респондентите. 28
Интерес представляват и оценките на самонаетите лица в извадката за предимствата и недостатъците на подобна заетост. Тук сред
положителните отговори абсолютен фаворит е „независимост, свобода, сам да си си началник“ – 54.3%. Следват гъвкавото работно време –
39.3%, възможност за контрол и самостоятелно взимане на решения –
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37.9%, повече пари и неограничени приходи – 20.0% на сто и баланс
между работа и семейство – 18.6%. Респондентите самонаети ценят
също възможността за работа от къщи, по-малкото стрес при тази заетост, необходимостта
поеме
бизнес
и някои
други при-и
Интерес представляватда
и се
оценките
на семейния
самонаетите лица
в извадката
за предимствата
сред положителните
отговори абсол тен фаворит
чини. недостатъците
Също така на
заподобна
13.6% заетост.
от тяхТук
нямат
друга възможност.
е „независимост, свобода, сам да си си началник“ – 54.3%. Следват гъвкавото работно
Навреме
обратния
идват
„несигурност,
липса
на социално
– 39.3%, полюс
възможност
за контрол
и самостоятелно
взимане
на ре ения осигу– 37.9%,
повече
пари и неограничени
приходи
– 20.0% на сто
и баланс между–работа
и семейство
ряване
и стабилност“
– 40.0%,
колебания
в приходите
35.0%,
твърде–
Респондентите самонаети ценят също възможността за работа от къщи, по-малкото
много18.6%.
отговорности
и стрес – 45.0%, „работиш сам, изолация“ – 8.6%,
стрес при тази заетост, необходимостта да се поеме семейния бизнес и някои други
дългопричини.
работно
време,
по-малко
отпуски
и ваканции – 26.4%. Значение
Също така за 13.6%
от тях нямат
друга възможност.
имат голямата данъчна тежест, трудностите при осигуряване на фиНа обратния пол с идват „несигурност, липса на социално осигуряване и стабилност“ –
нансиране
от банкови институции и някои други. Като цяло изглежда,
40.0%, колебания в приходите – 35.0%, твърде много отговорности и стрес – 45.0%,
че предимствата
и недостатъците
балансирани
и няма
някакви
не-–
„работи сам, изолация“
– 8.6%, дългоса
работно
време, по-малко
отпуски
и ваканции
26.4%.
Значение
имат
голямата
данъчна
тежест,
трудностите
при
осигуряване
на
очаквани мнения.
финансиране от банкови институции и някои други. Като цяло изглежда, че предимствата
Интересен
еи
въпросътиза
вида
работа
12 мнения.
месеца преди да се
и недостатъците
са балансирани
няма
някакви
неочаквани
започне работа като самонает. И тук очаквано на първо място идва
Интересен е и въпросът за вида работа 12 месеца преди да се започне работа като
работата
при друг работодател – 50.0%. Други 18.6% винаги са били
самонает. И тук очаквано на първо място идва работата при друг работодател – 50.0%.
самонаети,
а 11.4%
търсили
работа.
Други 18.6%
винагиса
са били
самонаети,
а 11.4% са търсили работа.

11.40%
8.60%

Работа за друг работодател

Самонает

11.43%

50.00%

Търсих работа
Друго
Не знам

18.57%

изследването е вкл
чен въпрос и
за оценката
на оценката
респондентите
влиянието на
В Визследването
е включен
въпрос
и за
наотносно
респондентите
новите
форми на работа
за преодоляване
предизвикателства
на пазара на
относно
влиянието
на новите
форминананякои
работа
за преодоляване
натруда.
няСтава въпрос за такива явление като стагнация на пазара на труда, б рокрация, високо
кои предизвикателства
на
пазара
на
труда.
Става
въпрос
за
такива
яв-с
данъчно облагане на доходите от труд, ниска заетост, висока безработица, злоупотреба
временните
договори,
ниски
трудови
възнаграждения,
недостатъчна
правна
защита
на
ления като стагнация на пазара на труда, бюрокрация, високо данъчно
облагане на доходите от труд, ниска заетост, висока безработица, зло29
употреба с временните договори, ниски трудови възнаграждения, недостатъчна правна защита на работниците, силни или слаби профсъю-
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зи, трудова миграция, несъответствие между търсените и предлаганите
умения на работниците. Тук оценката е по сложна седемстепенна скала
по оста съгласие-несъгласие. За съжаление отговорите не носят достатъчно информация защото най-големите относителни дялове са при
отговор „не знам“ – между 20.0% и 39.0%. В същото време отговорите
„съгласен“ и „напълно съгласен“ разкриват немалко оптимизъм и потенциал за приноса на новите форми на работа за решаване проблемите
на пазара на труда. Тук събрани заедно говорим за над 40-50% от респондените особено при ниските трудови възнаграждения, трудовата
миграция, високото данъчно облагане, ниската заетост и високата безработица. Естествено има и несъгласни с подобни твърдения, но оптимистите преобладават. Следователно има достатъчно основания да се
насърчават и популяризират предимствата на новите форми на работа.
Накрая специален интерес представляват отговорите на въпроса
за опита на респондентите с онлайн платформи, които събират работодатели и работници или потребители на стоки и услуги с доставчиците им. Те са представени в следващата таблица.
Таблица 4. Кое от изброените по-долу отразява вашия опит
с онлайн платформи, които събират работодатели и работници
или потребители на стоки и услуги с доставчици?

База: 1000

Процент
Никога не сте чували за подобни платформи
46.1
Чували ли сти за подобни платформи, но никота не сте ги посещавали
32.2
Посещавали сте такива платформи, но никога не сте ги използували
8.3
Понякога сте използували услугите на такива платформи
4.2
(веднъж на няколко месеца)
Един или повече пъти сте посещавали такива платформи и веднъж
2.1
сте платили за услуга
Редовно използувате услугите на такива платформи
(поне веднъж месечно)
Друго
Не знам/без мнение/неприложимо
Общо

2.0
0,0
5.1
100

На практика онлайн платформите не са особено популярни сред
българското население, особено в по-малките градове и селата. От
тази гледна точка не е подподящо да се правят каквито и на било обобщаващи изводи за заетостта в онлайн платформите. Те навлизат в
България, но все още са представени съвсем скромно.
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Основните фактори, довели до бурното развитие на новите форми на труд, са стремежът на работодателите и работниците към повече гъвкавост в трудовите отношения и организацията на работата
и повсеместното проникване и приложение на информационните и
комуникационните технологии през последните десетилетия. Пионери в тази област са САЩ и страните от Западна Европа. България също
е част от този процес и това се доказва от настоящото проучване на
новите форми на труд.
Проучването е много важно защото е първо по рода специализирано и насочено конкретно към новите форми на труд така както са
описани в дефиницията на Европейската фондация за подобряване
на условията на живот и труд. В обобщение то показа следното.
Проучването на новите форми на труд се провежда в период на
благоприятно възходящо развитие на пазара на труда в България. Бизнесът изпитва сериозни трудности при наемането на работна ръка и
това е даже пречка за осъществяването на някои важни инвестиционни проекти. В този смисъл условията за развитие на новите форми на
труд с тяхните предимства и най-вече гъвкавост са благоприятни.
Българското трудово и осигурително законодателство предлага
редица възможности за оформяне на трудовите отношения. Тук спадат класическият трудов договор, гражданският и авторският договори и вариантът с издаване на фактура за извършена услуга. Практиката е много разнообразна като често пъти решението се взима най-вече
от гледна точка на законовите изисквания за социалното и здравното
осигуряване, както и за дължимите данъци. Познат е и статутът на самоосигуряващо се лице като той се прилага доста често от представителите на новите форми на труд. Все още трудовото законодателство е
длъжник на желаещите да работят в новите форми на работа и се променя с много бавни темпове що се отнася до гъвкавостта на трудовите
отношения. В областта на трудовото и осигурителното законодателство все още има голяма доза „държава“ в смисъл на контрол, проверки и санкции от страна на Инспекцията по труда, Националната агенция по приходите и други държавни структури. За преобладаващите
като брой и относителен дял микро- и малки и средни предприятия
често пъти е непосилно да спазват всички законови изисквания и
предписания. Тази тежка бюрокрация и административна тежест понякога изкривява картината на трудовите отношения защото фирмите
работодатели и работниците и служителите избират по-малкото зло.
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Проучването на новите форми на работа използува следните методи за събиране на информация, която след това беше анализирана
в настоящия доклад – заявление за достъп до обществена информация, интервюта с фирми, дискусии във фокус групи и количествено
национално представително проучване. По преценка на българския
екип е добавена и проучена и допълнителна статистическа и социологическа информация.
Най-важните изводи и заключения следват по-долу.
На първо място, следва да се каже, че все още в България категорично преобладават наетите работници и служители по класически трудов договор. Постепенно се оформя и групата на самонаетите
лица, от средите на която са и представителите на новите форми на
работа. Както стана известно от няколко проучвания, респондентите
категорично предпочитат класическия трудов договор пред статута
на самонает. Много вероятно на тази основа следва да се заключи,
че новите форми на работа ще продължат да навлизат в българската
практика, но не много бързо и масово.
Но второ място, установено беше, че новите форми на работа
бавно, но сигурно си проправят път в българската практика. Това е
постоянен процес, стимулиран от новите технологии и практиката на
по-развитите държави. Най-често хората, които са в такава ситуация,
не се замислят, че това е нещо много различно и го приемат съвсем
естествено. Очакванията им са да продължи и да се разшири разпространението на новите форми на работа в България. Характерно е също
така, че новите форми на работа привличат по-младите генерации.
Накрая следва да се препоръча внимателно наблюдение и следене на тези процеси, както и бъдещи специализирани проучвания. От
гледна точка на законодателството привнасянето на по-голяма доза
гъвкавост и конкретна регламентация няма да навреди. Посоката би
следвало да е да се насърчават и подпомагат новите форми на работа
чрез разпространение на информация, добри практики и разяснения
за работодателите и работниците. Естествено необходимо е да се търси баланс между поощряването на тези форми и спазването на законовите изисквания за полагащите се социални придобивки и социална защита или т.нар баланс между гъвкавост и сигурност (flexicurity).
Ако всичко това умно се обмисли и прилага, ще спечелят всички.
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Приложение

НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ
И ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА
Реализиран размер на извадка: n=1000, работещи лица на възраст
18-65 години, разпределени по пол и възраст
Размер на стохастичната грешка при 95% гаранционна вероятност:
±4.4%
Метод на регистрация: Пряко интервю в дома на респондента
Период на провеждане: август-септември 2018 г.
Всички посочени по-долу резултати обхващат само тези респонденти,
които са отговорили положително на Въпрос 1: „През последните 12
месеца извършвали ли сте дейност, за която Ви е било заплащано?“.
2. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД ОСНОВНАТА СИ ЗАЕТОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА, КАК БИХТЕ СЕ ПРЕДЕЛИЛИ КАТО СЛУЖИТЕЛ ИЛИ
САМОНАЕТ?

2A. ПЛАЩА ЛИ ВИ СЕ ЗАПЛАТА ОТ РАБОТОДАТЕЛ?
База: 16 респ., посочили
„не е приложимо” на в. 2
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3.3.КАКЪВ
ДОГОВОР ИМАТЕ ВЪВ ВАШАТА ОСНОВНА РАБОТА?
КАКЪВ ДОГОВОР ИМАТЕ ВЪВ ВАШАТА ОСНОВНА РАБОТА?
3. КАКЪВ ДОГОВОР
ИМАТЕ
ВЪВ
ВАШАТА ОСНОВНА РАБОТА?
Безсрочен
трудов
договор
Срочен трудов
Безсрочен
трудов договор
договор

12.0%

Граждански
договор
Срочен
трудов договор

4.1%12.0%

Договор с агенция Граждански
за временнадоговор
заетост

0.9%
4.1%

услуга
Договор с агенция за Договор
временназазаетост

0.7%
0.9%

Нямамза
договор
Договор
услуга

2.4%
0.7%

Не знам
Нямам договор

0.3%
2.4%

Не знам

79.5%
79.5%

0.3%

4. КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ДОГОВОРА В ГОДИНИ?

База: 860 респ.,
посочили"Служител" /
"Самонает" на в.2
База: 860 респ.,
посочили"Служител" /
"Самонает" на в.2

4.4.КАКВА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
НА ДОГОВОРА
КАКВА Е Е
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
НА ДОГОВОРА
В ГОДИНИ? В ГОДИНИ?
По-малко от 1 година

Няма точна
продължителност
По-малко
от 1 година

18.4%

Между
1 година
и 2 години
Няма
точна
продължителност

14.5% 18.4%

2и
и2
3 години
години
Между Между
1 година

31.6%
31.6%

12.5%
14.5%

МеждуНад
2и3
3 години
години

5.3%

знам
Над 3Не
години

5.3%

Отказва да отговори
Не знам

6.6%

Отказва да отговори

6.6%

12.5%
11.2%
11.2%

База: 152 респ., посочили,
че работят на договор, но
не и безсрочен на в.3
База: 152 респ., посочили,
че работят на договор, но
не и безсрочен на в.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ

5. ВИЕ СТЕ?
. ВИЕ СТЕ?

. ВИЕ СТЕ?

аботник/Служител

71.6%

правител на собствен бизнес
аботник/Служител
аботе като подизпълнител
правител на собствен бизнес
аботе за себе си
аботе като подизпълнител
аботе на свободна практика
аботе за себе си
ременна заетост
аботе на свободна практика
Партн ор / про есионална практика
ременна заетост
Друго

8.3%

71.6%

7.6%
8.3%
3.9%
7.6%
3.6%
3.9%
3.4%
3.6%
0.9%
3.4%
1.6%

Партн ор / про есионална практика
Не знам/не е приложимо

0.9%
0.8%

Друго

1.6%

Не знам/не
. ВИЕ РАБОТИТЕ
В .? е приложимо

0.8%

База: 1000 респ.

База: 1000 респ.

6. ВИЕ РАБОТИТЕ В ...?

. ВИЕ РАБОТИТЕ астен
В .? сектор

78.3%

Публичен
астенсектор
сектор

19.5%

Публично-частно
партн орство
Публичен
сектор

1.4%

Неправителствен сектор
Публично-частно партн орство

0.3%
1.4%

Друго
Неправителствен сектор

0.3%
0.3%

Не знам/не е приложимо
Друго

0.4%
0.3%

Не знам/не е приложимо

0.4%

78.3%

19.5%

База: 1 0 0 0 респ.

База: 1 0 0 0 респ.
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7. В КОЙ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА РАБОТИТЕ?
7. В О СЕ ТОР НА И ОНОМИ АТА РАБОТИТЕ?
елс о с опанс во - A
инна и о ивна проми ленос - B
рера о ва а проми ленос - C
роизво с во и или пренос на еле роенер и
и или оплоенер и , пренос на аз или лима иза и
о осна
ване, анализа и ,
правление на о па
и и ре и лиране
рои елс во - F

5.5%
0.4%
10.1%
2.9%
2.1%
7.3%

р ови на е ро и ре но - G

18.4%

ранспор и с ла иране - H

9.4%

о елс и и рес оран орс и сл и - I

8.0%

н орма и и ом ни а и – J

3.9%

инансови и зас ра ова елни е нос и – K
е вижими имо и - L

3.8%
1.1%

ро есионални, на чни или е ничес и - M

3.2%

минис ра ивни сл и - N
лична а минис ра и и о рана;
за лжи елно со иално оси р ване - O

5.6%
3.5%

разование - P

6.2%

равеопазване и со иални е нос и - Q
з с ва, развлечение и о и – R
роизво с во в ома инс во о за со с вени
н ж и
еж
ржавни и на на ионални ор аниза ии
р и сл и

5.9%
1.6%
0.6%
0.2%

База: 1000 респ.

2.1%
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8. КОЛКО ДУШИ РАБОТЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

КО Д ШИ РАБОТ Т ВЪВ ВАШАТА ИРМА?

2 %
8 %
6 %
КО Д ШИ РАБОТ Т ВЪВ ВАШАТА ИРМА?

7 %

2 %

7 %

15%

8 %

6 %

1

2 9 %

2 -9
1

1 0 -4 9
2 -9

15%

2 9 %

33%

50 249
1 0 -4 9
База:50
1000
249респ.

ОЛКО ГОДИНИ РАБОТИТЕ ВЪВ ВАШАТА ИРМА ИЛИ ОРГАНИ А И ?
База: 1000 респ.
33%
9. ОТ КОЛКО ГОДИНИ
РАБОТИТЕ
ВЪВ ВАШАТА ФИРМА ИЛИ
2
%
3%
9 %
1 3%
ОРГАНИЗАЦИЯ?
По-малко
ОЛКО ГОДИНИ РАБОТИТЕ
ВЪВ
ВАШАТА
ИРМА
ИЛИ
ОРГАНИ А И ?
7 %
1 1 %

9 %

2 %

от година

3%

1 3%

7 %

1 -5 г.
По-малко
от година
6 -10 г.
1 -5 г.

1 1 %
37 %

2 0 %

37 %

2 0 %

1 1 -15 г.
6 -10 г.
База: 1000
респ.
1 1 -15
г.

База: 1000 респ.
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10.1. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
. . БРО РАБОТНИ МЕСТА НА ПЪЛНА АЕТОСТ
. . БРО РАБОТНИ МЕСТА НА ПЪЛНА АЕТОСТ
0

0.1%

10

0.1%

18.6%

21

18.6%20.7%
23

19.3%
20.7%

34

10.2%

5 и повече4

10.2%

Не приложимо
5 и повече

19.3%
17.4%

5.6%

17.4%

Не знам/няма
мнение
Не приложимо

5.6% 8.1%

База: 1 0 0 0 респ.

Не знам/няма мнение

8.1%

База: 1 0 0 0 респ.

. . БРО РАБОТНИ МЕСТА НА АСТИ НА АЕТОСТ

10.2. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА НА ЧАСТИЧНА ЗАЕТОСТ:
. . БРО РАБОТНИ МЕСТА НА АСТИ НА АЕТОСТ
0

26.5%

01

8.2%
12

4.7%8.2%
23

4 и повече3

26.5%

4.7%
2.4%
2.4%
2.7%

4 и повече
Не приложимо

2.7% 7.4%

Не приложимо
Не знам/няма
мнение

7.4%

48.1%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам/няма мнение

48.1%

База: 1 0 0 0 респ.
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1 1 . ОБИ
НОВЕНО, О КОЛКО
О АСА СЕ
МИ НО
РАБОТИТЕ НАРАБОТИТЕ
ОСНОВНОТО ВИ РАБОТНО
11.
ОБИКНОВЕНО,
ЧАСА
СЕДМИЧНО
М СТО?
НА ОСНОВНОТО ВИ РАБОТНО МЯСТО?
1 1 . ОБИ НОВЕНО, О
М СТО?
42

42

О АСА
СЕчаса
МИ НО РАБОТИТЕ
НА ОСНОВНОТО ВИ РАБОТНО
о 39
6.9%
40 часа
о 39 часа

59.4%
6.9%

41-49 часа
40 часа

11.5%

50 часа
41-49 часа

7.8%
11.5%

59.4%

а 50 часа
50 часа

5.8%
7.8%

е знам/ н ма мнение/ не е приложимо
а 50 часа

8.6%
5.8%
База: 1000 респ.

н БИ
ма мнение/
не еАН
приложимо
8.6%О ОТ И БРОЕНИТЕ О- О
1 2 . еНзнам/
О А
И И СТЕ
А ИРАНИ, РЕ Н
ОРМИ НА АЕТОСТ?
База: 1000 респ.

12. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ НЯКОЯ ОТ
НОВИ РЕ
ФОРМИ
НАИЗАЕТОСТ?
1 2 ИЗБРОЕНИТЕ
. Н О А БИпоИелИПО-ДОЛУ
СТЕ
Н О ОТ
БРОЕНИТЕ О- О
не
наАН
сл АжиИРАНИ,
ел 5.2%
90.5%
ОРМИ НА АЕТОСТ?
по ел не на л жнос

НОВИ

НОВИ4.3%
4.3%

8.7%

87.0%

5.2%
15.0%

90.5%
81.9%

4.3%
3.1%

8.7%
6.6%

87.0%
90.2%

4.3%
3.2%

по епос
ел нео на
слра
жиоел
нна
а
Базирана напоинелорма
ионни
е
и
не на л жнос
ом ни а ионни е ноло ии ра о а
епос о
ременно
р нна
оворас овоа
Базирана на ин орма ионни е и
ом ниБазирана
а ионнинае ва
ноло
иира
ра оо аа
чери

15.0%
4.7%

81.9%
92.3%

3.1%
3.0%

6.6%
3.1%

90.2%
94.2%

3.2%
2.7%

ременно р ово с во
а о а за с в пнос
о в зложи ели
Базирана на ва чери ра о а
асова зае ос
а о а за с в пнос о в зложи ели
оопера ивна зае ос
асова зае ос

4.7%
4.6%
3.1%
3.3%
4.6%
3.6%
3.3%

92.3%
92.1%

3.0%
3.3%

94.2%
93.5%
92.1%
93.0%
93.5%
е

2.7%
3.2%
3.3%
3.4%
3.2%

оопера ивна зае ос

а

3.6%
а

е знам

93.0%База: 1000 респ.
е

3.4%

е знам

База: 1000 респ.
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12.1. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ

ИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
РЕ СПОДЕЛ НЕ НА СЛ ЖИТЕЛ КАТО НОВА
НА СЛУЖИТЕЛ, КАТО НОВА ФОРМА НА ЗАЕТОСТ?
ТОСТ?
ИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ РЕ СПОДЕЛ НЕ НА СЛ ЖИТЕЛ КАТО НОВА
3% 1 % 5%
ТОСТ?
Да
3%

1 %

5%

Да
Не
Не
Не знам/Не съм
разбрал
Не
съм
Не езнам/Не
приложимо
разбрал
Не е приложимо

База: 1000 респ.

9 1 %

База: 1000 респ.
9 1 %
ИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ РЕ СПОДЕЛ НЕ НА ДЛЪЖНОСТ КАТО НОВА
ТОСТ? 12.2. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ
ИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
СПОДЕЛ
НЕ НА ДЛЪЖНОСТ
НА ДЛЪЖНОСТ, РЕ
КАТО
НОВА ФОРМА
НА ЗАЕТОСТ?КАТО НОВА
3% 1 %
ТОСТ?
9 %
Да

3%

1 %

9 %

Да
Не
Не
Не знам/Не съм
разбрал
Не
съм
Не езнам/Не
приложимо
разбрал
Не е приложимо

8 7 %

База: 1000 респ.

8 7 %

База: 1000 респ.
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12.3. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ НЕПОСТОЯННА

А БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
НЕПОСТО
ННА
РАБОТА КАТО НОВА ОРМА
РАБОТА, КАТО РЕ
НОВА
ФОРМА НА
ЗАЕТОСТ?
?
2 % 1 %

15%

Да
Не
Не знам/Не съм
разбрал
Не е приложимо

8 2 %

База: 1000 респ.

12.4. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ БАЗИРАНА НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
РЕ БА
ИРАНА
ИН ОРМА ИОННИТЕ И
РАБОТА, КАТО НОВА
ФОРМА
НАНА
ЗАЕТОСТ?

А ИОННИ ТЕ НОЛОГИИ РАБОТА КАТО НОВА ОРМА НА АЕТОСТ?
2 % 1 %
7 %
Да

Не
Не знам/Не съм
разбрал
Не е приложимо

База: 1000 респ.

9 0 %

ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ РЕ ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО КАТО НОВА
А АЕТОСТ?
2 % 1 % 5%53
Да

База: 1000 респ.

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

9 0 %

12.5. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ ВРЕМЕННО
БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
РЕ ВРЕМЕННО
КАТОНА
НОВА
РЪКОВОДСТВО,
КАТОРЪКОВОДСТВО
НОВА ФОРМА
ЗАЕТОСТ?

АЕТОСТ?

2 %

1 %

5%

Да
Не
Не знам/Не съм
разбрал
Не е приложимо
База: 1000 респ.

9 2 %

12.6. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ БАЗИРАНА

ИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
РЕ БА
ИРАНА НАКАТО
ВА ЕРИ
РАБОТА
КАТО НОВА
НА ВАУЧЕРИ
РАБОТА,
НОВА
ФОРМА
НА ЗАЕТОСТ?
ЕТОСТ?
2 % 1 % 3%
Да
Не
Не знам/Не съм
разбрал
Не е приложимо

База: 1000 респ.

9 4 %
4 1
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12.7. НЯКОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ РАБОТА ЗА СЪВКУП-

ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
РАБОТА А СЪВК ПНОСТ
ВЪ ЛОЖИТЕЛИ
НОСТ ОТРЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,
КАТО ОТ
НОВА
ФОРМА НА ЗАЕТОСТ?
ОГА
БИЛИ ЛИ
АНГАЖИРАНИ РЕ РАБОТА А СЪВК ПНОСТ ОТ ВЪ ЛОЖИТЕЛИ
А ОРМА
НА СТЕ
АЕТОСТ?
2 % 1 %
А ОРМА НА АЕТОСТ?
5%
Да
2 % РАБОТА
1 %
ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ РЕ
ОТ ВЪ ЛОЖИТЕЛИ
5% А СЪВК ПНОСТДа
ВА ОРМА НА АЕТОСТ?
Не
2 % 1 %
5%
Не
Да

9 2 %
9 2 %

Не знам/Не съм
разбрал
Не
Незнам/Не съм
Не
е приложимо
разбрал
Неезнам/Не
съм
Не
приложимо
разбрал
Не е приложимо
База: 1000 респ.
База: 1000 респ.
База: 1000 респ.

НЯКОГА
БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ, ЧРЕЗ МАСОВА ЗАЕТОСТ,
ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ12.8.
АНГАЖИРАНИ
9 2 % РЕ МАСОВА АЕТОСТ КАТО НОВА ОРМА НА
ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
РЕ МАСОВА
АЕТОСТ
КАТО НОВА ОРМА НА
КАТО НОВА
ФОРМА
НА ЗАЕТОСТ?
3%
1
%
3%
ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ РЕ МАСОВА
АЕТОСТ КАТОДа
НОВА ОРМА НА
3% 1 % 3%
?
Да
Не
3% 1 % 3%
Да
Не
Не знам/Не съм
Не
разбрал
Не
знам/Не съм
Не е приложимо
разбрал
Не знам/Не съм
Не
е приложимо
разбрал

Не е приложимо
База: 1000 респ.
База: 1000 респ.
База: 1000 респ.

9 4 %
9 4 %
ОГА БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ
9 4 % РЕ КООПЕРАТИВНА АЕТОСТ КАТО НОВА
ОГА
БИЛИ ЛИ СТЕ12.9.
АНГАЖИРАНИ
КООПЕРАТИВНА
АЕТОСТ КАТО НОВА
А АЕТОСТ?
НЯКОГА РЕ
БИЛИ
ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ,
ЧРЕЗ КООПЕРАТИВНА
БИЛИ ЛИ СТЕ АНГАЖИРАНИ 2 РЕ
КООПЕРАТИВНА
АЕТОСТ КАТО НОВА
АОГААЕТОСТ?
%
1
%
ЗАЕТОСТ, КАТО 4 НОВА
ФОРМАДаНА ЗАЕТОСТ?
%
НА АЕТОСТ?
2 % 1 %
4 %
Да
2 % 1 %
4 %
Не
Да

9 3%
9 3%
9 3%

Не
Не
Незнам/Не съм
разбрал
Не
знам/Не съм
Неезнам/Не
съм
Не
приложимо
разбрал
разбрал
Не
е приложимо
Не е приложимо
База: 1000 респ.
База: 1000 респ.
База: 1000 респ.
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13. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ ВСИЧКИ)
1 3 . СОТГОВАРЯТ
ОРЕ ВАС, НОВИТЕ
ОРМИ
НА АЕТОСТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
( Н О ОТ ВСИ И) ОТ ОВАР И СА НА
ЛИ НА
СЛЕДНИТЕ
С Е НИТЕ РЕ И ВИ АТЕ СТВА НА ТР ОВИ А АР:
НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР:
а на и на пазара на р

исо о о ла ане на р

31.7%

ови е о о и

39.6%

16.0% 16.6%

ис а зае ос

40.2%

16.0%

15.0% 19.9%

43.1%

ови в зна раж ени

илни про с

зи 7.0% 14.1%

ла и про с

зи

29.2%

ес о ве с вие меж
рсени е и
пре ла ани мени на ра о ни и е

14.0% 21.0%

21.9%

11.3%14.4%

ова ми ра и

и о с ласен, ни о нес ласен

30.1%

36.3%

42.6%

13.3% 14.8%

48.8%

27.4%

10.4%13.1% 21.2%
10.6%14.1%

39.0%

27.8%
24.0%

55.3%
45.2%

28.2%

19.8%

46.9%

е ос а чна правна за и а на ра о ни и е

ласен

30.5%

36.9%

ло по ре а с временни е о овори

р

20.5%

Б ро ра и

исо а езра о и а

ис и р

17.3%

42.7%

16.7% 11.8%

32.5%

12.7% 9.6%

ес ласен

28.9%

База: 1000 респ.

е знам

44
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13.1. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ ВСИЧ3.1 . СПОРЕД
ВАС НОВИТЕ ЛИ
ОРМИ
АЕТОСТ Н ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ
КИ) ОТГОВАРЯТ
НА НА
СЛЕДНИТЕ
НАСА НА
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР СТАГНА И НА ПА АРА НА ТР Д
ТРУДОВИЯ ПАЗАР: СТАГНАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУД
Напълно ОРМИ
несъгласен
3.1 . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ
НА АЕТОСТ Н КО7.8%
ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР СТАГНА И НА ПА АРА НА ТР Д
Несъгласен

12.7%

Напълно несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

7.8%

Несъгласен
Съгласен

17.3%
12.7%

Нито съгласен, нито несъгласен
Напълно съгласен

11.9%

Съгласен
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Напълно съгласен
Не знам
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната

19.8%
17.3%
19.8%

2.1%
11.9%
2.1%

28.4%

База: 1 0 0 0 респ.

3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ
НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ28.4%
СА НА
Не знам
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР Б РОКРА И
База: 1 0 0 0 респ.

13.2. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ
3. . СПОРЕД
ВАС НОВИТЕ
НА НА
АЕТОСТ
Н КО
ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
ВСИЧКИ)
ОТГОВАРЯТ
ЛИ
СЛЕДНИТЕ
Напълно ОРМИ
несъгласен
6.6%ОТПРЕДИЗВИКАТЕЛСЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ
ВИКАТЕЛСТВА
НА
ТР
ДОВИ
ПА
АР
Б
РОКРА
И
СТВА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР: БЮРОКРАЦИЯ
Несъгласен

13.3%

Напълно несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

6.6%

Несъгласен
Съгласен

15.0%
13.3%

Нито съгласен, нито несъгласен
Напълно съгласен

22.8%

15.0%
14.1%

Съгласен
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Напълно съгласен
Не знам
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната

22.8%

2.2%
14.1%

26.0%
2.2%

База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

26.0%
База: 1 0 0 0 респ.
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13.3.
СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ ВСИЧ3.3. СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
КИ) ОТГОВАРЯТ
ЛИ НАНА
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА
ТР ДОВИ ПА
АР ВИСОКО ОБЛАГАНЕ НАНА
ТР ДОВИТЕ
ДО
ОДИ
ТРУДОВИЯ
ПАЗАР:
ВИСОКО
ОБЛАГАНЕ
НА
ТРУДОВИТЕ
ДОХОДИ
3.3. СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР ВИСОКО ОБЛАГАНЕ НА ТР ДОВИТЕ
ДО ОДИ
Напълно несъгласен
5.7%
Напълно Несъгласен
несъгласен

5.7%

10.9%

Нито съгласен, нито Несъгласен
несъгласен

10.9% 16.0%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

16.0%

Напълно Съгласен
съгласен

25.8%

13.8%

ова не е предизвикателство на трудовия
Напълно съгласен
пазар в страната

2.0%

ова не е предизвикателство на трудовия
Не знам
пазар в страната

2.0%

25.8%

13.8%

25.8%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

25.8%

3.4. СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
База: 1 0 0 0 респ.
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР НИСКА АЕТОСТ

13.4. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ
3.4. СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
ВСИЧКИ)
ЛИТРНА
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ ОТГОВАРЯТ
ВИКАТЕЛСТВА
НА
ДОВИ
ПА5.7%
АР НИСКА
АЕТОСТ
Напълно несъгласен
СТВА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР: НИСКА ЗАЕТОСТ
Напълно Несъгласен
несъгласен

5.7%

14.1%

Нито съгласен, нито Несъгласен
несъгласен

16.0%
14.1%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

16.0%

Напълно Съгласен
съгласен

26.0%

14.2%

ова не е предизвикателство на трудовия
Напълно съгласен
пазар в страната

1.5%

ова не е предизвикателство на трудовия
Не знам
пазар в страната

1.5%

26.0%

14.2%

22.5%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

22.5%

База: 1 0 0 0 респ.
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13.5. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ
ВСИЧКИ) ОТГОВАРЯТ ЛИ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛ3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СТВА
НА ВИКАТЕЛСТВА
ТРУДОВИЯ НА
ПАЗАР:
ВИСОКА
БЕЗРАБОТИЦА
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ
ТР ДОВИ
ПА АР ВИСОКА
БЕ РАБОТИ А
3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР ВИСОКА БЕ РАБОТИ А
Напълно несъгласен

4.9%

Напълно несъгласен
Несъгласен

4.9%

16.1%

Несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

16.1%
14.0%

Нито съгласен, нито несъгласен
Съгласен

14.0%

Съгласен
Напълно съгласен

26.8%
26.8%

16.3%

Напълно
съгласен
ова не е предизвикателство
на трудовия
пазар в страната
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Не знам

16.3%

2.2%
2.2%

19.7%

Не знам

База: 1 0 0 0 19.7%
респ.
База: 1 0 0 0 респ.

3.6. СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ
ВИКАТЕЛСТВА
НАНА
ТР АЕТОСТ
ДОВИ ПА
АР ОТ
ЛОВСИ
ПОТРЕБА
С ВРЕМЕННИТЕ
3.6. СПОРЕД
ВАС ВАС,
НОВИТЕ
ОРМИ
Н ЗАЕТОСТ
КО
КИ ОТГОВАР
ЛИ СА НА
13.6.
СПОРЕД
НОВИТЕ
ФОРМИ
НА
(НЯКОЯ
ОТ ВСИЧДОГОВОРИ
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР ЛО ПОТРЕБА С ВРЕМЕННИТЕ

КИ) ОТГОВАРЯТ ЛИ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА
ТРУДОВИЯ ПАЗАР: ЗЛОУПОТРЕБА С ВРЕМЕННИТЕ ДОГОВОРИ

ДОГОВОРИ

Напълно несъгласен

4.9%

Напълно несъгласен
Несъгласен

4.9%

9.5%

Несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

9.5%
11.3%

Нито съгласен, нито несъгласен
Съгласен

11.3%

Съгласен
Напълно съгласен

28.8%
28.8%

18.1%

Напълно съгласен
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Не знам

2.5%
2.5%

Не знам

18.1%

24.9%
24.9%
База: 1 0 0 0 респ.
База: 1 0 0 0 респ.
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13.7. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ ВСИЧ3. . СПОРЕД
ВАС НОВИТЕ ЛИ
ОРМИ
АЕТОСТ Н ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИНА
СА НА
КИ) ОТГОВАРЯТ
НАНА
СЛЕДНИТЕ
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР НИСКИ ТР ДОВИ ВЪ НАГРАЖДЕНИ
ТРУДОВИЯ ПАЗАР: НИСКИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
Напълно несъгласен
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА
НА ТР ДОВИ ПА
АР НИСКИ ТР ДОВИ ВЪ НАГРАЖДЕНИ
5.3%
Несъгласен
Напълно несъгласен

7.8%
5.3%

Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

10.4%
7.8%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

10.4%

31.3%

Напълно съгласен
Съгласен

24.0%

ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Напълно съгласен

1.7%

Не знам
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната

1.7%

31.3%

24.0%

19.5%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

19.5%

3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
База: 1 0 0 НА
0 респ.
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ ВАС,
ВИКАТЕЛСТВА
НА ТР
ДОВИ НА
ПА АР
НЕДОСТАТЪ
ПРАВНА
13.8.
СПОРЕД
НОВИТЕ
ФОРМИ
ЗАЕТОСТ
(НЯКОЯ
ОТ А ИТА
НА РАБОТНИ ИТЕ
ВСИЧКИ)
ОТГОВАРЯТ
ЛИ АЕТОСТ
НА СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛ3. . СПОРЕД
ВАС НОВИТЕ
ОРМИ НА
Н КО ОТ ВСИ
КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ
ТР ДОВИ
ПА АР НЕДОСТАТЪПРАВНА
НА ПРАВНА А ИТА
СТВА
НА ВИКАТЕЛСТВА
ТРУДОВИЯ НА
ПАЗАР:
НЕДОСТАТЪЧНА
НА РАБОТНИ
ИТЕ
Напълно несъгласен
4.5%
ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ
Несъгласен
Напълно несъгласен

4.5%

9.6%

Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

10.6%
9.6%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

10.6%

Напълно съгласен
Съгласен

25.5%
19.7%

ова не е предизвикателство на трудовия
Напълно съгласен
пазар в страната

2.5%

ова не е предизвикателство на трудовия
Не знам
пазар в страната

2.5%

25.5%

19.7%

27.6%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

27.6%
База: 1 0 0 0 респ.
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13.9. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ
3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
ВСИЧКИ) ОТГОВАРЯТ ЛИ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР СИЛНИ ПРО СЪ И
СТВА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР: СИЛНИ ПРОФСЪЮЗИ
3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ
НА АЕТОСТ Н КО ОТ17.3%
ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
Напълно ОРМИ
несъгласен
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР СИЛНИ ПРО СЪ И
Несъгласен

19.0%

Напълно несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

17.3%
14.1%

Несъгласен
Съгласен

5.4%

Нито съгласен, нито несъгласен
Напълно съгласен

14.1%

1.6%

Съгласен
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Напълно съгласен
Не знам
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната

19.0%

5.4%
3.6%
1.6%

39.0%

3.6%

База: 1 0 0 0 респ.

3. . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ
НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР39.0%
ЛИ СА НА
Не знам
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ
ВИКАТЕЛСТВА
НА
ТР
ДОВИ
ПА
АР
СЛАБИ
ПРО
СЪ
И
13.10. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ
База: 1 0 0 0 респ.

(НЯКОЯ ОТ ВСИЧКИ) ОТГОВАРЯТ ЛИ НА СЛЕДНИТЕ
3. .ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
СПОРЕД ВАС НОВИТЕ
ОРМИНА
НА ТРУДОВИЯ
АЕТОСТ 6.8%
Н КОПАЗАР:
ОТ ВСИ СЛАБИ
КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
Напълно несъгласен
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР СЛАБИ ПРО СЪ И
ПРОФСЪЮЗИ
Несъгласен

8.0%

Напълно несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

6.8%

Несъгласен
Съгласен

8.0%

Нито съгласен, нито несъгласен
Напълно съгласен

13.3%
15.1%
13.3%
14.1%

Съгласен
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Напълно съгласен
Не знам
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната

3.6%

15.1%
14.1%

3.6%

39.1%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

39.1%
База: 1 0 0 0 респ.
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13.11. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ
3.1 1 . СПОРЕД
ВАС ОТГОВАРЯТ
НОВИТЕ ОРМИ
НАНА
АЕТОСТ
Н КО ОТ
ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
ВСИЧКИ)
ЛИ
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСЛЕДНИТЕ
ПРЕДИ
ВИКАТЕЛСТВА ПАЗАР:
НА ТР ДОВИ
ПА АР НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
МЕЖД
СТВА
НА ТРУДОВИЯ
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
МЕЖДУ
ТЪРТЪРСЕНИТЕ И ПРЕДЛАГАНИ МЕНИ НА РАБОТНИ ИТЕ
СЕНИТЕ И ПРЕДЛАГАНИ УМЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ
3.1 1 . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖД
Напълно несъгласен
ТЪРСЕНИТЕ И ПРЕДЛАГАНИ
МЕНИ НА РАБОТНИ5.0%
ИТЕ
Несъгласен
Напълно несъгласен

6.8%
5.0%

Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

6.8%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

16.7%

16.7%

Напълно съгласен
Съгласен
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната
Напълно съгласен

13.8%
2.4%

Не знам
ова не е предизвикателство на трудовия
пазар в страната

2.4%

25.2%

25.2%

13.8%

30.1%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

30.1%

3.1 . СПОРЕД ВАС НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ Н КО ОТ ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА НА ТР ДОВИ ПА АР ТР ДОВА
И
База:МИГРА
1 0 0 0 респ.

13.12. СПОРЕД ВАС, НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ (НЯКОЯ ОТ
3.1 . СПОРЕД
ВАС ОТГОВАРЯТ
НОВИТЕ ОРМИ
НАНА
АЕТОСТ
Н КО ОТ
ВСИ КИ ОТГОВАР ЛИ СА НА
ВСИЧКИ)
ЛИ
СЛЕДНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНапълно несъгласен
СЛЕДНИТЕ ПРЕДИ ВИКАТЕЛСТВА
НА ТР ДОВИ 4.1%
ПА АР ТР ДОВА МИГРА И
СТВА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР: ТРУДОВА МИГРАЦИЯ
Несъгласен
Напълно несъгласен

5.5%
4.1%

Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

5.5%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

12.7%
30.3%

12.7%

Напълно съгласен
Съгласен

18.5%

ова не е предизвикателство на трудовия
Напълно съгласен
пазар в страната

1.3%

ова не е предизвикателство на трудовия
Не знам
пазар в страната

1.3%

30.3%

18.5%

27.6%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

27.6%
База: 1 0 0 0 респ.
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А А О НЕТЕ РАБОТА РЕ Н

ПРИЛОЖЕНИЕ
О ОТ НОВИТЕ
ОРМИ НА АЕТОСТ?

14. ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА ЧРЕЗ НЯКОЯ ОТ НОВИТЕ
ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ?

18%
1 4 . ИС АТЕ И А А О НЕТЕ РАБОТА РЕ Н

О ОТ НОВИТЕ ОРМИ НА АЕТОСТ?

а
е

18%

а

82%

е

База: 1000 респ.

82%

Е Т РСИ И ТА АВА АЕТОСТ?

База: 1000 респ.

БИХТЕ
ТЪРСИЛИ
ТАКАВА ЗАЕТОСТ?
1 15.
5 . АЗАЩО
О БИ ТЕ
Т РСИ И
ТА АВА АЕТОСТ?

е може а се намери ра о а при
е може а се намери ра о а42.1%
при
с ан ар ни е орми нас ан
заеар ос
ни е орми на зае ос
а а на р пам р

а на р
оваопи

пам р

ре почи ам а ра о

почи ам а ра о

по ози начин
рин ен с м, за а оп
Би из рал а ра о

ов опи

по ози начин, за а
и е си

59.6%

74.2%

ро еси а ми о изис ва

23.0%

30.9%

е инс вени
ро еси а миоваоеизис
ва

о п рва а с п а за започване на
со с вен изнес

74.2%
33.1%

начин за н ои
илни про с
ла

зи

33.1%
и про с зи

7.0%

р

ова ми ра и

илни про
ласенс

зи и о 7.0%
14.1%
с ласен, ни
о нес ласен

ла и про с

зи

39.0%

36.0%

9.0%
36.0%

ес

23.0%

10.1%

3.6%

27.0%
12.9%
13.3%
14.8% 3.6%
16.7%

2.4%
9.0% 11.8%
23.0%

25.8%

48.8%

10.1%

11.2% 3.9%
10.7%
27.0%
12.9%

36.3%

27.0%
29.2%

ес о ве с вие меж
рсени е и пре ла ани
начин
за на
н ра ои
42.1%
мени
о ни и е

14.6% 12.4%

10.7% 11.2% 3.9%
25.8%
10.73 3.9%

25.8%

14.1%

а е е инс вени

21.9% 7.3%

14.6% 12.4%
25.8% 10.73 3.9%

27.0%

42.1%
30.9%

23.0%

21.9% 7.3%

37.6%

37.6%
59.6%

по ози начин, за а
ова и ило п рва а с п а за започване на
велича при о и е си со с вен изнес

24.2% 5.6%

24.2% 5.6%

24.2%
24.2%

35.4%

35.4%
при о и е си

с м, за а оп лн при о и е си
велича при о

ал а ра о

46.6%

46.6%

по ози начин

лн

28.1%
28.1%

42.1%

36.3%
ласен

12.7% 9.6% 1.3%
е знам

3.6%

База: 1000 респ.

е меж
рсени е и пре ла ани
ени на ра о ни и е

29.2%

13.3%
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39.0%

14.8% 3.6%

16.7%

11.8% 2.4%
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. . АЗАЩО
О БИ БИХТЕ
ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА АЕТОСТ?
НЕЗАЕТОСТ?
МОЖЕ ДА СЕНЕ
НАМЕРИ
РАБОТА
ПРИ
15.1.
ТЪРСИЛИ
ТАКАВА
МОЖЕ
ДА СЕ
СТАНДАРТНИТЕ
ОРМИ
НА
АЕТОСТ
НАМЕРИ РАБОТА ПРИ СТАНДАРТНИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ
. . А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ РАБОТА ПРИ
СТАНДАРТНИТЕ
ОРМИ
НА АЕТОСТ
Напълно
несъгласен
15.7%
Напълно Несъгласен
несъгласен

8.4%

Нито съгласен, нито Несъгласен
несъгласен

8.4%

15.7%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

28.1%
28.1%

Напълно Съгласен
съгласен

1.7%

Не знам
Напълно съгласен

1.7%5.6%

Не знам

5.6%

40.4%
40.4%

База: 1 0 0 0 респ.

. . А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? А ДА НАТР ПАМ ТР ДОВ ОПИТ
0 0 0 респ.
15.2. ЗАЩО БИХТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА ЗАЕТОСТ?База:
ЗА 1 ДА
НАТРУПАМ
ТРУДОВ
ОПИТ
. . А ОНапълно
БИ ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА АЕТОСТ? 11.2%
А ДА НАТР ПАМ ТР ДОВ ОПИТ
несъгласен

Напълно Несъгласен
несъгласен

10.7%
11.2%

Нито съгласен, нито Несъгласен
несъгласен

10.7%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

24.2%
24.2%

Напълно Съгласен
съгласен

9.6%

Не знам
Напълно съгласен

7.3%
9.6%

37.1%
37.1%

База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

7.3%
База: 1 0 0 0 респ.
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15.3. ЗАЩО БИХТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА ЗАЕТОСТ? ПРЕДПОЧИТАМ
.3. АДАО РАБОТЯ
БИ ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА НАЧИН
АЕТОСТ? ПРЕДПО ИТАМ ДА РАБОТ ПО ТО И НА ИН
ПО ТОЗИ
Напълно несъгласен

3.4%

Несъгласен
Напълно несъгласен

3.4%

.3. А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? ПРЕДПО ИТАМ ДА РАБОТ ПО ТО И НА ИН
11.2%

Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

37.6%

11.2%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

29.8%

Напълно съгласен
Съгласен

5.6%

Не знам
Напълно съгласен

5.6%

37.6%

29.8%

12.4%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам
12.4%ДЕН СЪМ А ДА ДОПЪЛН
.4. А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА АЕТОСТ? ПРИН
ПРИ ОДИТЕ СИ
База: 1 0 0 0 респ.

15.4. ЗАЩО БИХТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА ЗАЕТОСТ? ПРИНУДЕН СЪМ,
.4. А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? ПРИН ДЕН СЪМ А ДА ДОПЪЛН
Напълно
несъгласен
7.9%
ЗА ДА
ПРИ ОДИТЕ
СИДОПЪЛНЯ ПРИХОДИТЕ СИ
Несъгласен
Напълно несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

2.8%

7.9%

25.8%

2.8%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

25.8%

Напълно съгласен
Съгласен
Не знам
Напълно съгласен
Не знам

11.2%
3.9%

11.2%

48.3%

48.3%

База: 1 0 0 0 респ.

3.9%
База: 1 0 0 0 респ.
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15.5.. . ЗАЩО
ТЪРСИЛИ
ЗАЕТОСТ?
А О БИБИХТЕ
ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА ТАКАВА
АЕТОСТ? БИ
И БРАЛ ДАБИХ
РАБОТИЗБРАЛ
ПО ТО И НА ИН А
ДА РАБОТЯ
ПО СИ
ТОЗИ НАЧИН, ЗА ДА УВЕЛИЧА ПРИХОДИТЕ СИ
ДА ВЕЛИ
А ПРИ ОДИТЕ
. . А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? БИ И БРАЛ ДА РАБОТ ПО ТО И НА ИН А
Напълно несъгласен
10.1%
ДА ВЕЛИ А ПРИ ОДИТЕ СИ
Несъгласен
Напълно несъгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

1.1%

10.1%
10.7%

1.1%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
Напълно съгласен
Съгласен
Не знам
Напълно съгласен

52.8%

10.7%
21.3%
3.9%

21.3%

52.8%

База: 1 0 0 0 респ.

Не знам
. . А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА 3.9%
АЕТОСТ? ПРО ЕСИ ТА МИ ГО И ИСКВА
База: 1 0 0 0 респ.

15.6. ЗАЩО БИХТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА ЗАЕТОСТ?
Напълно несъгласен
12.4%
. . ПРОФЕСИЯТА
А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ
АЕТОСТ? ПРО ЕСИ ТА МИ ГО И ИСКВА
МИТАКАВА
ГО ИЗИСКВА
Несъгласен
Напълно несъгласен

23.6%

12.4%

Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен

23.6%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
Напълно съгласен
Съгласен
Не знам
Напълно съгласен

18.0%
5.1%

5.1%

Не знам

30.9%

30.9%

18.0%
10.1%
База: 1 0 0 0 респ.

10.1%
База: 1 0 0 0 респ.
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15.7.
ТЪРСИЛИ
ТАКАВАТОВА
ЗАЕТОСТ?
ТОВА БИ
БИЛОА
. . ЗАЩО
А О БИ БИХТЕ
ТЕ ТЪРСИЛИ
ТАКАВА АЕТОСТ?
БИ БИЛО ПЪРВАТА
СТЪПКА
СТЪПКА
ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС
АПО ПЪРВАТА
ВАНЕ НА СОБСТВЕН
БИ НЕС
. . А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? ТОВА БИ БИЛО ПЪРВАТА СТЪПКА А
АПО ВАНЕНапълно
НА СОБСТВЕН
БИ НЕС
несъгласен
11.8%
Напълно Несъгласен
несъгласен

11.8% 15.2%

Нито съгласен, нито Несъгласен
несъгласен

15.2%

27.0%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

25.8%
27.0%

Напълно Съгласен
съгласен

7.3%

Не знам
Напълно съгласен

7.3%

25.8%
12.9%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

12.9%

. . А О БИ ТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА АЕТОСТ? ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИ НА ИН А Н КОИ
База: 1 0 0 0 респ.

15.8. ЗАЩО БИХТЕ ТЪРСИЛИ ТАКАВА ЗАЕТОСТ?
. . А
ОНапълно
БИЕТЕ
ТЪРСИЛИ
ТАКАВА АЕТОСТ?
ЕДИНСТВЕНИ НА ИН А Н КОИ
ТОВА
ЕДИНСТВЕНИЯТ
НАЧИНТОВА
ЗА ЕНЯКОИ
несъгласен
3.9%
Напълно Несъгласен
несъгласен

5.1%
3.9%

Нито съгласен, нито Несъгласен
несъгласен

5.1%

Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен

25.8%

25.8%

Напълно Съгласен
съгласен

6.2%

Не знам
Напълно съгласен

6.2%

36.0%

36.0%
23.0%
База: 1 0 0 0 респ.

Не знам

23.0%
База: 1 0 0 0 респ.
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16. КАКВА Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ДА СТЕ САМОНАЕТ ВМЕСТО
1 6 . А ВА ЕЗА
ОСНОВНАТА
РИ ИНА А СТЕ САМОНАЕТ ВМЕСТО А РАБОТИТЕ
ДА РАБОТИТЕ
ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ?
РАБОТО АТЕ ?

езависимос , сво о а, сам а си си начални

54.3%

в аво ра о но време

39.3%
37.9%

он рол, о оворнос , самос о елно взимане на ре ени
ре изви а елс во, ворчес во, спе , овле воренос

20.7%

овече пари, нео раничени при о и
Баланс меж
р

20.0%

ра о а и семе с во

ва а с м самонае с

18.6%

нос на ра о а а)

14.3%

о-мал о с рес

13.6%

ма р а в зможнос
а о ао в
рис е ини се пое

он рол в р

семе ни

о-нис и ан

и,

13.6%

и

7.9%

изнес
р ж и
р о

А Р

5.7%
2.1%
0.7%

е знам/ не е приложимо

5.7%

База: 140 респ.
самонае и ли а

17. КАКВО НЕ ВИ ХАРЕСВА КАТО САМОНАЕТ?
1 7. А ВО НЕ ВИ АРЕСВА АТО САМОНАЕТ?
еси рнос , неоси ренос , рис , липса на с а илнос

40.0%

оле ани в при о и е, про леми с налични е парични сре с ва

35.0%

в р е мно о о оворнос

33.6%

ан чна ежес

28.6%

л о ра о но време, липса на ва ан ии и о п с и

26.4%

ипса на привиле ии

13.6%

рес

12.9%

а ачи, св рзани с правление о на изнеса

12.1%

р нос и за оси р ване на инансиране о ан ови инс и

ии

9.3%

а о и сам, изола и
ис и при о и
амеса в семе ни живо
е знам/ не е приложимо

1 8 . А ВА БЕ Е ОСНОВНАТА ВИ РАБОТА РЕ
А О НЕТЕ АТО САМОНАЕТ?
а о а за р

ра о о а ел
амонае

8.6%
5.0%
3.6%
6.4%

База: 140 респ.
самонае и ли а

ОС Е НИТЕ 1 2 МЕСЕ А,

57

РЕ И А

50.0%

68

18.6%

ис и при о и

5.0%

амеса в семе ни живо
е знам/ не е приложимо

3.6%

База: 140 респ.
самонае и ли а

6.4%
ПРИЛОЖЕНИЕ

18.
ОСНОВНАТА
ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ
1 8 . АКАКВА
ВА БЕ ЕБЕШЕ
ОСНОВНАТА
ВИ РАБОТА ВИ
РЕ РАБОТА
ОС Е НИТЕ
1 2 МЕСЕ
А, РЕ И А
А О12
НЕТЕ
АТО САМОНАЕТ?
МЕСЕЦА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ КАТО САМОНАЕТ?
а о а за р

ра о о а ел

50.0%

амонае

18.6%

рси ра о а

11.4%

разование
рижи се за ома инс во о
енсионер
р о

5.0%
2.9%
0.7%
0.0%

е знам/ не е приложимо

11.4%

База: 140 респ.
самонае и ли а

58

19. АКО НЯМАХТЕ РАБОТА И ТЪРСИХТЕ БИХТЕ ЛИ ПРИЕЛИ …
. АКО Н МА ТЕ РАБОТА И ТЪРСИ ТЕ БИ ТЕ ЛИ ПРИЕЛИ

..да работя без договор

39.5%

..заплатата, която получавам да е по-висока
от тази, която е посочена в договора

Да

49.5%

58.4%

Не

30.5%

11.0%

11.1%

Не знам
База: 1 0 0 0 респ.

. ОСВЕН ВАШАТА ОСНОВНА ПЛАТЕНА РАБОТА ИМАТЕ ЛИ И ДР ГИ ПЛАТЕНИ РАБОТИ?
Нямам друга платена работа

Да, постоянна

90.5%

1.3%
69

Да, инцидентна

6.1%

от тази, която е посочена в договора

Да

Не

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

Не знам
База: 1 0 0 0 респ.

20.ОСВЕН ВАШАТА ОСНОВНА ПЛАТЕНА РАБОТА, ИМАТЕ ЛИ И ДРУГИ ПЛАТЕНИ
РАБОТИ?
. ОСВЕН
ВАШАТА ОСНОВНА
ПЛАТЕНА РАБОТА ИМАТЕ ЛИ И ДР ГИ ПЛАТЕНИ РАБОТИ?
Нямам друга платена работа

Да, постоянна

Да, инцидентна

Друго

Не знам/без мнение/не е приложимо

90.5%

1.3%

6.1%

0.1%

2.0%

База: 1 0 0 0 респ.

. КОЛКО АСА СРЕДНО НА СЕДМИ А ОТДЕЛ ТЕ А ДЕ НОСТИТЕ ВИ КОИТО НЕ СА
ОСНОВНАТА
ПЛАТЕНА
РАБОТА?
21. КОЛКО ВИ
ЧАСА
СРЕДНО
НА СЕДМИЦА ОТДЕЛЯТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ВИ, КОИТО НЕ СА ОСНОВНАТА ВИ ПЛАТЕНА РАБОТА?
до 15

31 %

59

2 0

38 %

30

8 %
Не знам/не е
приложимо

2 3%

. .К

?В

Никога
По-рядко

22.9%
70

5.5%

30

8 %

ПРИЛОЖЕНИЕ

Не знам/не е

22.1. приложимо
КОЛКО ЧЕСТО СТЕ РАБОТИЛИ НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ МЕС2 3%
ТА? В ОФИС, МАГАЗИН, ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ИЛИ ДРУГ
. . КВИД ПОМЕЩЕНИЕ
?В
Никога
По-рядко
Няколко пъти през месеца

22.9%
5.5%
2.4%

Няколко пъти през седмицата

18.7%

секи ден
Не знам/не е приложимо

46.7%
3.8%
База: 1 0 0 0 респ.

22.2. КОЛКО ЧЕСТО СТЕ РАБОТИЛИ НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
КЛИЕНТА
. МЕСТА?
. КОЛКО ЕСТО
СТЕ РАБОТИЛИНА
НА Н
КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ МЕСТА? ПОМЕ ЕНИЕ НА
КЛИЕНТА

Никога
По-рядко
Няколко пъти през месеца

71.2%
9.9%

Няколко пъти през седмицата

5.0%

секи ден

4.1%

Не знам/не е приложимо

6 0

3.7%

6.1%
База: 1 0 0 0 респ.

.3. КОЛКО ЕСТО СТЕ РАБОТИЛИ НА Н КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ МЕСТА? ВАШИ ДОМ
Никога

71

69.9%

секи ден
Не знам/не е приложимо

4.1%
6.1%

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

База: 1 0 0 0 респ.

22.3. КОЛКО ЧЕСТО СТЕ РАБОТИЛИ НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ
ВАШИЯ
ДОМ НА Н КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ МЕСТА? ВАШИ ДОМ
.3.МЕСТА?
КОЛКО ЕСТО
СТЕ РАБОТИЛИ
Никога

69.9%

По-рядко

12.3%

Няколко пъти през месеца

5.2%

Няколко пъти през седмицата

4.9%

секи ден
Не знам/не е приложимо

2.7%
5.0%
База: 1 0 0 0 респ.

.4. КОЛКО
ЕСТО
СТЕ РАБОТИЛИ
НА Н КОЕ ОТ
СЛЕДНИТЕ
П БЛИ НИ МЕСТА
22.4.
КОЛКО
ЧЕСТО
СТЕ РАБОТИЛИ
НА
НЯКОЕ МЕСТА?
ОТ СЛЕДНИТЕ
КАТО КА ЕНЕТА ЛЕТИ А И ДР.
МЕСТА? ПУБЛИЧНИ МЕСТА КАТО КАФЕНЕТА, ЛЕТИЩА И ДР.
Никога
По-рядко

74.8%
9.4%

Няколко пъти през месеца

3.3%

Няколко пъти през седмицата

3.5%

секи ден

3.1%

Не знам/не е приложимо

5.9%
База: 1 0 0 0 респ.

3. . ОБИКНОВЕНО КОЛКО ПЪТИ НА МЕСЕ РАБОТИТЕ ПРЕ НО ТА ПОНЕ А
МЕЖД
.И .
72

83.5%

АСА

6 1

секи ден

3.1%

Не знам/не е приложимо

5.9%
ПРИЛОЖЕНИЕ
База: 1 0 0 0 респ.

23.1.
ОБИКНОВЕНО, КОЛКО ПЪТИ НА МЕСЕЦ РАБОТИТЕ ПРЕЗ
3. . ОБИКНОВЕНО КОЛКО ПЪТИ НА МЕСЕ РАБОТИТЕ ПРЕ НО ТА ПОНЕ А
ЗА 2 ЧАСА МЕЖДУ 22 Ч. И 5 Ч.
МЕЖД НОЩ
. ИТА, ПОНЕ
.

АСА

83.5%

14.5%

1.7%

2.0%

1.2%

1.3%

1 път

2 пъти

3 пъти

4 пъти

1.8%

6.5%

2.0%

5 пъти Над 5 пъти Никога

Не знам

База: 1000 респ

23.2.
ОБИКНОВЕНО,
МЕСЕЦ
РАБОТИТЕ:
3. . ОБИКНОВЕНО
КОЛКОКОЛКО
ПЪТИ НАПЪТИ
МЕСЕ НА
РАБОТИТЕ
СЪБОТА
И НЕДЕЛ
СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
6 2
48.8%

48 .1%

17.3%
11.7%
5.9%

4.1%
1 път

2 пъти

3 пъти

3.9%
4 пъти

5.2%

3.1%

5 пъти Над 5 пъти Никога

Не знам

База: 1000 респ

3.3. ОБИКНОВЕНО КОЛКО ПЪТИ НА МЕСЕ РАБОТИТЕ ПОВЕ Е ОТ
70.2%
73

. НА ДЕН

5.9%

4.1%
1 път

2 пъти

3.9%

5.2%

3.1%

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ
3 пъти
4 пъти
5 пъти Над 5 пъти Никога

Не знам

База: 1000 респ

23.3. ОБИКНОВЕНО, КОЛКО ПЪТИ НА МЕСЕЦ РАБОТИТЕ:
3.3. ОБИКНОВЕНО КОЛКО ПЪТИ НА МЕСЕ РАБОТИТЕ ПОВЕ Е ОТ
. НА ДЕН
ПОВЕЧЕ ОТ 10 ЧАСА НА ДЕН
70.2%

2 3 .6 %

9.4%

3.4%

3.7%

2.7%

1.9%

1 път

2 пъти

3 пъти

4 пъти

6.2%

2.5%
5 пъти Над 5 пъти Никога

Не знам

База: 1000 респ

24.
АКО
ТЪРСИТЕ
НОВА
ВАС ДО
КАКВА ОПИТ
СТЕПЕН
О ТЪРСИТЕ
НОВА
РАБОТА
СПОРЕД
ВАС РАБОТА,
ДО КАКВАСПОРЕД
СТЕПЕН ВАШИ
Т СЕГАШЕН
И
И
Е ВИ ПОМОГНАТ?
ВАШИЯТ СЕГАШЕН ОПИТ И УМЕНИЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ?
Много голяма степен

6 3

19.2%

Голяма степен

36.5%

звестна степен

28.6%

Малка степен
Много малка степен
Не знам/не е приложимо

8.1%
2.8%
4.8%

База: 1000 респ.

Е ОТ И БРОЕНИТЕ ПО- ДОЛ ТВЪРДЕНИ НА - ДОБРЕ БИ ОПИСАЛО ВАШИТЕ МЕНИ
74
О СТАВА ВЪПРОС А РАБОТА ВИ?

Много малка степен

2.8%

ПРИЛОЖЕНИЕ

Не знам/не е приложимо

4.8%

База: 1000 респ.

25. КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТВЪРДЕНИЯ НАЙ-ДОБРЕ БИ
ОПИСАЛО
ВАШИТЕ
УМЕНИЯ,
КОГАТО
СТАВА
. КОЕ
ОТ И БРОЕНИТЕ
ПО- ДОЛ
ТВЪРДЕНИ
НА - ДОБРЕ
БИ ВЪПРОС
ОПИСАЛО ВАШИТЕ МЕНИ
ЗА
РАБОТАТА
ВИ?
КОГАТО СТАВА ВЪПРОС А РАБОТА ВИ?
Моите сега ни умения отговарят на
задълженията ми

51.6%

мам умения, които би а ми позволили да
се справя с по-сложни задължения

35.2%

Нуждая се от допълнително обучение, за
да се справя добре със задълженията си

8.7%

Не знам/не е приложимо

4.5%
База: 1000 респ.

26. КАКВИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ДОБРА
РАБОТА?
. КАКВИ
МЕНИ ТР БВА ДА ИМАТЕ А ДА ПОЛ ИТЕ ДОБРА РАБОТА
умения

69.3%

ужди езици

71.8%

Познаване на бизнес средата
Познания по счетоводство

18.5%

43.7%

39.4%

12.5%

16.9%
7.7% 6.1%

86.2%
Да

6.7%

21.5%

69.0%

омуникационни умения

10.3%

20.4%

Не

Не знам
База: 1000 респ.

. . КАКВИ МЕНИ ТР БВА ДА ИМАТЕ А ДА ПОЛ
1 0 %
2 1 %

75

ИТЕ ДОБРА РАБОТА ИТ МЕНИ

6 4

ционни умения

7.7% 6.1%

86.2%

Да НОВИ ФОРМИ НАНеРАБОТА В БЪЛГАРИЯНе знам
База: 1000 респ.

26.1. КАКВИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ
МЕНИ ТР БВА ДОБРА
ДА ИМАТЕ
А ДА ИТ
ПОЛУМЕНИЯ
ИТЕ ДОБРА РАБОТА ИТ МЕНИ
РАБОТА:
1 0 %
2 1 %

Да
Не
Не знам

6 9 %
База: 1000 респ.

26.2. КАКВИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ
МЕНИ ТР БВА ДА
ИМАТЕ
А ДА ПОЛ
ИТЕЕЗИЦИ
ДОБРА РАБОТА
ЖДИ Е И И
ДОБРА
РАБОТА:
ЧУЖДИ
7 %
2 1 %
Да
Не
Не знам

65

7 2 %

МЕНИ ТР БВА ДА ИМАТЕ А ДА ПОЛ
ТА

База: 1000 респ.

ИТЕ ДОБРА РАБОТА ПО НАВАНЕ НА

1 3%
1 9 %

Да
Не
76

Не знам

7 2 %

ПРИЛОЖЕНИЕ

База: 1000 респ.

КАКВИ
УМЕНИЯ
ДА ДОБРА
ИМАТЕ,
ЗА ДА ПО
ПОЛУЧИТЕ
АКВИ МЕНИ 26.3.
ТР БВА
ДА ИМАТЕ
А ДАТРЯБВА
ПОЛ ИТЕ
РАБОТА
НАВАНЕ НА
С СРЕДАТА
ДОБРА РАБОТА: ПОЗНАВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА
1 3%
1 9 %

Да
Не
Не знам

6 9 %
База: 1000 респ.

АКВИ МЕНИ 26.4.
ТР БВА
ДА ИМАТЕ
А ДАТРЯБВА
ПОЛ ИТЕ
РАБОТА
ПОПОЛУЧИТЕ
НАНИ ПО
КАКВИ
УМЕНИЯ
ДАДОБРА
ИМАТЕ,
ЗА ДА
ВОДСТВО
ДОБРА РАБОТА: ПОЗНАНИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО
1 7 %
Да

4 4 %

Не
Не знам

39 %
База: 1000 респ.

АКВИ МЕНИ ТР БВА ДА ИМАТЕ А ДА ПОЛ
ИКА ИОННИ МЕНИ
8 %

6 6

ИТЕ ДОБРА РАБОТА

6 %

Да
Не
77

Не знам

39 %
База:
1000 респ.
НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА
В БЪЛГАРИЯ

26.5. КАКВИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ

МЕНИ ТР БВА ДОБРА
ДА ИМАТЕ
А ДА ПОЛ
ИТЕ ДОБРА РАБОТА УМЕНИЯ
РАБОТА:
КОМУНИКАЦИОННИ
ИОННИ МЕНИ
6 %

8 %

Да
Не
Не знам

8 6 %

База: 1000 респ.

27. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ) НЕСЪГЛАСНИ С
ИЗБРОЕНИТЕ
ПО-ДОЛУАСНИ/
ТВЪРДЕНИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ
2 7. О А ВА СТЕ ЕН СТЕ С
НЕС
АСНИ С И БРОЕНИТЕ О- О ТВ
НА ОВАШАТА
ОТНО ЕНИЕРАБОТА:
НА ВА АТА РАБОТА:
ао

ло, запла ане о ми е а е ва но

40.9%

а о а а ми о азва о ри а елно вли ние
в р лични ми живо
о
а волнен или р ва а нап сна,
лесно и си намерил ра о а с по о но запла ане

оже а за

20.1%

61.2%
29.6%

зпи вам с рес на ра о а

48.9%

ра о а а си в сле ва и е
6 месе а

50.5%

ес ласен

0.7%

38.3%
18.0%

20.3%

Р ЕНИ

18.6%

12.4%

37.7%
22.1%

2.2%

6 727.9%

1.1%

14.5% 10.4% 24.6%
и о с ласен, ни о нес ласен

ласен

е знам/

2 7.1 . О А ВА СТЕ ЕН СТЕ С
АСНИ/ НЕС
О ОТНО ЕНИЕ НА ВА АТА РАБОТА: АТО

е е приложимо

АСНИ С И БРОЕНИТЕ О- О ТВ Р ЕНИ
О, А А АНЕТО МИ Е А Е ВАТНО
29.8%

25.7%
20.1%
15.2%
78

8.5%

зпи вам с рес на ра о а
оже а за

48.9%

ра о а а си в сле ва и е
6 месеПРИЛОЖЕНИЕ
а

50.5%

ес ласен

22.1%

27.9%

1.1%

14.5% 10.4% 24.6%
и о с ласен, ни о нес ласен

ласен
е знам/ е е приложимо
27.1. ДО КАКВА СТЕПЕН
СТЕ СЪГЛАСНИ) НЕСЪГЛАСНИ
С ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТВЪРДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА
КАТО
ЦЯЛО,
ЗАПЛАЩАНЕТО
Е АДЕКВАТНО
2 7.1 РАБОТА:
. О А ВА СТЕ
ЕН СТЕ
С
АСНИ/
НЕС
АСНИ С ИМИ
БРОЕНИТЕ
О- О ТВ Р ЕНИ

О ОТНО ЕНИЕ НА ВА АТА РАБОТА: АТО

О, А

А АНЕТО МИ Е А Е ВАТНО

29.8%
25.7%
20.1%
15.2%
8.5%
0.7%
ап лно
нес ласен

о-с оро
нес ласен

и о с ласен,
ни о
нес ласен

о-с оро
с ласен

ап лно
с ласен

е знам/ е е
приложимо

База: 1000 респ

27.2. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ) НЕСЪГЛАСНИ С ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТВЪРДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА
. . ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ НЕСЪГЛАСНИ С И БРОЕНИТЕ ПО- ДОЛ ТВЪРДЕНИ
РАБОТА: РАБОТАТА
МИ ОКАЗВА
ОТРИЦАТЕЛНО
ВЛИЯНИЕ
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ВАШАТА РАБОТА
РАБОТАТА МИ
ОКА ВА ОТРИ АТЕЛНО
ВЛИ НИЕ
ВЪРВЪРХУ
ЛИ НИЛИЧНИЯ
МИ ЖИВОТМИ ЖИВОТ
30.0%

31.2%

18.0%
13.7%

4.9%

Напълно
несъгласен

По-скоро Нито съгласен,
несъгласен
нито
несъгласен

По-скоро
съгласен

Напълно
съгласен

2.2%
Не знам/Не е
приложимо

База: 1000 респ

.3. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ НЕСЪГЛАСНИ С И БРОЕНИТЕ ПО- ДОЛ ТВЪРДЕНИ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА РАБОТА АКО БЪДА ВОЛНЕН ИЛИ ТР БВА ДА НАП СНА
79
ЛЕСНО БИ СИ НАМЕРИЛ РАБОТА С ПОДОБНО
АПЛА АНЕ

68

2.2%
Напълно
несъгласен

По-скоро Нито съгласен, По-скоро
съгласен
несъгласен НОВИ ФОРМИ
нито НА РАБОТА
В БЪЛГАРИЯ
несъгласен

Напълно
съгласен

Не знам/Не е
приложимо

База: 1000 респ

27.3. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ) НЕСЪГЛАСНИ С ИЗБРО.3. ЕНИТЕ
ДО КАКВАПО-ДОЛУ
СТЕПЕН СТЕ ТВЪРДЕНИЯ
СЪГЛАСНИ НЕСЪГЛАСНИ
С И БРОЕНИТЕНА
ПО- ВАШАТА
ДОЛ ТВЪРДЕНИ
ПО ОТНОШЕНИЕ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА РАБОТА АКО БЪДА ВОЛНЕН ИЛИ ТР БВА ДА НАП СНА
РАБОТА:
АКО БЪДА
УВОЛНЕН
ТРЯБВА
ЛЕСНО
БИ СИ НАМЕРИЛ
РАБОТА
С ПОДОБНОИЛИ
АПЛА
АНЕ ДА НАПУСНА,
ЛЕСНО БИХ СИ НАМЕРИЛ РАБОТА С ПОДОБНО ЗАПЛАЩАНЕ
25.6%
20.3%
16.6%
13.0%

Напълно
несъгласен

По-скоро Нито съгласен,
несъгласен
нито
несъгласен

По-скоро
съгласен

12.1%

12.4%

Напълно
съгласен

Не знам/Не е
приложимо

База: 1000 респ

27.4. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ) НЕСЪГЛАСНИ С ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТВЪРДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА
.4. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ НЕСЪГЛАСНИ С И БРОЕНИТЕ ПО- ДОЛ ТВЪРДЕНИ
ИЗПИТВАМ
СТРЕС
НА РАБОТА
ПО РАБОТА:
ОТНОШЕНИЕ
НА ВАШАТА РАБОТА
И ПИТВАМ
СТРЕС НА РАБОТА
27.0%
21.9%

22.1%

20.2%

7.7%
1.1%
Напълно
несъгласен

По-скоро Нито съгласен,
несъгласен
нито
несъгласен

По-скоро
съгласен

Напълно
съгласен

Не знам/Не е
приложимо

База: 1000 респ

. . ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ НЕСЪГЛАСНИ С И БРОЕНИТЕ ПО- ДОЛ ТВЪРДЕНИ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШАТА РАБОТА МОЖЕ ДА АГ Б РАБОТАТА СИ В СЛЕДВА ИТЕ
80
МЕСЕ А

6 9

1.1%
Напълно
несъгласен

По-скоро
По-скоро Нито съгласен,
ПРИЛОЖЕНИЕ
съгласен
несъгласен
нито
несъгласен

Напълно
съгласен

Не знам/Не е
приложимо

База: 1000 респ

27.5. ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ) НЕСЪГЛАСНИ С ИЗБРОЕНИТЕ
ТВЪРДЕНИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ
ВАШАТА
. . ДО
КАКВАПО-ДОЛУ
СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ
НЕСЪГЛАСНИ
С И БРОЕНИТЕНА
ПО- ДОЛ
ТВЪРДЕНИ
РАБОТА:НА
МОЖЕ
ДА
ЗАГУБЯ
РАБОТАТА
СИ В СЛЕДВАЩИТЕ
6
ПО ОТНОШЕНИЕ
ВАШАТА
РАБОТА
МОЖЕ
ДА АГ Б РАБОТАТА
СИ В СЛЕДВА ИТЕ
МЕСЕ МЕСЕЦА
А
27.3%
24.6%

23.2%

14.5%
7.8%
2.6%
Напълно
несъгласен

По-скоро Нито съгласен,
несъгласен
нито
несъгласен

По-скоро
съгласен

Напълно
съгласен

Не знам/Не е
приложимо

База: 1000 респ

28. КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ОТРАЗЯВА ВАШИЯ ОПИТ С
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ, КОИТО СЪБИРАТ РАБОТОДАТЕЛИ И
РАБОТНИЦИ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТОКИ И УСЛУГИ
С ДОСТАВЧИЦИ?
и о а не с м ч вал за по о ни
пла орми

46.1%

вал с м за по о ни пла орми, но
ни о а не с м и посе авал

32.2%

осе авал с м а ива пла орми, но
ни о а не с м и използвал

8.3%

он о а с м използвал а сл и е на а ива
пла орми ве н ж на н ол о месе а)

4.2%

ин или повече п и с м посе авал а а ива
пла орми и ве н ж с м пла ил а за сл а

2.1%

е овно използвам сл и е на а ива
пла орми поне ве н ж месечно)

2.0%

е знам

ез мнение не е приложимо

е овна пла ена о п с а

5.1%

81

База: 1000 респ.

81.1%

16.3%

2.6%

7 0

пла

орми и ве н ж с м пла ил а за сл а
е овно използвам сл и е на а ива
пла орми поне ве н ж месечно)
е знам

2.0%
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ез мнение не е приложимо

5.1%

База: 1000 респ.

29. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ ПОЛЗВАТЕ?
е овна пла ена о п с а

81.1%

Болнични
а

82.4%

лжи елна ме и инс а зас ра ов а

63.3%

16.3%

2.6%

16.0%

1.6%

29.9%

6.8%

ла ена о п с а за о леж ане на е е
о риване на ме и инс о лечение, оп лни елна
ме и инс а зас ра ов а
о риване на раз о и за е с и заве ени

15.3%

Безпла на или с си ирана рана

18.3%

77.3%

4.4%

о риване на ранспор ни раз о и

20.2%

74.9%

4.9%

чение за сме а на ра о о а ел
си р ване на заемни сре с ва ре и

33.4%
5.1%

20.1%
21.0%

73.9%

29.1%

5.7%

65.2%

11.6%
а

24.1%

42.5%
64.6%

8.5%

79.9%
е

е знам
База: 1000 респ.

29.1. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ
АЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ РЕДОВНА ПЛАТЕНА
ПОЛЗВАТЕ: РЕДОВНА ПЛАТЕНА ОТПУСКА

1 6 %

3%

Да
Не
Не знам

8 1 %

База: 1000 респ.

АЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ БОЛНИ НИ
1 6 %

2 %

Да
82

Не

71

Не
Не знам

8 1 %

ПРИЛОЖЕНИЕ

База: 1000 респ.

29.2. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
И База:
ОСИГУРОВКИ
8 1 %
1000 респ.
О ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
И
ОСИГ
РОВКИ
ПОЛ
ВАТЕ
БОЛНИ
НИ
ПОЛЗВАТЕ: БОЛНИЧНИ

ВИ СО ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ БОЛНИ НИ
2 %
1 6 %
2 %
1 6 %
Да
Не Да
Не знам
Не
Не знам

8 2 %

База: 1000 респ.

8 2 %
База: 1000 респ.
О ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ АДЪЛЖИТЕЛНА
А АСТРА ОВКА
ВИ СО ИАЛНИ29.3.
ПРИДОБИВКИ
И ОСИГ РОВКИ
ПОЛ ВАТЕ ИАДЪЛЖИТЕЛНА
КАКВИ СОЦИАЛНИ
ПРИДОБИВКИ
ОСИГУРОВКИ
НСКА АСТРА ОВКА ПОЛЗВАТЕ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА
7 %
7 %
30 %

Да

30 %

Не Да
Не знам
Не

6 3%

Не знам

6 3% База: 1000 респ.
База: 1000 респ.

7 2
7 2

83

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПЛАТЕНА ОТП СКА А
ДЕТЕ 29.4. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ ПОЛЗВАИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
И ОСИГОТПУСКА
РОВКИ ПОЛ
ВАТЕ ПЛАТЕНА
ОТП
СКА А
ТЕ: ПЛАТЕНА
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
НА
ДЕТЕ
ДЕТЕ
2 4 %
2 4 %

33%

Да

33%

Не
Да
Не знам
Не
Не знам

4 3%

База: 1000 респ.

4 3%
База: 1000 респ.
ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ
НА
ЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕДИ ИНСКА АСТРА ОВКА
29.5. КАКВИИСОЦИАЛНИ
ПРИДОБИВКИ
И ОСИГУРОВКИ
ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
ОСИГ РОВКИ
ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ
НА
ПОЛЗВАТЕ:
ПОКРИВАНЕ
НА
МЕДИЦИНСКО
ЛЕЧЕНИЕ,
ЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕДИ ИНСКА АСТРА ОВКА
ДОПЪЛНИТЕЛНА
МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА
2 0 %
15%
2 0 %

15%

Да
Не
Да
Не знам
Не
Не знам

65%

База: 1000 респ.

База: 1000 респ.
65% РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ
ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ
НА РА ОДИ
ЕНИ
ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ НА РА ОДИ
ЕНИ
5%
2 1 %

2 1 %

5%
Да
84

Не
Да
Не знам
Не

65%

ПРИЛОЖЕНИЕ

База: 1000 респ.

СО ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ НА РА ОДИ
29.6. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ ПОЛЗВААВЕДЕНИ
ТЕ: ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

5%

2 1 %

Да
Не
Не знам

7 4 %

База: 1000 респ.

7 3

29.7. КАКВИИСОЦИАЛНИ
ПРИДОБИВКИ
ОСИГУРОВКИ
О ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
ОСИГ РОВКИ
ПОЛ ВАТЕ БЕИ ПЛАТНА
ИЛИ ПОЛЗВАТЕ:
БЕЗПЛАТНА
ИЛИ
СУБСИДИРАНА
ХРАНА
А РАНА

5%
1 8 %
Да
Не
Не знам

7 7 %

База: 1000 респ.

О ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ НА
И РА ОДИ
5%
2 0 %
85

Да
Не

7 7 %

База: 1000 респ.
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ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ПОКРИВАНЕ НА
29.8. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ ПОЛЗВАА ОДИ
ТЕ: ПОКРИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

5%
2 0 %
Да
Не
Не знам

75%

База: 1000 респ.

ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ОБ ЕНИЕ А СМЕТКА НА
29.9. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ ПОЛЗВАТЕ: ОБУЧЕНИЕ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ
6 %
2 9 %

Да
Не
Не знам

65%
База: 1000 респ.

7 4

О ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ОСИГ Р ВАНЕ НА
ТВА КРЕДИТ
8 %

1 2 %
86

Да

База: 1000 респ.
ПРИЛОЖЕНИЕ

И СО ИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГ РОВКИ ПОЛ ВАТЕ ОСИГ Р ВАНЕ НА
29.10. КАКВИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОСИГУРОВКИ ПОЛЗВАЕДСТВА КРЕДИТ
ТЕ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА) КРЕДИТ
8 %

1 2 %
Да
Не
Не знам

8 0 %

База: 1000 респ.

30. ЧЛЕН ЛИ СТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ
ПРОФСЪЮЗ?
И СТЕ НА ПРО ЕСИОНАЛНО
СДРИЛИ
ЖЕНИЕ
ИЛИ ПРО СЪ ?

2 %

1 7 %
Да
Не
Не знам

75

8 1 %

База: 1000 респ.

ОСНОВНИТЕ ПРИ ИНИ ДА НЕ СТЕ ЛЕН НА ПОДОБНО СДР ЖЕНИЕ?

аинтересован – никога не съм
проучвал

51.6%

ме – прекалено съм зает, за да
участвам

21.4%

Не съ ествува в моята област

20.7%

87

8 1 %

База: 1000 респ.
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31.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ДА НЕ СТЕ ЧЛЕН НА

3 . КОИ
СА ОСНОВНИТЕ
ПРИ ИНИ ДА НЕ СТЕ ЛЕН НА ПОДОБНО СДР ЖЕНИЕ?
ПОДОБНО
СДРУЖЕНИЕ?
Не съм заинтересован – никога не съм
проучвал

51.6%

Нямам време – прекалено съм зает, за да
участвам

21.4%

Не съ ествува в моята област

20.7%

Не знам /достаттъчно/ за съ ествуването
на такава организация

17.9%

Няма добавена сто ност

3.5%

Друго

1.7%

Не знам/ не е приложимо

7.6%

База: 829 респ., посочили "Не" , "Не знам/ не е приложимо" на в.30

32.

ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ЗА РАБОТА НЯКОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ

3 . И ПОЛ ВАТЕ ЛИ А РАБОТА Н КОЕ ОТ И БРОЕНИТЕ ПО- ДОЛ БЕ НА ЕНИЕ ДАЛИ СА
ПО-ДОЛУ,
ЗНАЧЕНИЕ
ДАЛИ
СА СОБСТВЕНИ?
ОСИГУРЕНИ ОТ ВАШИЯ
ОСИГ РЕНИ
ОТ ВАШИБЕЗ
РАБОТОДАТЕЛ
ИЛИ
СА ВАШИ

РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ СА ВАШИ СОБСТВЕНИ?

пликации за смарт теле он

28.7%

69.8%

Достъп до интернет

57.8%

Персонален настолен комп тър
аптоп
аблет

1.5%

41.4%

45.5%

53.0%

31.6%

1.5%

66.7%

19.8%

1.7%

78.1%
Да

Не

0.8%

2.1%
Не знам

База: 1000 респ.

3 . . И ПОЛ ВАТЕ ЛИ А РАБОТА АПЛИКА ИИ А СМАРТ ТЕЛЕ ОН БЕ
ОСИГ РЕН ОТ ВАШИ РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?
88

2 %

НА ЕНИЕ ДАЛИ Е

7 6

аблет

19.8%

78.1%
Да

2.1%

НеПРИЛОЖЕНИЕ Не знам
База: 1000 респ.

32.1. ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ЗА РАБОТА АПЛИКАЦИИ ЗА СМАРТ ТЕЛЕФОН,
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
ДАЛИ
ОСИГУРЕН
ОТ ВАШИЯ
ОЛ ВАТЕ ЛИ А РАБОТА
АПЛИКА
ИИ А СМАРТ
ТЕЛЕ ЕОН
БЕ НА ЕНИЕ
ДАЛИ Е РАБОТОН ОТ ВАШИ РАБОТОДАТЕЛ
Е ВАШ
СОБСТВЕН?
ДАТЕЛИЛИ
ИЛИ
Е ВАШ
СОБСТВЕН?
2 %
2 9 %

Да
Не
Не знам

7 0 %
База: 1000 респ.

32.2. ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ЗА РАБОТА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, БЕЗ
ЗНАЧЕНИЕ
Е ОСИГУРЕН
ВАШИЯ
ПОЛ ВАТЕ ЛИ А РАБОТА
ДОСТЪПДАЛИ
ДО ИНТЕРНЕТ
БЕ НАОТЕНИЕ
ДАЛИРАБОТОДАТЕЛ
Е ОСИГ РЕН
И РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ
Е ВАШ
СОБСТВЕН?
ИЛИ
Е ВАШ
СОБСТВЕН?
1 %

7 7

4 1 %

Да
Не
Не знам

58%
База: 1000 респ.

ПОЛ ВАТЕ ЛИ А РАБОТА ПЕРСОНАЛЕН НАСТОЛЕН КОМП ТЪР БЕ
ОСИГ РЕН ОТ ВАШИ РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?
2 %

89

НА ЕНИЕ

4 1 %

Не знам
Да

58%

Не

НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

Не знам

База: 1000 респ.

58%
32.3. ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ЗА РАБОТА ПЕРСОНАЛЕН НАСТОЛЕН
ВАТЕ ЛИ А РАБОТА
ПЕРСОНАЛЕН
НАСТОЛЕН КОМП
БЕ НА ЕНИЕ
КОМПЮТЪР,
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
ДАЛИТЪР
Е ОСИГУРЕН
ОТ ВАШИЯ
База: 1000 респ.
Г РЕН ОТ ВАШИРАБОТОДАТЕЛ
РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ
Е
ВАШ
СОБСТВЕН?
ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?

ВАТЕ ЛИ А РАБОТА ПЕРСОНАЛЕН 2 НАСТОЛЕН
КОМП ТЪР БЕ
%
Г РЕН ОТ ВАШИ РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?
2 %

НА ЕНИЕ

Да
Не

53%

4 6 %

Не знам
Да
Не

53%

4 6 %

Не знам

База: 1000 респ.

ВАТЕ ЛИ А РАБОТА ЛАПТОП БЕ НА ЕНИЕ ДАЛИ Е ОСИГ РЕН ОТ ВАШИ
База: 1000 респ.
ЕЛ ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?
32.4. ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ЗА РАБОТА ЛАПТОП, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
ДАЛИ
Е ОСИГУРЕН
ВАШИЯ
ИЛИ Е
ВАТЕ ЛИ А РАБОТА
ЛАПТОП
БЕ 2 НА
ЕНИЕ
ДАЛИРАБОТОДАТЕЛ
Е ОСИГ РЕН ОТ ВАШИ
% ОТ
ЕЛ ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?
ВАШ СОБСТВЕН?
31 %

2 %

Да
Не

31 %
6 7 %

Не знам
Да
Не
Не знам

База: 1000 респ.

6 7 %

7 8
База: 1000 респ.

7 8
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ИЗПОЛЗВАТЕ
РАБОТА
БЕЗОТ
ЗНАЧЕНИЕ
Л ВАТЕ ЛИ А 32.5.
РАБОТА
ТАБЛЕТ БЕ ЛИ
НА ЗА
ЕНИЕ
ДАЛИТАБЛЕТ,
Е ОСИГ РЕН
ВАШИ
ДАЛИ
Е
ОСИГУРЕН
ОТ
ВАШИЯ
РАБОТОДАТЕЛ
ИЛИ Е
ЕЛ
ИЛИ
Е
ВАШ
СОБСТВЕН?
Л ВАТЕ ЛИ А РАБОТА ТАБЛЕТ БЕ НА ЕНИЕ ДАЛИ Е ОСИГ РЕН ОТ ВАШИ
ВАШ
СОБСТВЕН?
ЕЛ ИЛИ Е ВАШ СОБСТВЕН?
2 %
2 %
2 0 %
2 0 %

Да
ДаНе
Не
Не знам
Не знам

7 8 %
7 8 %

Е ЛИ Е ДЕ СТВА
33.
Е ЛИ
ДЕ НОСТ
СТВА
ОТ
ВАСЕДЕ
ОТ ВАС ДЕ НОСТ

База: 1000 респ.
База: 1000 респ.

ОТО ТР ДОВО
АКОНОДАТЕЛСТВО
ОГРАНИ АВА
О А
СМЯТАТЕ
ЛИ, ЧЕ
ДЕЙСТВАЩОТОЕТРУДОВО
ЗАКОНОДАТЕЛОТО
ТРНА
ДОВО
АКОНОДАТЕЛСТВО Е ОГРАНИ АВА О А
ОРМА
АЕТОСТ?
СТВО Е ОГРАНИЧАВАЩО ЗА ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС ДЕЙНОСТ/
ОРМА НА АЕТОСТ?
ФОРМА НА ЗАЕТОСТ?

30 %
30 %

2 3%
2 3%

4 47 7% %

Да
Да
Не
Не
Не знам
Не знам

База:
1000
респ.
База:
1000
респ.
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Е ЛИ Е ДЕ
ОТО ЛИ,
ИНАНСОВО
АКОНОДАТЕЛСТВО
Е ОГРАНИ
АВА О А
34. СТВА
СМЯТАТЕ
ЧЕ ДЕЙСТВАЩОТО
ФИНАНСОВО
ЗАКОНОДАТЕЛОТ ВАС ДЕ НОСТ
ОРМА
НА АЕТОСТ? ЗА ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС ДЕЙНОСТ/
СТВО
Е ОГРАНИЧАВАЩО

.

ФОРМА НА ЗАЕТОСТ?
34. СМ ТАТЕ ЛИ Е ДЕ СТВА ОТО ИНАНСОВО АКОНОДАТЕЛСТВО Е ОГРАНИ АВА О А
ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС ДЕ НОСТ ОРМА НА АЕТОСТ?

31 %

2 8 %
31 %

Да
2 8 %

Не
Да

Не знам

Не
Не знам

4 1 %

База: 1000 респ.
4 1 %

База: 1000 респ.

ВЪЗРАСТ
335.
. ВЪ
РАСТ
22.1%

20.4%

23.1%

22.1%

23.1%

21.7%

21.7%

12.7%

1 8 -29 г.

30 -39 г.

30 -39 г.

4 0 -49 г.

4 0 -49 г.

50-59 г.

92

50-59 г.

12.7%

6 0 -65 г.

База: 1000 респ

6 0 -65 г.

База: 1000 респ

Л

ПРИЛОЖЕНИЕ

36. ПОЛ
3 . ПОЛ

50%

Мъж
ена

50%

50%

Мъж
ена

50%
База: 1000 респ.

База: 1000 респ.

3 . КАКВА
Е НА
- ВИСОКАТАСТЕПЕН
ОБРА ОВАТЕЛНА
ОБ ЕНИЕ
КОЕТОСТЕ
СПЕШНО СТЕ
ВА Е НА - ВИСОКАТА
ОБРА
ОВАТЕЛНА
ИЛИ ОБ СТЕПЕН
ЕНИЕИЛИ
КОЕТО
СПЕШНО
АВЪРШИЛИ?
ШИЛИ?
37. КАКВА Е НАЙ-ВИСОКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ИЛИ
ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО УСПЕШНО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ?
Основно образование

Основно образование

3.6%

3.6%

Начален етап на средно образование

ачален етап на средно образование

0.8%

0.8%

Средно образование

46.5%

Обучение след завър ено средно
Средно образование

11.2%

ионално обучение след
завър ено
Бакалавърска
степен или еквивалент
11.2%
средно образование

12.9%

Магистърска степен или еквивалент

акалавърска степен или еквивалент

Докторска степен или еквивалент

Докторска степен или еквивалент

19.9%

12.9%

Магистърска степен или еквивалент

46.5%

4.7%

образование
Обучение след завър
ено средно
Про есионално
обучение след завър ено
4.7%
образование средно образование

0.4%

19.9%

0.4%

База: 1000 респ

База: 1000 респ
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НОВИ ФОРМИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

38. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Е НО ПОЛОЖЕНИЕ
3% НО
3% ПОЛОЖЕНИЕ
4 %
3 . СЕМЕ
3% 3% 25%
4 %

Необвързан

25%

Семеен

Необвързан

азделени
азведен /овдовял
Не знам

6 6 %
6 6 %

Семеен
азделени
азведен /овдовял

База: 1000 респ.

Не знам
База: 1000 респ.

О ИМАТЕ ПРЕДВИД СЕМЕ НИ МЕСЕ ЕН Б ДЖЕТ БИ ТЕ ЛИ КА АЛИ Е
АТЕ Н ЖДИТЕ СИ ....?
3 . КАТО
ПРЕДВИД
СЕМЕ НИ
МЕСЕ ЕН БМЕСЕЧЕН
ДЖЕТ БИ БЮДЖЕТ,
ТЕ ЛИ КА АЛИ
Е
39.
КАТОИМАТЕ
ИМАТЕ
ПРЕДВИД
СЕМЕЙНИЯ
БИХТЕ
ПОКРИВАТЕ
Н
ЖДИТЕ
СИ
....?
ЛИ КАЗАЛИ ЧЕ ПОКРИВАТЕ НУЖДИТЕ СИ ....?
Много лесно
есно
По-скоро лесно
С някои трудности

1.8%

Много
лесно
8.2%

есно 17.4%

8.2%

По-скоро лесно

рудно С някои трудности
С големи трудности

1.8%

17.4%41.5%

рудно
7.9%

/ без мнение/ не е приложимоС големи
1.7%трудности
Не знам/ без мнение/ не е приложимо

41.5%

21.5%
21.5%
7.9%

База: 1000 респ.

1.7%
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База: 1000 респ.

8 2
8 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАСЕЛЕНО М СТО

40. ТИП НАСЕЛЕНО МЯСТО
2 3%

1 9 %
Со ия
Областен град
Друг град
Село

2 4 %
34 %

База: 1000 респ.
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