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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес” (договор  BG05M9OP001-

4.003-0045-C01/11.12.2018 г.) е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 по приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, процедура 

„Транснационални партньорства“ и се изпълнява от „Идеин“ ЕООД в партньорство с Католическия 

университет в Льовен, Белгия, наричан за краткост и за целите на проекта КУЛ.  

Основна цел на проекта е подобряване на транснационалното сътрудничество чрез 

разработване, тестване и адаптиране за всяка държава партньор на две иновативни социални 

практики за повишаване благосъстоянието на работните места и производителността на 

организациите.  

Специфичните цели на проекта са: 

❑ Разработване на две иновативни социални практики, които да подпомогнат ресурсите 

и организационния контекст, за да подкрепят заетите, както и работодателите, да адаптират 

работните си ритми към индивидуалните циркадни ритми чрез използването на проследяващи 

активността аксесоари (активити тракъри), тестване и адаптиране към националните 

характеристики, в сътрудничество с транснационални партньори, включващи: : 1) цялостна CARVE 

методология за преосмисляне и за моделиране на работното място (job crafting и job carving); и 2) 

практика за адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването на съвременните ИКТ базирани 

технологии.  

❑ Работа в сътрудничество с цел подобряване на условията на труд чрез адресиране на 

общи за страните членки проблеми, свързани с високите нива на стрес и отговорността на 

работодателите за повишаване благосъстоянието на работните места;  

❑ Обединяване на усилията с партньорите за предоставяне на подкрепа на целевите 

групи - заети лица и работодатели, за да балансират интересите си за по-качествени, здравословни и 

ефективни работни места, съобразно стандартите и политиките на ЕС.  

Социална иновация № 1: цялостна CARVE методология за преосмисляне и за моделиране на 

работното място (job crafting и job carving). Осъществява се чрез семинари, които имат за цел да 

подпомогнат работниците да прегледат настоящите си задачи и да ги оценят от гледна точка на 

влиянието им върху здравето им. Провеждат се след определен период, в който служителите на една 

фирма носят активити тракъри с цел изследване на техния персонален циркаден ритъм. На семинара 

служителите обсъждат конкретни препоръки и стъпки как да моделират работата си съобразно 

личния си енергиен модел – кои задачи са най-подходящи за тях, по кое време на деня, как може да 

се преосмисли конкретното работно място и т.н..  
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Социална иновация № 2: практика за адаптиране на индивидуалните ритми чрез 

използването на съвременните ИКТ базирани технологии. 

Втората иновативна практика - за адаптиране на индивидуалните ритми чрез използването 

на съвременните ИКТ базирани технологии, ще завърши с разработката на наръчник за 

работодатели с насоки и препоръки относно политиката в областта на човешките ресурси, 

насърчаваща моделирането на работните процеси въз основа на циркадния ритъм на служителите. 

Наръчникът ще съдържа предложения и добри практики относно използването на активити 

тракърите като част от политиката за повишаване на благосъстоянието на работното място.  

Целта на настоящата задача „Специфични анализи и изследвания на опита на други държави 

членки“ е задълбочено да се проучи опитът на другите държави членки на ЕС, както и другаде по 

света, в които под някаква форма съществуват практики за преосмисляне и за моделиране на 

работното място (job crafting и job carving); освен това да се проучи дали и как тя се прилага от 

работници и работодатели.  

Анализът проследява: 

• Начина на използване на подобни подходи в ЕС, основните характеристики на 

работодателите и работниците, които ползват сходни/ различни подходи в предоставянето й;  

• Стандарти за предоставяне, професионални асоциации на компаниите, нормативна 

рамка насърчаваща/ограничаваща подобни подходи; 

• Анализи и проучвания, SWOT анализ, практики от други държави извън ЕС, 

уникалност на иновативните подходи в европейски контекст и пр. 

 

В настоящия доклад посочените по-горе теми са групирани в три главни раздела: 

• Прилагане на сходни подходи в Европейския съюз 

• Нормативна рамка 

• Анализи и изследвания 

Дефиниции 

За целите на настоящия анализ приемаме следния превод, пояснения и лингвистична 

адаптация на английските понятия: 

• job crafting – моделиране на работния процес по самоинициатива на работниците, 

при която те въвеждат или променят задачи и типове взаимодействия в работния колектив. За 

краткост по-долу в текста използваме моделиране (на работния процес) по самоинициатива; 

http://www.eufunds.bg/
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• job carving – въведено от работодателя моделиране на работния процес като нова 

организационна политика за човешките ресурси, при която служебните задължения се 

персонализират по начин, който освобождава времето на специализирания персонал и позволява 

максимално оползотворяване на индивидуалните умения; прилага се също и при наемането на хора 

с увреждания или специални потребности. За краткост по-долу в текста използваме моделиране (на 

работния процес).   
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2. ПРИЛАГАНЕ НА СХОДНИ ПОДХОДИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Стратегии, нормативни документи и практики за гъвкави условия на труда прилагат 

практически всички държави членки на ЕС и много други развити държави по света. Понятието 

гъвкави условия на труд (понякога употребено като синоним на гъвкава заетост) не е хомогенно и 

макар че е все още дискусионно, ясно е, че се състои от отделни елемента, сред които са гъвкаво 

работно време, гъвкаво работно място и гъвкава кариера. От тази гледна точка очевидни са 

множеството пресечни точки с разглежданите в този анализ подходи за моделиране на работните 

процеси като самоинициатива или като работодателска политика за човешките ресурси. 

Според някои изследователи гъвкавото работно време е условие, при което служителите 

могат да разпределят по различен начин броя на нормативно или договорно установените работни 

часове. Повечето европейски държави приемат следните форми на гъвкаво работно време: непълно 

работно време, споделена длъжност (с различни варианти на разпределението на времето в рамките 

на деня или седмицата), плаващо работно време (избираемо начало и край на работния ден с гъвкава 

обедна почивка), компресирана седмица, годишни часове. 

Гъвкаво работно място е условие, посредством което служителите могат да работят от 

вкъщи или от алтернативно работно място – краткосрочно или дългосрочно, в зависимост от 

нуждите и обстоятелствата, както и материалната обезпеченост.  

Гъвкава кариера е условие на труда, което позволява на служителите да редуват периоди 

на работа и периоди на отсъствие (платени или неплатени) в съответствие със своите интереси и 

отговорности - грижи за деца, грижи за болен роднина, обучение, пътуване, лично и професионално 

развитие, доброволчество и др. 

 

2.1. Подходи в публичната администрация 

Смята се, че публичната администрация е една от сферите, в които най-лесно би могло да се 

приложат прийомите на гъвкавите условия на труда, заради сравнителната еднородност на 

дейностите и относителната й централизация, която позволява един акт да се внедри едновременно 

на много места.  

Един пример: Стратегията за развитие на българската държавна администрация предвижда 

до 2020 г. да се внедрят правила за гъвкави условия на труд в поне 200 администрации, за което в 

Пътната карта за изпълнението й са заложени мерки и индикатори. Предвидено е да се разшири 

броят на централните администрации, прилагащи гъвкаво работно време, от 77 до 115, както и да се 

http://www.eufunds.bg/
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въведат практики за гъвкаво работно място и за гъвкава кариера, съответно в 25 и 20 администрации 

до 2020 г. 

В изследването „Анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на 

гъвкави условия на труд“1 Институтът за публична администрация в България прави обстоен 

преглед на европейските практики в тази сфера. Някои от интересните примери излагаме по-долу с 

уговорката, че не са точни цитати, но са описани по посочения документ. 

Възможностите за гъвкаво работно време са предвидени в Регламента за персонала на 

Европейската комисия. Служителите се възползват от отложено начало и край на работното време, 

като спазват определените ограничения за най-ранно стартиране (7:00 ч.) и съответно най-късно 

приключване на работния ден (20:30 ч.). Броят отработени часова може да варира в различните дни, 

но трябва да се балансира в рамките на съответния месец. Регламентът на ЕК позволява също работа 

от дистанция за длъжностите, при които е допустимо физическо отсъствие от работното място. При 

постоянна работа от дистанция служителите следва да работят извън офиса най-малко половин ден 

в седмицата и най-много 2 дни и половина (20 работни часа). При периодична работа от дистанция 

се допускат най-много 60 дни отсъствие от работното място годишно. 

В Малта освен отложено начало и край на работния ден е възможно служителите да работят 

по-малко от 5 дни седмично, като компенсират с повече отработени часове през останалите дни. 

Съгласно действащото законодателство на един служител е позволено да работи 90% от работното 

време всеки месец от дистанция. 

Ирландия въвежда през 2003 г. пилотна схема за работа от дистанция само за няколко 

структури на публичната администрация; обичайно това се позволява на йерархически по-високите 

длъжности. 

Във Франция официалното регламентирано работно време на администрацията е 35 часа 

седмично. Максималният брой отработени часове не може да надвишава 10 часа дневно и 48 часа 

седмично. Двата основни модела, възприети в администрацията са: задължение за минимално 

отработване на 4 часа дневно; възможности за отложено начало и край на работния ден с посочени 

часове на задължително присъствие на работното място. Принципите за работа от дистанция са 

валидни за държавни служители, служители от публичния сектор и съдебната власт, но не са 

приложими за военните и служителите, наети по Кодекса на труда. 

Работата от дистанция не е законодателно регламентирана в Германия, но всяка 

администрация може да създаде собствени правила за този механизъм с цел за насърчаване на 

                                                      
1 https://www.ipa.government.bg/bg/analiz-na-dobri-praktiki-i-izgotvyane-na-predlozheniya-za-vvezhdane-

na-gvkavi-usloviya-na-trud 
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баланса между работата и семейния живот. В Министерството на вътрешните работи например, 

служителят трябва да прекарва най-малко 2 дни и 40% от работното си време в офиса, а най-малко 

20% следва да бъдат отработени от дистанция. 

В Португалия гъвкавото работно време е нормативно уредено за всички служители на 

публичната администрация без отбраната и полицията. 

Служителите в администрацията в Естония могат да изпълняват функциите си в рамките на 

обобщено работно време, изчислено на период до 4 месеца, което им оставя свобода относно 

конкретното работно време всеки ден. 

В Люксембург съществуват различни модели на седмична заетост на служителите – 100%, 

75% и 50%. Когато служителят е избрал 100% седмична заетост, той е длъжен да работи 5 дни 

седмично, но има възможност за работното време, което дневно не може да бъде повече от 10 часа 

или по-малко от 6 часа. Работата от дистанция е приложима за всички служители със стаж над 5 

години при определени условия и ограничения. 

В Полша нормативната уредба на управлението на човешките ресурси, включително по 

отношение на гъвкавото работно време, третира само основни принципи, докато на отделните 

администрации е дадена значителна свобода за определяне на правила и процедури.  

Румъния регламентира гъвкаво работно време, но не и работа от дистанция. Майките на деца 

до 1-годишна възраст имат право на две едночасови почивки на ден, което може да бъде заменено от 

работен ден, намален с два часа.  

В Словения служителите могат да изберат работна седмица с 5 или 4 работни дни. 

Задължителните интервали за присъствие на работното място са между 9:00-15:30 ч. от понеделник 

до четвъртък и между 9:00-14:30ч. в петък. 

В Испания е въведено гъвкаво работно време, но работата от дистанция все още се апробира 

с оглед на установяването на положителните и отрицателните страни. 

Цитираният по-горе анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на 

гъвкави условия на труд достига до извода, че в сферата на гъвкавата кариера повечето европейски 

държави прилагат едни или други подходи относно: 

• грижата за малко дете, т.е. майчинство/бащинство; 

• насърчаване на личното развитие чрез продължаване на образованието; 

• преместване на друга длъжност; 

• грижа за болен член на семейството и др. 
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Липса на регламентация по отношение на личен/творчески отпуск е отчетена единствено 

в Естония, Полша и Румъния. Във всички останали изследвани страни на ЕС (общо 26 държави 

са включени в анализа) са предвидени възможности за гъвкава кариера, които в повечето 

национални политики се прилагат по закон, а не по вътрешен правилник на самите 

администрации. Съществуват примери, в които темата за гъвкавата кариера е включена и в 

колективните трудови договори (Дания и Хърватска).  

Анализът стига до извода, че в общия случай, когато служителят подаде заявление за 

ползването на личен/творчески отпуск, зависи от преценката на работодателя дали то ще бъде 

одобрено или не. Франция и Португалия правят изключение, там използването на 

личен/творчески отпуск не зависи от одобрението на ръководителя. Междинен вариант се 

наблюдава в Литва, Гърция, Дания и Кипър, където при някои видове личен/творчески отпуск  

ръководителят е длъжен да освободи служителя за посочения период, а при други това е 

предвидено само като правна възможност. 

Голяма част от държавите членки са приели, че по време на личния/творческия отпуск 

служителят няма право да получава заплащане, тъй като не изпълнява професионални 

задължения. В други заплащането в този случай е прието, но то намалява обратно 

пропорционално на дължината на отпуска.  

Някои държави - Хърватска, Малта, Португалия, Швейцария, предвиждат служителят да 

получава пълния размер на основното си възнаграждение по време на личния/творческия 

отпуск. В други държави на служителя се изплаща част от обичайното му възнаграждение, като 

делът на частичното възнаграждение варира в различните държави и/или при различни 

обстоятелства, предвидени от нормативната уредба. Например – в Австрия служителят 

получава 90% от възнаграждението си, ако ползва творчески отпуск не по-дълъг от 6 месеца в 

рамките на 5 години; или 50% от възнаграждението си при по-дълъг отпуск. В Белгия  

служителят получава 369 евро за първите 12 месеца на личния/творческия отпуск и 350 евро за 

следващите 48 месеца. 

Максималната продължителност на личния/творческия отпуск варира в различните 

национални политики, като диапазонът е от 1 година (Хърватска, Германия, Малта и др.) до 10 

години (Люксембург). В други страни - Чехия, Словения и Швеция, законът не предвижда 

установено ограничение. Съществуват и практики, при които освен максимална 

продължителност е регламентиран и минимум на отсъствието, ако служителят желае да 

използва личен/творчески отпуск – например, най-малко 100 дни във Финландия и 6 месеца в 

Австрия. В Белгия еднократното използване на личен/творчески отпуск е ограничено до 1 
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година, а сумарно в цялата професионална кариера на държавния служител отсъствието на 

подобно основание не може да надвишава 60 месеца. 

 

2.2. Подходи в други сектори на икономическата активност 

 

2.2.1 Изводи от Шестото европейско проучване на условията на труда 

Цялостна картина на труда в Европа, включително по темата за гъвкавите условия на труда,  

по отделни държави, професии, сектори и възрастови групи дава периодичното Европейско 

проучване на условията на труда (ЕWCS) на Европейската фондация за подобряване на условията на 

живот и труд – тристранна агенция на ЕС, която предоставя знания и помощ за разработването на 

по-добри социални политики и политики в областта на заетостта и труда (по-долу в този анализ 

наричана с английското съкращение Eurofound Юрофаунд). Първото проучване е осъществено през 

1991 г. в 12 държави, следващите проучвания се осъществяват през 5 години, а най-новото, шесто 

издание от 2015 г., обхваща 44 000 работници от 35 държави - 28-те държави членки на ЕС и също 

така Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Швейцария и Норвегия.  

Констатациите на шестото издание дават подробна информация по широк кръг от въпроси, 

сред които експозиция на физически и психо социални рискове, организация на труда, баланс между 

работата и личния живот, здраве и благосъстояние. 

Шестото проучване е осъществено в 10 сектора на икономическата активност - селско 

стопанство, индустрия, строителство, търговия, транспорт, финанси, публична администрация, 

образование, здравеопазване, други, някои от които с множество подсектори. То обхваща девет  

категории на труда – мениджъри, професионалисти, техници, чиновници, търговци, 

селскостопански работници, занаятчии, оператори на машини, неквалифицирани работници. 

Докладът от шестото проучване2 посочва седем индекса за качество на труда заедно с 

техните индикатори – таблицата по-долу е съставена по модела на фигура 26 в изследването. 

Фигура 1 Индекси и индикатори на Шестото европейско проучване на условията на 

труда* 

Физическа среда Социална среда 

                                                      
2 https://www.eurofound.europa.eu/bg/publications/report/2016/working-conditions/sixth-european-working-

conditions-survey-overview-report 
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• Пози на тялото при работа (ергономически 

индикатори) 

• Заобикаляща среда – вибрации, шум, 

температура 

• Биологически и химически реактиви 

• Враждебно социално поведение 

• Социална подкрепа 

• Качество на управлението 

Интензивност на труда 

• Количествени изисквания 

• Детерминанти на темпото и взаимосвързаност 

• Емоционални изисквания 

Умения и свобода на действие 

• Измерения на познанието 

• Свобода за вземане на решение 

• Участие в организацията 

• Обучения 

Качество на работното време 

• Продължителност 

• Нетипично работно време 

• Мерки относно работното време 

• Гъвкавост 

• Перспективи 

• Статут 

• Кариерно развитие 

• Безопасност 

• Съкращения 

 Доходи 

* Всички индекси се оценяват в скала от 0 до 100, единствено индексът за 

доходите е в евро. С изключение на индекса Интензивност на труда при всички 

останали по-високата степен означава по-добро качество на труда. 

За целите на настоящия анализ ще направим кратък преглед на тези констатации на Шестото 

европейско проучване на качеството на труда (по-долу за краткост се среща само като Шесто 

проучване), които имат отношение към работното време като един от основните елементи при 

моделирането на работния процес. 

Индексът за качеството на работното време има четири измерения – продължителност, 

нетипично работно време, мерки за работното време и гъвкавост. 

Първото измерение включва дълги часове работа (седмично 48 часа и повече), дълги работни 

дни (10 часа и повече) и липса на възстановителен период между два работни дни. Дългите часове 

работа се свързват с негативно влияние върху здравето и отражения като сърдечни болести, 

депресия, мускулно скелетни смущения. 
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Второто измерение – нетипичното работно време, включва работа по време на почивните 

дни, нощна работа и работа на смени. Последните две се свързват с негативните последици върху 

здравето като нарастващ риск от сърдечни заболявания, умора, намалено качество и 

продължителност на съня, тревожност, депресия, храносмилателни смущения, риск от спонтанен 

аборт, преждевременно раждане и рак.   

Третото измерения разглежда свободата за вземане на решения при мерките за работното 

време, то се базира на въпроси относно това кой взема решенията за работното време и до каква 

степен работниците са предварително информирани за промените в техния работен график или са 

извикани на работа с кратко предизвестие. По-голямата степен на включването на работниците в 

този процес е позитивно явление. 

Последното измерение – гъвкавостта, включва възможността работникът да ползва един или 

два часа почивка в работния ден, за да се погрижи за лични или семейни дела, а също така и да 

работи в свободното си време, за да посрещне служебните изисквания. 

Шестото проучване показва, че в сравнение с 2005 г. индексът за качество на работното 

време в 28-те държави членки е нараснал (подобрил) с 2 пункта. За този период в повечето страни 

той е нараснал или е останал същият. Направени са констатации, че качеството на работното време 

показва минимални разлики при мъжете и жените, възрастовите групи и различните държави. При 

жените се докладва по-дълго работно време (с 4 пункта) в сравнение с мъжете, а също така при 

възрастните работници се наблюдава по-високо качество (с 2 пункта), отколкото при работниците 

на средна възраст (35-49 години). Съществуват малки различия при качеството на работното време 

по държави, категории на труда и икономически сектори. Най-ниското качество на работното време 

се констатира в Гърция (66 от 100 точки), Чехия и Северна Македония (67 точки), докато най-

високото качество се наблюдава в Австрия, България, Германия, Италия, Нидерландия и Португалия 

(всички със 73 точки). 

Подобно на резултатите от предходното проучване качеството на работното време е най-

ниско в транспорта и селското стопанство и най-високо при финансовия сектор и публичната 

администрация. От гледна точка на категориите труд най-висока стойност на индекса се наблюдава 

при чиновниците, а най-ниска – при мениджърите и операторите на машини. Различията са 

отчетливи от гледна точка на статута: служителите имат по-високо качество на работното време (71 

точки) в сравнение със самонаетите без служители (69 точки) и самонаетите със служители (61 

точки). Отчасти тези различия могат да бъдат обяснени чрез съществуващите разпоредби: 

Директива 2003/88/ЕК за работното време лимитира дългите часове работа, но тя не е приложима за 

самонаетите. 

http://www.eufunds.bg/
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Таблицата по-долу дава обобщен поглед върху измеренията на качеството на работното 

време; тя е съставена по информация от таблица 4 на глава 2 от Шестото европейското проучване на 

условията на труда. 

Фигура 2 Измерения на индекса за качество на работното време 

Измерения Детайли 

Продължителност 

 

• 48 часа или повече на седмица 

• По-малко от 11 часа между 2 работни 

дни 

• 10 часа и повече на ден 

Нетипично работно време • Нощна работа 

• Работа в събота и в неделя 

• Работа на смени: дневни смени, 

непрекъснати смени, въртящи смени, 

друг тип сменна работа 

Мерки за работното време • Контрол върху мерките за работното 

време: 

- установен от компанията 

- с възможност за избор между различни 

графици 

- с възможност за адаптиране на 

работните часове 

- изцяло определени от работника 

• Промени в мерките за работното време: 

- няма редовни промени 

- промени в рамките на същия ден 

- промени, оповестени предходния ден 

- промени, оповестени няколко дни 

предварително 

- промени, оповестени няколко седмици 

предварително 

- извикване на работа с кратко 

предизвестие няколко пъти на месец 

Гъвкавост • Служителят много лесно урежда 

възможността да получи 1 свободен час 

http://www.eufunds.bg/
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в работния ден, за да се погрижи за 

лични и семейни дела 

• Работа в свободното време с цел да се 

посрещнат някои служебни нужди 

(няколко пъти на месец) 

Като цяло в ЕС продължава тенденцията за намаляване на продължителността на обичайната 

работна седмица – от 38.6 часа през 2005, през 37.6 през 2010-та до 36.6 през 2015. Намаляването в 

голяма степен се дължи на факта, че повече хора работят почасова работа и по-малко работят с 

удължено работно време – това е тенденция при всички възрасти, пол, статут и трудов договор, като 

се наблюдава изключение при самонаетите със служители и работниците на непълно работно време, 

които като цяло работят повече. При самонаетите без служителите се наблюдава най-голямото 

намаление на работната седмица, която през 2015 г. е станала със 7 часа по-къса, отколкото през 

2005 година. 

Шестото проучване открива разнообразие от режими за работното време, установени от 

държавите членки, при които нормативните разпоредби и колективните трудови договори 

взаимодействат по различни начини и на различни нива, като установяват различни стандарти. 

Почасовата работа продължава широкото си приложение в Нидерландия (42% от 

работещите), а също така и в Германия, Ирландия и Великобритания (около 30%). В 

противоположния край на скалата са страни с 10% почасово заети: Словакия, Унгария, Чехия, 

Турция, Кипър, Словения, Сърбия, Хърватска. Различията отразяват отрасловата структура, 

националните традиции и законовите разпоредби. Класическата 40-часова работна седмица остава 

прилаган стандарт в повечето от изследваните страни с изключение на Белгия (38 часа), Франция 

(35 часа), Дания (37 часа), Норвегия (38 часа), Швейцария (42 часа) и Турция (60 часа). Независимо 

от установения стандарт 28% от всички работещи (42% от жените и 16% от мъжете) работят 34 или 

по-малко часа на седмица. 

Дължината на работната седмица варира също според статуса, сектора, професията и 

размера на работното място. Има тенденция самонаетите (особено във фирми с персонал) да работят 

повече часове от служителите. Кратките работни седмици (до 34 часа) са присъщи най-често за 

работещи със срочни договори или без договори. Много кратките работни седмици (до 20 часа) са 

наблюдавани при над 20% от самонаетите без собствен персонал. 

Много краткото работно време се свързва с ниски доходи, затова този тип заетост не се 

предпочита. В допълнение, несигурността за работата е най-висока при тази група и при нея няма 

вероятност за добри кариерни перспективи. Но от друга страна, при тази група се наблюдава най-

добър баланс между професионалния и личния живот - тези хора лесно намират свободно от 
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работата време, за да се погрижат за лични или семейни въпроси; при тях най-малко се наблюдава 

риск за здравето по професионални причини или нощна работа. 

Дългите работни часове се свързват с депресии, тревожност, нарушения на съня и сърдечни 

болести. Работещите на такъв режим трудно намират начин да балансират с нуждите на личния си 

живот (4 пъти по-лош баланс отколкото при предходната група). Сред тази група са два пъти повече 

проявите на презентизъм (хора, които ходят на работа, когато са болни, и не могат да изпълняват 

ефективно своите задължения). Шестото проучване показва, че около 15% от работещите в 28-те 

страни членки работят дълги часове (48 или повече часа на седмица) – 21% от работещите мъже и 

9% от работещите жени. Над половината от самонаетите с персонал работят дълги часове, в тази 

група са една трета от самонаетите без персонал и една десета от работниците. Данните се 

различават по страни. В Черна гора, Албания, Гърция и Северна Македония над една трета от 

работещите казват, че работят с удължено работно време. В Турция същото твърдят над 57% от 

работещите. В противоположната част на скалата се намират Люксембург, Германия, Дания, 

Нидерландия и Норвегия, където работещите на дълга работна седмица са под 10%.  

Що се отнася до времето за почивка между два работни дни (което трябва да бъде 11 

последователни часа в рамките на 24-часов период според Директивата за работното време), 

данните показват различия по икономически сектори и по държави. Най-често заетите в 

здравеопазването, транспорта, строителството и селското стопанско казват, че поне веднъж в месеца 

им се налага да имат по-малко от 11 часа почивка между 2 работни дни; същата информация дават 

голяма част от мениджърите и селскостопанските работници. Съотношението по държави варира от 

7% в България до 26% в Швеция и 32 в Норвегия; в Испания 47% от работещите твърдят, че поне 

веднъж в месеца имат почивка под 11 часа. 

Шестото проучване разглежда и въпросите за редовността на работното време, разбирана 

като същия брой работни часове на ден или седмица и същия брой работни дни на седмица. Открити 

са три степени на редовността – висока, средна, ниска, и са констатирани различия по държави. Най-

висока редовност се наблюдава в България, Малта, Кипър и Люксембург, а най-ниска в Дания, 

Финландия и Швеция. Колкото по-висока е редовността, толкова по-добър баланс се осигурява 

между професионалния и личния живот. 

Моделите на работното време в по-голямата част на ЕС се определят от работодателите без 

възможности за промяна. Само 9% от работещите могат да избират между различни графици, 19% 

могат да адаптират работното си време в някакви рамки и 16% заявяват, че изцяло от тях зависи да 

определят работните часове. 

Работното място е важна детерминанта на професионалния живот. Развитието на 

информационните технологии улеснява възможността да се работи извън фирмените помещения – 

вкъщи или на друго място (включително на публични места като кафене или летище). Към това се 
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добавя и стремежът да се намали времето за пътуване заради трафика и въглеродните емисии, а 

също и осъзнаването на ползите от баланса работа – личен живот. Приблизително две трети от 

работещите имат едно постоянно работно място, а една трета изпълняват служебните си задължения 

на различни места – втората група представлява 18% в Турция и над 40% в скандинавските 

държави. Феноменът е-номади създава нов аспект в разбирането за мобилните работници.  

В заключителната част на доклада от Шестото проучване се казва, че всяко от измеренията 

на качеството на труда може да се подобри чрез политики и практики на работното място, които да 

донесат ползи и за работодателите, и за работниците. На първо място преди всички останали се 

изтъква необходимостта от  привличане на работниците към активно участие във вземането на 

решения, засягащи пряката им работа, а също така и цялостната организация в тяхната фирма – 

процес, който носи убедителни ползи както за самите работници и техните семейства (чрез по-добро 

здраве и по-добър баланс между професионалния и личния живот), така и за работодателите, които 

получават повече и по-качествен продукт от мотивираните и здрави работници. 

Като стига до извода, че подобряването на качеството на труда в Европа изисква повече 

координирани усилия, Шестото проучване конкретно посочва следните политики: 

• подобряване на здравето и безопасността на работното място, включително 

намаляване на психо социалните рискове и насилието; 

• подобряване на качеството на работното време; 

• подкрепа за кариерното развитие и по-доброто заплащане на труда 

• подкрепа за развитие и прилагане на уменията 

• подкрепа за по-добро управление на труда чрез по-добро разпределение на работното 

натоварване 

• напредък в моделирането на работните места по начин, който увеличава тяхното 

значение и смисъл. 

 

2.2.2 Изводи от Третото проучване на европейските дружества – практики на работното 

място: модели, ефективност и благополучия 

Проучването на европейските дружества (ECS)3 се провежда на всеки четири години, 

считано от първото през 2004 година, известно като Проучване на европейските предприятия за 

работното време и баланса между професионалния и личния живот (ESWT). Публикувани са 

изводите от всички издания, за целите на настоящия анализ ще се спрем на третото издание през 

                                                      
3 Европейска фондация за подобряване на условията на труд и живот, 

https://www.eurofound.europa.eu/bg/surveys/european-company-surveys/european-company-survey-2013 
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2013 година (четвъртото е планирано за 2019 г., а резултатите ще бъдат публикувани през 2020 г.). 

Проучването включва въпроси относно договореностите за работното време и баланса между 

професионалния и личния живот на фирмено ниво. То се фокусира върху различните форми на 

гъвкавост, включително гъвкавост на работното време и договорите, гъвкаво  възнаграждение и 

финансово участие, както и съпътстващи мерки по отношение на човешките ресурси и естеството и 

качеството на социалния диалог на работното място. 

Третото проучване акцентира върху организацията и нововъведенията на работното място, 

участието на служителите и социалния диалог на работните места в Европа. Основната концепция е, 

че прилагането на определени съчетания от практики на работното място може да доведе до 

положителни резултати както за работниците, така и за дружествата. 

Третото проучване достига до множество констатации, като тук по-долу резюмираме тези от 

тях, които имат отношение към моделирането на работните процеси: 

• Работата в екип се практикува в 73% от предприятията, като 32% от тях имат 

служители в повече от един екип едновременно. В 67% от предприятията поне някои 

от служителите редуват задачите с други служители и така се избягва изпълнението 

на монотонните повторяеми задачи; 

• Служителите вземат решение относно ежедневните задачи съвместно с 

ръководителите в 40% от предприятията, а сами — в други 6%; 

• Повечето предприятия осигуряват платен отпуск за обучение (71%) или обучение на 

работното място (73%) за поне някои от служителите си; 

• Предприятията все по-често използват договорености за гъвкаво и за непълно работно 

време: през 2013 г. 66% от предприятията са предложили гъвкаво работно време поне 

на някои от служителите си, а в 69% поне един служител е работил на непълно работно 

време; 

• Повече от половината (56%) от служителите съобщават, че могат да използват толкова 

от работното си време, колкото е необходимо за изпълнението на техните задачи. 

Относно гъвкавото работно време Третото проучване на европейските дружества въвежда 

три главни индикатора: 

• възможност работниците да адаптират началото и края на работното си време; 

• възможност за сумарно работно време; 

• дял на работниците на почасово работно време. 

За първия индикатор са направени изводи, че като цяло европейските дружества все повече 

въвеждат правилото за гъвкаво начало/край на работното време, като прилагането на този принцип се 

различава по държави – над 80% от изследваните дружества във Финландия, Дания, Швеция и Австрия 
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и под 40% от дружествата в Хърватска, България и Кипър; различава се по икономически сектори – 

например, около 76% от финансовите услуги и под 56% в строителството; различава се и от 

големината на дружеството – гъвкаво работно време се прилага при 80% от големите фирми и 64% от 

малките. 

Сходни резултати се наблюдават и при втория индикатор, сумираното работно време. То се 

прилага при 90% от фирмите във Финландия, Австрия и Германия и под 35% от фирмите в Кипър и 

Гърция. Що се отнася до третия индикатор – почасово работно време, този индикатор се наблюдава 

при 69% от дружествата през 2013 г., докато през 2009 г. неговата стойност е била 63%.  

 

 

2.3.  Подходи към възрастните работници 

 

След 60-те години на миналия век в Европа отчетливо се наблюдава нарастване на 

продължителността на живота, по-ниска раждаемост и застаряване на работната ръка. За този 

феномен са създадени и продължават да се създават редица политики на европейско, национално 

или фирмено ниво, адресирани към предотвратяване на загубата на експертиза, трудности при 

наемането на млади опитни работници, предотвратяване на отсъствията по болест и ранното 

пенсиониране, управление на здравето и благосъстоянието на работното място и др. Голяма част от 

политиките и мерките имат пряко отношение към моделирането на работното място – по 

самоинициативи на работниците или като политика към човешките ресурси. Затова в настоящия 

анализ отделяме специално внимание на подходите, свързани с възрастните работещи. 

На тази тема е посветен тригодишният проект „По-безопасни и по-здравословни условия на 

труд на всяка възраст — безопасност и здраве при работа (БЗР) в контекста на застаряването на 

работната сила“4, иницииран и финансиран от Европейския парламент от Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) чрез делегиране от Европейската комисия. 

Изследването, създадено в рамките на проекта през 2016 г., се спира на последиците от 

застаряващата работна ръка: възрастта за пенсиониране расте и хора от различни възрасти работят 

заедно, като делът на възрастните се увеличава; хората са изложени по-дълго на професионалните 

рискове и злополуки; нарастват хроническите заболявания при работещите. 

Направени са и съответните изводи, че удължаването на професионалния живот изисква 

промени за подобряване на работните условия със следните мерки на ниво национални политики: 

                                                      
4 https://osha.europa.eu/bg/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project 
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• управление на дейности за БЗР, които включват превенция на риска и адаптация на 

работните места по начин, който предотвратява хроническите заболявания и 

уврежданията; 

• управление на човешките ресурси със специален акцент върху политиките за 

възрастните работещи; 

• адаптация на управлението на риска към групата на възрастните работещи; 

• промоция на здравето на работното място; 

• работни условия, адаптирани към нуждите на служителите; 

• прилагане на рехабилитация и системи за връщане към работа, които предотвратяват 

дългосрочните отсъствия по болест или предсрочното напускане на работа; 

• насърчаване на ученето през целия живот. 

Въз основа на проучени случаи изследването прави изводи и за ключовите необходими 

мерки на фирмено ниво относно конкретните работни места: 

• подходи, които от най-ранен етап на кариерата предотвратяват професионалните 

заболявания; 

• използване на холистичен подход, който взема под внимание фактори извън 

безопасността и здравето на работното място, но които имат влияние върху БЗР; 

• прилагане на мерки за здраве на конкретното работно място; 

• оценка на риска, която отчита спецификите на възрастта и пола; 

• приемане на политики за човешките ресурси, които включват гъвкаво работно време, 

обучения и развиване на уменията; 

• прилагане на системи за връщане към работа и адаптиране на работното място; 

• подкрепа за социалния диалог и участието на работещите. 

Изследването категоризира европейските държави5 в 4 групи според степента на прилагане 

на политиките, адресирани към решаване на предизвикателствата на застаряващата работна сила –  

фигурата по-долу е модифицирана спрямо оригинала с данни от текста на изследването. 

 

 

 

                                                      
5 28 държави членки и Исландия, Норвегия, Швейцария 
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Фигура 3 Групиране на европейските държави според прилаганите политики към 

застаряващата работна сила6 

 

 

В групата на държавите с най-напреднали мерки за възрастните работещи (група 4) се 

прилагат интегрирани политики с цел устойчиво удължаване на работния живот и заетостта чрез 

системи за ранно установяване на потенциалните социално-икономически предизвикателства, 

устойчиви публични финанси. Политиките са основани на следните концепции  - устойчива работа, 

устойчива заетост, благосъстояние на работното място, ново качество на работата – които изискват 

холистичен подход. Те обхващат аспекти като здраве и функционален капацитет, умения и кариерно 

развитие, физическа и психо социална среда на работното място, лидерство и мотивация. Те са 

допълнени от конкретни програми, влияещи върху разнообразието от фактори, които имат роля в 

създаването на устойчив работен живот. Политиките се прилагат чрез координирани усилия с 

участието на много и разнообразни заинтересовани лица. Социалният диалог и колективните трудови 

договори играят съществена роля в този процес. 

В документа са поместени резултатите от направено проучване на конкретни казуси в 

европейски фирми. За целите на настоящия анализ публикуваме информация за установените от 

изследването практики, които имат връзка с моделирането на работните процеси. 

                                                      
6 Safer and healthier work at any age. Final overall analysis report (EU-OSHA) 

 

Група 1: увеличаване на трудовото участие  – 

Хърватска, Кипър, Гърция, Исландия, Литва и 

Румъния 

Група 2: задържане на хората на работа -  

България, Чехия, Естония, Унгария, Ирландия, 

Италия, латвия, Люксембург, Малта, Полша, 

Португалия, Словакия, Словения, Испания и 

Швейцария 

Група 3: целеви подходи за удължаване на 

работния живот – Австрия, Белгия, Франция, 

Норвегия и Великобритания 

Група 4: интегрирани подходи за устойчив 

работен живот – Дания, Германия, Нидерландия, 

Финлания и Швеция 
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Казусът с Premegovnik Velenje, Словения. Фирмата е мина за въглища с персонал около 1300 

души на средна възраст 41,8 години (2003). Миньорите работят в опасна физическа среда, от тях се 

изисква високо ниво на опитност, познания за работата и бързо вземане на решения. От 1998 г. насам 

фирмата въвежда програма „Грижа за здрави работници“, чиято главна цел е да намали отсъствията 

по болест и най-вече да намали инцидентите с мускулно-скелетните нарушения. Предназначена е за 

всички работници с акцент върху възрастните мъже и жени над 45-46 години. Компанията 

предприема превантивна програма за идентифициране на потенциалните мускулно-скелетни 

нарушения, в която предвижда следните мерки: инструктаж как да бъде организирана работната 

площадка, използване на технически средства и избягване на повторяемите действия. 

Казусът с Service d’Aide aux Familles bruxelloises Аsbl, Белгия. Белгийската организация е 

малка нестопанска организация в подкрепа на семействата по време на болест, увреждания и 

социален дистрес.  Голяма част от персонала е жени на възраст над 45 години, изложени на много 

професионални рискове: психо-социално напрежение, ментални проблеми. Установено е, че стресът е 

предизвикан от липсата на умения за комуникация и междуличностни взаимодействия, необходими 

за справяне с трудни ситуации, което от своя страна предизвиква висока степен на професионално 

прегаряне и текучество. Предприетата от организацията програма предоставя обучение за работа в 

стресова среда и всекидневните тежки ситуации – например, общуване с клиенти. Програмата 

предвижда също и стъпки за гъвкава кариера, като позволява професионален напредък на 

служителите и преминаването им в позиция на обучители. 

Казусът с GE Money Bank, Чехия. Това е клон за финансови услуги на американската 

корпорация Дженерал Електрик с над 3000 работници, от които около 10% са достигнали пенсионна 

възраст, но продължават да работят за компанията. От 2010 г. клонът се включва в общата 

корпоративна програма „За здраве“, която   цели да създаде култура на здравословен начин на живот 

сред служителите и техните семейства чрез подобрена информираност и разбиране и насърчаване на 

здравословните условия на труда – например, финансиране на здравословната храна на работното 

място, спорт и отдих за работещите, организиране на лекции и семинари за здравословно хранене, 

управление на стреса, пристрастяването към никотина. Програмата също предвижда медицински 

прегледи и консултации с експерти по хранене, психолози, лекари, специалисти по лечение на 

зависимости и др. 

Казусът с Berner Ltd, Финландия. Това е дългогодишен производител на хигиенни и 

почистващи препарати със средна възраст на персонала 44 години, от които 21% са над 55-годишни. 

От 2010 година фирмата прилага т.нар. програма за възрастни, която получава национална награда на 

труда. Тя предвижда създаването на вътрешен комитет, който специално се занимава с 

подобряването на работната среда за възрастните работници с цел те да бъдат задържани на работа и 

да бъдат намалени разходите за пенсиониране и отпуски по болест.   
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3. НОРМАТИВНА РАМКА 

 

 

Трудовото законодателство на ЕС се състои на първо място в трудовите закони на държавите 

членки7. С едно изключение (Франция) всички стани имат Кодекс на труда. Голяма част от 

държавите (например, Германия) притежават няколко правилника. Страните членки се задължават 

да се съобразяват с ратифицираните от тях споразумения с Международната организация на труда – 

споразуменията нямат пряко задължително влияние върху националните законодателства, а само 

задължават страните да инкорпорират постигнатите съгласия в своите закони. Освен това страните 

са ангажирани да спазват Европейската конвенция за човешки права и Европейската социална харта. 

В повечето случаи трудовото право в Европа е повлияно от правото на Европейското общност. Още 

Договора за създаване на Европейската икономическа общност (Рим, 25 март 1957) включва 

няколко важни клаузи за трудовото право – по-точно свободното движение на работниците (чл. 48), 

хармонизирането на социалното осигуряване и сътрудничеството по социалните въпроси (чл. 117, 

чл. 120), а също така за равното заплащане за мъже и жени (чл. 119). 

Европейските директиви постановяват набор от минимални стандарти за безопасност и 

здраве на работното място8; директивите се прилагат чрез националното законодателство на 

страните членки, които са длъжни да се съобразяват с минималните стандарти или дори да приемат 

по-строги правила за защита на работниците. В резултат на това националните закони в Европа имат 

известни различия. 

Първите европейски директиви за безопасност и здраве на работното място са приети въз 

основа на общите разпоредби за хармонизация на пазара. До средата на 80-те години тази сфера  се 

разглежда като приложение към пазарната хармонизация и икономическите политики на 

Европейската икономическа общност. Единният европейски акт от 1987 г. е важна стъпка напред, 

тъй като въвежда нова правна разпоредба относно социалната политика към Договора от Рим, 

целяща „подобряване, особено в работната среда, по отношение на здравето и безопасността на 

работниците“. Очевиден е акцентът, който се поставя върху безопасните условия на труд. 

Европейската комисия получава правомощията да насърчава социалния диалог между 

работодателите и представителите на труда на европейско равнище. 

С Договора от Амстердам през 1997 г. законодателната компетентност в областта на 

европейските социални политики е допълнително подсилена чрез включването на социалното 

                                                      
7 Labor Law in Europe, Manfred Lowisch  
8 EU-OSHA https://osha.europa.eu 
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споразумение в Договора. Договорът от Лисабон запазва същността на разпоредбите (сега чл. 151 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз). 

 

3.1. Директиви 

 

Рамкова директива 89/391/ЕИО 

Рамкова директива 89/391/ЕИО9 за безопасността и здравето при работа, транспонирана в 

националните законодателства по един или друг начин, отбелязва важен етап в грижата за 

работниците и служителите на работните им места. Тя гарантира минимални изисквания за 

безопасност и здраве при работа в цяла Европа, а държавите членки имат право да поддържат или 

определят дори по-строги мерки. Директивата въвежда значителни иновации: 

Терминът „работна среда“ дефинира модерен подход, който взема предвид техническата 

безопасност и общата здравна превенция; 

Установява се еднакво ниво на безопасност и здраве в полза на всички работници; 

Задължават се работодателите да предприемат подходящи превантивни мерки, за да 

направят работата по-безопасна и по-здравословна. 

Въвежда се принципът за оценка на риска и се определят нейните основни елементи 

(идентифициране на опасностите, участие на работниците, адекватни мерки за премахване на риска 

при източника, документация и периодична преоценка на опасностите на работното място); 

Подчертава се значението на управлението на безопасността и здравето като част от общите 

управленски процеси. 

 

                                                      
9 Пълният текст на Европейска рамкова директива за безопасността и здравето при работа (Директива 

89/391 EИО), приета през 1989 г. - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-

20081211  
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Директива 2003/88/ЕК за работното време10 

Цели 

Тази директива установява минималните изисквания за организация на работното време: 

минимална продължителност на дневната почивка, седмичната почивка и годишната ваканция, 

прекъсванията и максималната продължителност на работната седмица. 

Тя също цели да защитава работниците от негативните за здравето влияния, дължащи се на 

сменната и нощната работа, а също така и някои установени практики за организация на работата. 

Дефиниции 

Директивата дава юридически дефиниции на термините работно време, почивка, нощно 

време, работник, който полага нощен труд, работа на смени, мобилен работник, офшорна работа, 

достатъчна почивка 

Главни аспекти на съдържанието 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник 

има право на минимална продължителност на междудневна почивка от 11 последователни часа за 

всеки период от 24 часа. В допълнение се предприемат мерки, които гарантират, че за всеки 7-

дневен период всеки работник получава почивка от минимум 24-часов непрекъснат период. 

Всеки работник има право на прекъсване на работата за почивка, ако работният му ден е от 6 

или повече часа. 

Средното работно време за всеки седемдневен период, включително извънредния труд, не 

надвишава 48 часа 

Всеки работник има право на платен годишен отпуск от най-малко четири седмици, който не 

може да се замества с финансово обезщетение, освен при прекратяване на трудовото 

правоотношение.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че  нормалната 

продължителност на работното време на работниците, които полагат нощен труд, не надвишават 

средно осем часа за всеки 24-часов период. А също така мерките гарантират, че работниците, които 

                                                      
10 Пълният текст на Директива 2003/88/ЕК за работното време на български език - https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=EN 
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полагат нощен труд и чиято работа е свързана с особени рискове или физическо или умствено 

натоварване, не работят повече от осем часа за всеки период от 24 часа, през който полагат нощен 

труд. 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че нощните 

работници имат право на безплатна здравна оценка преди назначаването им и редовно след това; а 

също така, че нощните работници, и които имат здравословни проблеми поради нощния труд, по 

възможност се прехвърлят на подходяща за тях дневна работа. 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че нощните и 

сменните работници се ползват с подходяща за естеството на работата им защита на безопасността и 

здравето; а също така, че съответните служби или средства за защита и профилактика, са 

равностойни на тези, които се прилагат за другите работници и са на разположение по всяко време.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работодател, 

който възнамерява да организира работата по определен режим, спазва общия принцип за 

адаптиране на работата към работника, по-специално с оглед облекчаване на монотонната работа и 

предварително нормираната работа, в зависимост от вида дейност, както и от изискванията за 

безопасност и опазване на здравето, особено по отношение на почивките през работно време. 

Съдът на Европейския съюз постановява, че изискванията на Директивата „представляват 

особено важни правила на социалното право на Общността, от които всеки работник трябва да 

се възползва“.  

Директива 2003/88/ЕК (Директивата за работното време), както и всички останали 

директиви, е транспонирана в националните законодателства чрез различни национални нормативни 

актове: например, за целта през 2004 година Чехия е променила текстове в 36 нормативни актове, 

България през 2007 въвежда промени в 7 документа, а Франция и Малта – в нито един. Според 

Доклада  за изпълнението от държавите членки на Директива 2003/88/ЕК относно някои аспекти на 

организацията на работното време в някои държави членки11 обаче има категории работници, които 

са изключени от приложното поле на законодателството. В публичния сектор това се отнася най-

често за въоръжените сили, полицията и другите сили за сигурност, както и за службите за 

гражданска защита, като служителите в затворите и пожарникарите на държавна служба – 

Ирландия, Кипър, Италия. Що се отнася до частния сектор, няколко държави членки изключват 

домашните работници – Белгия, Гърция, Люксембург, Швеция, Великобритания. 

                                                      
11 Брюксел, 26.04.2017, COM (2017) 254final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A254%3AFIN 
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От гледна точка на целите на настоящия анализ е важно да се подчертае, че Директивата за 

работното време още през 2003 г. предвижда гъвкавост при организацията на работното време: при 

някои дейности минималната почивка може да бъде отлагана изцяло или частично;  някои 

работници могат да изберат да работят над седмичното ограничение от 48 часа (т.нар. „право на 

отказ“); колективните трудови договори могат да предвиждат  седмичното работно време да се 

изчислява като средна стойност за период от максимум 12 месеца. 

Цитираният доклад за изпълнението на Директивата за работно време (2017) излага 

множество изводи относно законодателната практика в държавите членки за съгласуване/ 

несъгласуване с разпоредбите, включително за гъвкавостта в организацията на работното време – 

които излагаме по-долу накратко.  

Директивата за работното време не посочва изрично какви са казусите за продължителност 

на работното време при повече от един договор с един и същ или различни работодатели. ЕК смята, 

че ограниченията за средното седмично работно време и продължителността на междудневната и 

междуседмичната почивка следва да се прилагат за всеки отделен работник – във връзка с 

опазването на здравето и безопасността.  

По този въпрос практиката на държавите членки варира значително. Австрия, България, 

Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Нидерландия, 

Обединеното кралство, Словения, Франция и Хърватия прилагат Директивата за всеки отделен 

работник. От друга страна, Дания, Испания, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, 

Словакия, Унгария и Чешката република прилагат Директивата за всеки отделен договор. В Белгия, 

Финландия и Швеция приемат комбиниран подход: Директивата се прилага за всеки отделен 

работник, когато работникът е сключил повече от един договор с един и същ работодател, или за 

всеки отделен договор, когато работникът е сключил няколко договора с различни работодатели. 

Моделирането на работния процес, обект на настоящия анализ, включва множество форми 

на дежурството, което според решения на Съда на ЕС трябва да се счита за работно време според 

определението на Директивата за работното време (чл.2) – всеки период, в който работникът 

„работи на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или задължения“.  

Практиките в държавите членки са разнообразни. В Словения неактивните периоди по време на 

дежурство с присъствие на работното място (т.е. с право на почивка) на полицията, съдиите, 

въоръжените сили и държавните служители не се считат за работно време. В Белгия не се отчитат за 

работно време някои часове, в които социални работници придружават настанените в социалните  

институции лица на екскурзии, а също така вечерта и през нощта, когато работникът е разполагал с 

подходящо място за почивка. В някои случаи дежурствата не се отчитат като работна време също за 

социалните работници в Ирландия, лекарите в сектора на общественото здравеопазване в Гърция и 

някои общински лекари от Финландия. В Дания законодателството допуска почивката да бъде по 

време на дежурство на работното място.  

http://www.eufunds.bg/


                                                                          
 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.003-0045-C01  

„Иновативни практики за моделиране на работния процес“,  

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

27 

Въвеждането на сменен режим, който включва полагането на нощен труд, е един от 

ключовите аспекти при моделирането на работния процес в съответствие с циркадните ритми. В 

Директивата за работното време са предвидени допълнителни защитни разпоредби за нощните 

работници – ограничение средно (в рамките на 4-месечен период) до не повече от 8 часа работа на 

ден и не повече от 8 часа в дните, когато нощният труд е особено опасен или стресиращ.   

Относно продължителността на нощния труд, но също така и относно междудневната и 

междуседмичната почивка, почивките в работно време, максималната продължителност на 

седмичното работно време държавите членки могат да дерогират от разпоредбите (чл.17), „когато 

поради специфичните характеристики на съответната дейност продължителността на 

работното време не се измерва и/или определя предварително или може да се определя от самите 

работници“. 

Именно определянето на начина на изпълнение на задачата, включително и според нейното 

времетраене, по инициатива на самия работник е сред основните характеристики на един от 

видовете моделиране на работното място – job crafting. Директивата за работното време формулира 

дерогацията в случаите на ръководни кадри с правомощия за самостоятелно вземане на решения, 

семейни работници или работници, които извършват религиозни обреди в църкви и религиозни 

общности. Националните законодателства на страните членки обаче предвиждат по-голямо 

разнообразие на случаите, в които допускат отклонение от разпоредбите с цел по-гъвкави 

възможности спрямо отчетените нужди на реалната практика. Така например в някои законодателни 

текстове дерогацията се отнася до работник, който: 

• работи от дома – Люксембург (член L.211-3 от Кодекса на труда); 

• получава три пъти минималната работна заплата – Нидерландия, (член 2.1:1 от 

Постановление за работното време от 4 декември 1995 г.); 

• заема длъжност от особено значение или длъжност, основаваща се на особено 

доверие, и получава заплата, равна на седем пъти задължителното минимално трудово 

възнаграждение  (Закон I от 2012 г. относно членове 208 и 209 от Кодекса на труда); 

• изпълнява административна функция – Португалия, (член 18а от Закон № 7/2009 от 

12 февруари (Кодекс на труда). 

Въвеждането на такива дерогации несъмнено улеснява процеса на моделиране на работния 

процес с по-широко поле за прилагане на гъвкаво работно време, но от друга страна някои държави 

членки надвишават позволените от Директивата за работното време рамки за промени: разрешават 

пропуснатата почивка да се компенсира финансово (Белгия, Франция, Финландия), не предвиждат 

компенсаторна почивка, която се равнява на скъсяването на периода на почивка (Германия) и др. 
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Що се отнася до времетраенето на работния ден, моделирането на работния процес от типа 

job crafting може да се изразява и в инициатива на работника за по-малка продължителност, така и в 

по-голяма. Директивата за работното време предвижда работникът да не може да бъде задължаван 

да работи повече от средно 48 часа на седмица, освен когато предварително е дал своето изрично, 

свободно и информирано съгласие да извършва такава работа – т.нар. право на отказ, opt-out.   

Цитираният доклад относно изпълнението на Директивата за работното време достига до 

извода, че 18 държави членки предвиждат използването на правото на отказ. От тях 6 (България, 

Естония, Кипър, Малта, Обединеното кралство и Хърватия) разрешават използването на правото на 

отказ независимо от сектора, а останалите 12 (Австрия, Белгия, Германия, Испания, Латвия, 

Нидерландия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция и Чехия) ограничават прилагането му 

до работни места, в които широко се използват дежурства – например, здравни служби или служби 

за спешна помощ. Останалите 10 държави членки (Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Литва, 

Люксембург, Португалия, Румъния, Финландия и Швеция) не използват правото на отказ. 

Има още две директиви за работното време:  

• Директива 2002/15/ЕК за работното време на мобилните работници в пътния 

транспорт 

• Директива 2000/79/ЕК за работното време на служителите в гражданската авиация. 

 

Директива 94/33/ЕО  

Директива 94/33/ЕО на Съвета (22 юни 1994 г.) е посветена на закрилата на младите хора 

(под 18 години) на работното място. Държавите членки се задължават да следят за закрилата на 

младите хора от икономическа експлоатация и от всякакъв труд, който би увредил безопасността, 

здравето или физическото, умственото, моралното или общественото им развитие или би навредил 

на тяхното образование. 

Директивата разпорежда държавите членки да вземат необходимите мерки за ограничаване 

на работното време на подрастващите до осем часа дневно и до четиридесет часа седмично. 

Времето, посветено на обучение от младия човек, който работи по смесена теоретична и/или 

практическа система на работа/обучение или на производствена практика, се включва в работното 

време. Когато млад човек е нает от повече от един работодател, работните дни и работното време се 

сумират. 

Детският труд е забранен, като държавите членки могат да предвидят дерогации при 

определени, конкретизирани от Директивата, условия, от които произтичат следствия за нощния 
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труд (принципно забранен в периода 22.00 – 6.00 ч., но също с възможност за дерогации в 

националните нормативни документи), както и за правото на почивка на всеки 24 часа, на всеки 

период от седем дни и годишната почивка. 

 

Директива 2006/54/ЕО  

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5 юли 2006 г.) за прилагането 

на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на 

заетостта и професиите12 съдържа разпоредби за прилагане на принципа на равното третиране по 

отношение на а) достъпа до заетост, включително повишение, и до професионална квалификация; б) 

условията на труда, включително заплащането; в) професионалните социално-осигурителни схеми. 

Директивата има опосредствено отношение към темата за моделирането на работния процес, като 

въвежда забрани за дискриминация, основана на пола, и посочва конкретни примери за 

дискриминация. 

 

3.2. Стратегически документи на ниво Европейски съюз 

 

Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 

2014-2020 г  

Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-

2020 г.13 (по-долу Стратегическата рамка за БЗР) определя политическата рамка за европейската 

политика за безопасност и здраве. Отправната точка за законодателни инициативи на европейско 

равнище е законодателно предложение, изготвено от Европейската комисия. Европейският съвет и 

Европейският парламент приемат директиви на ЕС, а в някои случаи те делегират на Европейската 

комисия законодателната власт да адаптира директивите към техническия прогрес. 

Стратегическата рамка за БЗР отчита високо ниво на подобряване, които се дължат на 

законодателството и практиките на ниво ЕС, държавите членки и всички заинтересовани страни, 

включително социалните партньори. По данни на Евростат между 2007 и 2011 г. в ЕС е постигнато 

                                                      
12 Пълният текст на Директива 2006/54/ЕО 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32006L0054 
13 Брюксел, 6.6.2014, COM (2014) 332 final 
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намаляване на равнището на злополуките с 27,9 %, водещи до отсъствие от работа за повече от три 

дни, а проучванията на Евробарометър показват нарастващо ниво на задоволство по отношение на 

здравословните и безопасни условия на труд на работното място (85%) и достъпа до информация и 

обучения в същата сфера (77%). Въпреки положителните тенденции негативните факти за 

безопасността на работното място остават тревожно много – например: 

• Всяка година над 4000 работници умират вследствие на злополуки по време на 

работа, а повече от три милиона работници претърпяват тежки злополуки;  

• 24,2 % от работниците смятат, че здравето и безопасността им са изложени на риск 

поради тяхната работа, а 25 % заявяват, че работата им оказва предимно отрицателен ефект върху 

тяхното здраве; 

• Разходите за социална сигурност и заради отпуск по болест са неприемливо високи. 

Например, в Германия 460-те милиона дни отпуск по болест годишно се изчисляват на загуби в 

размер на 3,1 % от БВП. 

Документът формулира три основни предизвикателства, които са общи за страните на ЕС: 

Първо предизвикателство: Подобряване на прилагането в държавите членки, по-

специално чрез подобряване на капацитета на микропредприятията и малките предприятия 

да въвеждат ефективни и ефикасни мерки за предотвратяване на риска 

Отчита се фактът, че при по-малките предприятия се запазва тенденцията за по-ниски нива 

на съответствие с националните правила и правилата на ЕС и се отчитат по-малко мерки за 

управление на БЗР в сравнение с големите предприятия - поради липса  на експертни познания, 

слаба осведоменост относно задълженията, липса на насоки, висок дял на разходите. 

Второ предизвикателство: Подобряване на превенцията на свързаните с труда 

заболявания чрез преодоляване на съществуващи, нови и възникващи рискове 

Здравословните проблеми в резултат на условията на труда представляват сериозна тежест 

за работниците, предприятията и системите за социална сигурност.  

Промените в организацията на работата в резултат на развитието на информационните 

технологии създават огромни възможности за гъвкави и интерактивни работни процеси. Налице е 

също така увеличаване на разнообразието на работната сила, което се отразява в новите нетипични 

договорни споразумения и модели на работа. По данни на Евробарометър работниците считат 

стреса за един от основните професионални рискове (53%), следван от ергономичните рискове 

(повтарящи се движения, изморителни или болезнени пози - 28%), както и ежедневно повдигане, 

носене или преместване на товари (24%). Специално внимание трябва да се отдели за намаляване на 
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отрицателното влияние, което промените в организацията на работата оказват върху физическото и 

психическото здраве. 

Трето предизвикателство: Справяне с демографската промяна 

Въпреки че всички предизвикателства имат отношение към темата на настоящия анализ, 

третото от тях има най-пряка връзка, затова му отделяме по-специално внимание. 

Стратегическата рамка за БЗР отчита факта, че населението на ЕС застарява, като броят на 

хората над 60-годишна възраст нараства с над два милиона души всяка година. Работещото 

население също застарява, като делът на заетите по-възрастни работници се увеличава в сравнение с 

този на по-младите работници. Според прогнозните данни на Евростат работещото население на 

възраст между 55 и 64 години в ЕС-27 се очаква да нарасне с около 16 % до 2030 г. В тази връзка 

удължаването на трудовия живот се оказва от изключителна важност от много аспекти, 

включително надеждността на пенсионните системи – което изисква подходящи условия на труд. 

Успешното удължаване на професионалния живот зависи в голяма степен от адаптирането 

на работните места и организацията на работа, включително на работното време, достъпността до 

работното място и наличието на консултации за по-възрастните работници. Следва да се развива 

пригодност за заетост през целия живот, която да отчита  променящите се с възрастта възможности 

на работниците. Иновативните ИКТ продукти и услуги (например за интелигентна работна среда) 

предлагат широка гама от възможности за подобряване на пригодността за заетост. В допълнение 

към това са необходими мерки за реинтеграция и рехабилитация, които позволяват по-скорошно 

връщане на работа след злополука или заболяване, за да се избегне изключването на работници от 

пазара на труда за постоянно. 

Стратегическата рамка за БЗР определя седем стратегически цели, в рамките на които чрез 

комплекс от мерки да се отговори по един цялостен и мултидисциплинарен начин и на трите 

предизвикателства. По-долу ще се спрем само на тези от тях, които отчитат спецификите на 

възрастта и индивидуалния психо-физически профил, които са релевантни към темата на проекта. 

При формулирането на мерките (действия след 2014) са посочени за кои заинтересовани страни 

(институции, органи, държави) са предназначени. 

Цел 4.2 Улесняване на спазването на законодателството в областта на БЗР, по-специално от 

микропредприятията и малките предприятия 

Действия след 2014 г.: 
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• предоставяне на финансова и техническа подкрепа за прилагане на OiRA14 и други 

базирани на ИТ инструменти в държавите членки, с акцент върху приоритетни сектори – отнася 

се до държавите членки с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) и EU-OSHA; 

• разработване на насоки и идентифициране на примери на добри практики, като се 

отчитат специфичното естество и условия на малките и средните предприятия и особено 

микропредприятията – за ЕК и EU-OSHA. 

Цел 4.5 Преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на работната сила, 

възникващите нови рискове, превенция на свързаните с работата и професионални заболявания 

Променящите се технологии и новите продукти и пускането на пазара на нови химикали 

създават необходимост да се съберат и оценят надеждни научни доказателства, за да се определи 

как е най-добре да се реагира на възникващите нови рискове.  

Освен това трябва да се обърне специално внимание и да се осъществят целенасочени 

действия във връзка с рисковете, които засягат конкретни възрастови групи, лицата с увреждания и 

жените. В рамките на пилотен проект относно БЗР за по-възрастните работници15 се определят 

начини за насърчаване на физическото и психичното здраве на по-възрастните работници, както и 

примери за добри практики и улесняване на обмена на информация. Съвместната програма за 

интелигентна заобикаляща среда допринася за преодоляване на предизвикателствата във връзка със 

застаряването на работната сила. 

Действия след 2014 г.: 

• създаване на мрежа от професионалисти и учени в областта на БЗР – 

предназначено за ЕК; 

• насърчаване на обмена на добри практики относно начините за подобряване на 

условията за БЗР за определени категории работници – например, по-възрастни работници, 

неопитни млади работници, работници с различни форми на временни договори, стажове, 

работници с увреждания и жени – предназначено за EU-OSHA; 

• насърчаване на мерки за рехабилитация и реинтеграция чрез прилагане на 

резултатите от пилотния проект за по-възрастните работници и на европейската кампания за 

здравословни работни места (2016-17) – за ЕК и EU-OSHA;  

                                                      
14 Онлайн интерактивна оценка на риска за безопасността и здравето на работното място, 

https://oiraproject.eu/en/ 
15 Проектът „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — безопасност и здраве 

при работа (БЗР) в контекста на застаряването на работната сила“ е  иницииран и финансиран от Европейския 

парламент и осъществен от ЕU-OSHA чрез делегиране от ЕК - https://osha.europa.eu/bg/themes/osh-management-

context-ageing-workforce/ep-osh-project 
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• определяне и разпространение на добри практики за предотвратяване на проблеми с 

психичното здраве при работа – за EU-OSHA. 

Цел 4.7 Подобрено координиране на усилията на ЕС и международните усилия за 

преодоляване на проблемите, свързани с БЗР, и ангажиране на международни организации 

В една глобализирана икономика е в интерес на ЕС да се повишат стандартите за труд и да 

се подобри тяхното ефективно прилагане в световен мащаб, като се предприемат действия в 

сътрудничество с компетентните международни органи и трети страни. 

Необходими са съгласувани усилия от ЕС с Международната организация на труда (МОТ) и 

други специализирани организации като Световната здравна организация (СЗО) и Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за да се постигнат по-добри резултати в рамките 

на ЕС и извън него. 

Стратегическата рамка за БЗР разглежда и инструментите на ЕС за постигане на целите и 

прилагането на предвидените действия: законодателство, фондове, социален диалог, комуникация и 

информация. Особено място е отделено на взаимодействията с други сфери на публичната 

политика, които ще разгледаме тук по-подробно заради пряката връзка с темата за моделирането на 

работния процес: 

Образование - повишаване на осведомеността за БЗР започва в училищните програми (по-

специално в областта на професионалното обучение), включително за по-добро насърчаване на 

психичното здраве и благоденствие; 

Научни изследвания - приоритетите в областта на БЗР са към въздействието на застаряването 

на населението, глобализацията, новите технологии и свързаните с работата заболявания и 

увреждания; 

Обществено здравеопазване - съвместното действие в областта на психичното здраве и 

благоденствието и в рамките на Европейското партньорство за иновации в областта на активния 

живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве; 

Околна среда - по-добро допълване и съгласуване между политиката за околната среда и 

защитата на работниците, тъй като работното място може да се счита за микросреда; 

Индустриална политика – прости и евтини решения за малки предприятия за избягване на 

трудови злополуки или вреди; 
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Равенство – политиката в областта на БЗР може да допринесе за борбата срещу 

дискриминацията и за насърчаване на равните възможности по-специално чрез насърчаване на 

правилното прилагане на Директива 2000/78/ЕО относно защитата на здравето и безопасността при 

работа на хора с увреждания и Директива 2006/54/ЕО, с която се забранява по-неблагоприятно 

третиране на жените на работното място поради бременност или майчинство. 

 

3.3. Национални стратегии за безопасност и здраве на работното място 

През 2018 година Европейската агенция за безопасност и здраве при работа прави обстойно 

изследване, което позволява съпоставителен анализ на националните стратегии помежду им и 

съответствието им със Стратегическата рамка за БЗР16. Документът „Национални стратегии в 

сферата на безопасността и здравето на работното място в Европейския съюз“ съдържа кратко 

описание на националните политики в 25 държави (Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, 

Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, 

Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и 

Великобритания), изразени чрез стратегии, планове за действие или специфични програми. 

Той включва много илюстративен материал, изразен в таблици, които позволяват редица 

съпоставки с трите предизвикателства на Стратегическата рамка за БЗР, седемте й специфични цели 

или тематики. По-долу са поместени тези изводи на изследването, които имат пряко отношение към 

тематиката за моделирането на работния процес: 

- повечето национални политики са пряко съгласувани и с трите предизвикателства на 

Стратегическата рамка за БЗР. Значително по-малка част (Дания, Латвия, Малта, Великобритания) 

реферира само към две от тях, като не разглежда проблематиката на третото, свързано с 

демографските промени (третото предизвикателство има най-пряка връзка с тематиката за 

моделирането на работния процес); 

- новите технологии и иновациите в работния процес (организация на труда, 

нетрадиционни форми на заетост) са теми на националните стратегии на Белгия, България, Франция, 

Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Испания и 

Швеция 

- повечето от страните членки адресират проблеми, назовани като „възникващи 

рискове“ или „промени на работната сила“, разглеждани и от Стратегическата рамка на БЗР, а 

именно: разнообразна работна сила, нетрадиционни трудови договори и работни модели, по-бърз 

оборот на работници, свързан с по-краткосрочни назначения, особено за младите хора; 

                                                      
16 https://osha.europa.eu/bg/safety-and-health-legislation/osh-strategies 
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- стресът и ергономическите рискове (всекидневни повторяеми движения, болезнена 

позиция на тялото, вдигане и пренасяне на товари) са тема на почти всички национални стратегии; 

- влиянието на промените в организацията на работа върху физическото и менталното 

здраве също се разглежда от повечето национални документи; 

- темата за специфичните рискове за жените като мускулно-скелетни смущения и 

определен вид рак е застъпена в стратегиите на Австрия, Белгия, Португалия и Словения. 

Докладът на Европейската агенция за безопасност и здраве съдържа подробна конкретна 

информация, която позволява съпоставителен анализ с трите ключови предизвикателства на 

Стратегическата рамка на БЗР. Както беше изтъкнато в предходния раздел на настоящия анализ, 

всички предизвикателства имат отношение, в една или друга степен, с темата за моделиране на 

работния процес, но най-пряка е връзката с третото ключово предизвикателство „Справяне с 

демографската промяна“. По тази причина в този раздел ще отделим по-специално внимание на 

темата как националните стратегии в държавите членки разглеждат този проблем. Таблицата по-

долу следва модела в доклада, без да го повтаря дословно. 
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Фигура 4 Съпоставка на националните стратегии на БЗР и предизвикателството на демографската промяна 

 

Държава Цели (главни, специфични), приоритети Дейности, мерки, инициативи, програми 

Австрия  Подобряване на оценката на риска и 

информираността за рисковете 

 

Специален фокус върху микро, малките и средните 

предприятия – съставяне на ръководства за уязвимите 

групи работници (бременни жени, хора с психо-социални 

проблеми, млади работници, възрастни работници) 

Белгия По-голямо участие в пазара на труда  Устойчива работа за всички работници 

Реинтеграция на работниците с увреждания 

България Подобряване на безопасността и здравето на 

всеки работник и подобряване на всяко работно място, 

особено за уязвимите групи работници (млади или 

възрастни работници, хора с увреждания и др.) 

Превенция на болестите и злополуките, свързани 

със заетостта  

 

Кипър Окуражаване на научния прогрес и 

изследванията в сферата на демографските промени 
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Чехия Изследвания и развитие 

 

Анализ на влиянието на индустрията върху 

безопасността и здравето 

Физиологически стандарти в работата, адаптирани 

към застаряващото население 

Естония Високо ниво на заетост и високо качество на 

работния живот 

Корелацията между търсенето и предлагането на 

работна сила осигурява високо ниво на заетост,  

високото качество на работните процеси стимулира 

дългогодишното участие в работния живот 

Достигане и поддържане на високо ниво на заетост 

 

Финландия  Множество свързани програми 

Франция Качество на работния живот 

Задържане на работа 

 

Гърция Укрепване на политики и мерки за превенция на 

злополуките на работа, професионалните заболявания и 

други болести, свързани с работното място, с акцент 

върху най-уязвимите групи работници 

Промотиране на здравето на работното място и 

справяне с демографските промени 
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Унгария Обучение за здраве и безопасност на работното 

място 

Изследвания за здраве и безопасност на 

работното място 

Намаляване на рисковете на работното място, 

които засягат уязвимите групи работници и работниците с 

нетрадиционен тип заетост 

Справяне с проблемите, възникващи от 

нарастващата възраст на работниците, анализ на влиянието 

на възникващите рискове 

Ирландия Промяна в работния свят  

Италия Специално внимание към уязвимите групи  

Литва Подобряване на превенцията на 

професионалните заболявания чрез елиминиране на 

съществуващите, новите и възникващите рискове 

(между които психо-социалните рискове и рискове от 

употребата на нови технологии и материали), които 

имат връзка с: равенството между жените и мъжете, 

превенция на болести, предизвикани от работното място 

– определени видове рак, болести, свързани с 

употребата на химически субстанции, а също така и 

мускулно-скелетни смущения. 

Промоция на прилагането на мерки, водещи до 

подобряване на благосъстоянието на работното място и 

във връзка с нуждите на уязвимите групи работници, а 

също така и нуждите и рисковете, произтичащи от 

възрастта. 

 

Нидерландия Устойчива заетост  
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Полша Създаване и усъвършенстване на решения за 

подобряване и запазване на работоспособността с цел 

превенция на изключването от пазара на труда – 

особено за възрастните хора 

 

Португалия Създаване на кампания за превенция и 

информираност относно трудовите злополуки и 

професионалните заболявания, вкл. информация и 

техническа помощ за рехабилитация и професионална 

реинтеграция 

Прилагане на превантивни действия срещу 

специфични опасности, водещи до химически, психо-

социални, нанотехнологични, биологически и 

мускулно-скелетни разстройства (включително 

действия, пряко адресирани към възрастни работници) 

 

Словакия Основна цел: подкрепа за дългосрочни 

устойчиви достойни условия за работа 

Преценка за промените на пазара на труда, 

произтичащи от демографските промени, остаряването 

на продуктивното население и технологичното развитие 

Изследване на новите технологии, промяната в 

работния свят и новите комбинации от рискови фактори – 

демографски промени, остаряване на продуктивната 

работна ръка и менталното здраве в контекста на 

безопасността и сигурността 
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Словения Стратегически цели за промотиране на 

културата на превенция в работната среда и зачитане на 

различията на работниците 

 

Признаване на различията при осигуряването на 

здраве и безопасност на работа; осигуряване на безопасни 

работни места за всички възрасти и сътрудничество между 

поколенията 

Промоция на ученето през целия живот относно 

безопасността и здравето на работното място, включващо 

обмяна на знания и опит между младите и възрастните 

работници чрез менторство (в едната или другата посока) 

Испания Специално внимание към уязвимите групи 

работници 

 

Швеция Устойчив работен живот 

 

Нови познания за рисковете и нови начини за 

организиране на работните процеси 

Адаптация и рехабилитация за служителите 
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4. АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ 

 

4.1. Нобелова награда за физиология или медицина 2017 

През 2017 година Нобелова награда за физиология или медицина е присъдена на трима 

учени, направили ключови открития в работата на нашия вътрешен часовник17. Нобеловата награда, 

заедно с паричното й изражение от 1,1 милиона долара, се споделя от Джефри Хол (Jeffrey Hall) от 

Университета на щата Мейн, Майкъл Росбаш (Michael Rosbash) на  Университета Брандис в 

Масачузетс и Майкъл Йънг (Michael Young) от университета Рокфелер в Ню Йорк. 

Според съобщението на Нобеловия комитет работата на тримата „обяснява как растенията, 

животните и хората адаптират своя биологически ритъм, така че да се синхронизира с промените на 

Земята… „Животът на Земята е адаптиран спрямо въртенето на нашата планета. В продължение на 

много години ние знаехме, че живите организми, включително хората, имат вътрешен биологичен 

часовник, който им помага да предвиждат и да се нагаждат спрямо постоянния ритъм на 

денонощието“. 

Джефри Хол, Майкъл Росбаш и Майкъл Йънг успяват да надникнат в биологичния часовник 

и изяснят неговия вътрешен механизъм. Техните открития обясняват как растенията, животните и 

хората адаптират своя биологичен ритъм по такъв начин, че да се синхронизира с въртенето на 

Земята. 

Първите експерименти на Хол и Росбаш, от една страна, и Йънг, от друга, датират от 1984 

година. Учените работят към два различни университета и независимо, но едновременно успяват да 

изолират един от гените, участващи в управлението на циркадния ритъм. Неговото име е period. Хол 

и Росбаш откриват, че period кодира протеина PER, чрез който регулира денонощния ни ритъм. 

Активирането на гена period инициира производството на PER, който се натрупва в клетките през 

деня до достигането на едно пределно равнище. След това генът се изключва и протеинът започва 

да се разгражда през нощта до достигането на ниво, което предизвиква ново активиране на period. 

Това се нарича цикъл на обратна връзка и едно пълно негово завъртане отнема приблизително 24 

часа. 

                                                      
17 Текстът и илюстрациите в раздела са по официалния сайт на Нобеловата награда 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/summary/ и материали от българския печат: https://zdraven.bg/; 

https://nauka.offnews.bg/news; http://medicaltime.bg; http://www.moeto-zdrave.life; 

https://www.economy.bg/innovations 

http://www.eufunds.bg/
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През 1994 и 1998 година Йънг изолира два други гена, имащи отношение към биологичния 

часовник – timeless и double time. През следващите години тримата учени работят усилено, 

разбулвайки още редица парченца от този сложен пъзел. Благодарение на труда им разполагаме с 

по-добро разбиране за молекулите, които контролират активацията на въпросните гени, за 

влиянието на светлината върху биоритмите, за механизмите, регулиращи точността на биологичния 

часовник и синхронизиращи работата му с околната среда – по начина, показан по-долу. 

 

Фигура 5 Влияние на светлината върху 24-часовия цикъл 

 

 

© Нобелов комитет по физиология или медицина 

 

В медийните коментари за присъдената Нобелова награда се казва, че с това откритие се 

поставят основите за разбирането на биологичния часовник на молекулярно ниво. Биологичният 

часовник е включен в много аспекти на нашата сложна физиология. Голяма част от нашите гени се 
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регулират от биологичния часовник, а оттам и внимателно калибрираният циркаден ритъм адаптира 

физиологията в различни фази на деня. Часовникът регулира важни функции като поведението, 

нивото на хормоните, съня, телесната температура и обмяната на веществата. Когато е налице 

временно несъответствие между външната среда и този вътрешен биологичен часовник (например, 

при сменна работа или пътуваме в няколко часови зони), се засяга човешкото здраве и може да се 

повиши рискът за различни заболявания.  

Благодарение на фундаменталните открития на тримата нобелови лауреати циркадната 

биология се превръща в много динамично поле на изследвания с важни последици за човешкото 

здраве и с огромно приложение в сферата на моделирането на работния процес. 

Фигура 6 Опростена илюстрация как се регулира обратната връзка на периодичния 

ген 

                                                                                

 

 

Фигурата показва последователността 

от събития по време на 24-часовия 

период. 

 

Когато периодичният ген е активен, 

той кодира периодична мРНК, която 

се транспортира до цитоплазмата на 

клетката и служи като шаблон за 

производството на протеина PER. 

Този протеинът се натрупва в ядрото 

на клетката, където активността на 

периодичния ген се блокира. 

 

Това води до механизма на 

потискащата обратна връзка, който 

стои в основата на циркадния ритъм. 
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4.2. Изследване върху сменната работа и циркадните ритми 

През 2014 година канадските учени Д.Б. Боавен и П. Будро18 публикуват изследването си 

„Влияние на работата на смени върху съня и циркадните ритми“19  

Изследването дефинира работата на смени като работни графици, които се простират отвъд 

типичния работен ден от девет до пет часа, като графиците често включват ранно начало на 

работния ден,  работни седмици с 12-часови смени и нощна работа. Двамата учени цитират 

американски и европейски проучвания, според които между 15 и 30% от възрастните работници са 

ангажирани в някакъв вид работа на смени, като 19% от европейското население работи поне 2 часа 

между 22:00 и 05:00 часа. Международната класификация на нарушенията на съня от 2005 г. 

оценява, че при 2-5% от работещите може да се открие нарушение на съня при работа на смени. 

Това разстройство се характеризира с прекомерна сънливост и/или нарушаване на съня най-малко 

един месец във връзка с нетипичната работна схема. Индивидуалната поносимост към работата на 

смени остава сложен проблем, който се влияе от броя на последователните работни часове и смени, 

периодите на почивка и предвидимостта на работните графици. Сънливостта обикновено се 

проявява през нощта и е максимална в края на нощта. Нарушената бдителност и ефективност се 

проявява в периода на повишена сънливост и може сериозно да застраши здравето и безопасността 

на работниците. Работниците, страдащи от нарушение на съня при работа на смени, могат да заспят 

неволно по време на работа или докато се прибират вкъщи след нощна смяна. Работата по 

нетипични смени има важни социално-икономически въздействия, тъй като води до повишен риск 

от злополуки, увреждане на работниците и дори риск за обществената безопасност, особено през 

нощта. 

Публикацията на двамата учени прави преглед на циркадните смущения, свързани с 

работата на смени, както и тяхното въздействие върху здравето. Някои от главните теми, на които то 

се спира, са: описание на циркадните ритми, несъответствието на смените с циркадните ритми, 

работният ден и цикълът сън-будност, нарушената бдителност при сменната работа, сменната 

работа и злополуките, рисковете за здравето и др. 

Като противодействие на негативните въздействия авторите изтъкват редица стратегии, 

които могат да ги смекчат. Някои от тях са създадени с цел да насърчат приспособяването на 

циркадния  ритъм към нетипичните работни графици – например, използването на ярко бяло или 

приглушено синьо монохромно осветление през нощта, както и носенето на оранжево оцветени 

очила по време на сутрешния път до дома. Спонтанната циркадната адаптация или с помощта на 

                                                      
18 Department of Psychiatry, Centre for Study and Treatment of Circadian Rhythms, Douglas Mental Health 

University Institute, McGill University, Montreal, QC, Canada 
19 Pathologie Biologie 62 (2014) 292–301; Elsevier Masson SAS. https://kundoc.com/pdf-impacts-of-shift-

work-on-sleep-and-circadian-rhythms-.html 
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ярка светлина е ефективна за подобряване на бдителността, работното изпълнение и съня на 

работниците от нощната смяна. Предлага се употребата на 0.5 мг или 3.0 мг мелатонин на таблетки 

с цел да се постигне частично зависима циркадна фаза и да се увеличи дневния сън на тези 

работници (за тази стратегия са необходими бъдещи мащабни изследвания).  

Предложени са и други стратегии за максимизиране на почивката в 24-часовия ден, като 

например дрямка с продължителност 20–120 минути, употреба на хипнотични лекарства и грижливо 

съставени дежурства, които удължават времето за почивка. Два вида стратегическа дрямка са 

идентифицирани – профилактични дрямка вечерта преди смяната, която да ограничи очакванията за 

лишаване от сън и възстановяваща (укрепваща) дрямка през нощта, за да се облекчи временно 

сънливостта. И двата вида дрямка може да доведат до увеличаване на времето за сън в рамките на 

деня и да подобрят бдителността и качеството на работата. Има и други мерки за подобряване на 

бдителността по време на сменната работа – кафе, гимнастика и дори употребата на одобрени психо 

стимуланти. Комбинацията от 300 мг кофеин с 1-2 часа дрямка в периода 3-4 часа преди нощната 

смяна показват добри резултати при подобряване на изпълнението на работните задължения.  

Промяната в  хигиената на съня и когнитивно-поведенческата терапия също могат да бъдат 

ефективни при сменните  работници с хронично безсъние.  

Въпреки доказаната полза повечето от предложените стратегиите имат своите ограничения. 

Когато се предприемат действия за подобряване на циркадната адаптация към нощната работа, 

трябва да се имат предвид нежеланите ефекти върху продължителността и/или ефективността на 

съня в почивните дни. Трябва да се преценят и обсъдят с работниците множество въпроси: вероятна 

връзка между излагането на светлина през нощта и риска от рак, липсата на перспективни 

проучвания, които  оценяват внимателно безопасността на дългосрочното излагане на 

монохроматична синя светлина, неяснотата относно продължителността на идеалната дрямка, риска 

от инерция на съня след събуждане от дрямка през нощта, страничните ефекти от фармацевтичните 

средства. Например – хипнотичните лекарства могат да бъдат разглеждани като вариант, но трябва 

да се използват с повишено внимание. Те може да подобрят дневния сън на нощните работници, но 

нямат почти никакво положително влияние върху нивата на бдителност и качеството на работа през 

нощта. Освен това, кратко действащите лекарства само леко подобряват съня, което е основното 

оплакване на нощните работници относно дневния сън. Що се отнася до дълго действащите 

хипнотични лекарства, те могат да задълбочат състоянието на сънливост по време на работа. Психо 

стимулантите, включително кофеинът, трябва да се избягват в края на нощната смяна, защото те 

могат да попречат на  дневния сън.  

Авторите на статията изтъкват, че използването на технологии за мониторинг на 

сънливостта по време на работа е необходима превантивна мярка срещу злополуки и грешки в 

сменната работа. Проблемът е, че тези технологични средства често предупреждават работниците, 

когато сънливостта вече е налице. В идеалния случай те трябва да бъдат част от цялостна програма 
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за управление на умората, комбинираща обучение и употреба на различни мерки за 

противодействие.  

В заключение авторите изтъкват, че работата на нетипични режими има важно социално-

икономическо въздействие, тъй като води до повишен риск от нарушено здравно състояние в 

допълнение към риска от грешки и злополуки на работното място. Съществуват различия в 

индивидуалната поносимост към сменната работа, които зависят от множество фактори като 

смущения в цикъла сън-будност, несъответствие с циркадните ритми и др. Поносимостта 

(толерантността) към сменната работа е комплексен проблем, който изисква мащабен многопластов 

подход. Няма мерки, изцяло облекчаващи циркадните смущения, които се наблюдават при сменните 

работници; тези мерки трябва да бъдат адаптирани към всеки индивидуален работен график и среда. 

Рисковете и ползите от противодействащите действия трябва да бъдат внимателно преценени с 

познание за техните ограничения и странични ефекти. 

 

4.3. Изследване върху моделирането на работния процес по инициатива на 

работниците (job crafting)  

 

Най-цитираните имена на изследователи в сферата на job crafting – разбиран като 

моделиране на работния процес по инициатива и по правила на самите работници, т.е. моделиране 

по самоинициатива според краткото определение, прието за целите на този анализ в раздел 1. 

Въведение   – са на американките Ейми Вжешниевски (Университета в Ню Йорк) и Джейн Дютън 

(Университета в Мичигън) с техния труд „Crafting a job: revisioning employees as active crafters of 

their work“20 (2001). Те надграждат фундаменталната теория за работния дизайн job design (Hackman 

& Oldham, 1976; 1980) и обработката на обществената информация (Salancik & Pfeffer, 1978). След 

като техните изследвания придобиват публичност, много други учени изследват темата, като 

развиват един или друг аспект на моделирането по самоинициатива.  

В увода на статия се казва: „Ние предлагаме служителите сами да моделират своите 

работни места, като променят границите на познанието, задачите и/или взаимоотношенията за 

формиране на взаимодействия с другите по време на работа. Тези променени конфигурации на 

задачите и взаимоотношенията променят дизайна и социалната среда на работното място, 

което от своя страна променя значението и идентичността на самата работа. Ние предлагаме 

моделиране на работния процес, който определя (1) индивидуалните мотиви, които предизвикват 

                                                      
20 © Academy of Management Review 2001, Vol. 26, No. 2, 179-201. 

http://faculty.som.yale.edu/amywrzesniewski/documents/Craftingajob_Revisioningemployees_000.pdf 
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тази дейност, (2) как предоставените възможности и индивидуалния трудов почерк определят 

формите на моделиране, и (3) възможните индивидуални и организационни ефекти“. 

Разбирането на двамата известни учени относно моделирането по самоинициатива е описано 

в подробности в цитираната научна статия и е илюстрирано със схема, поместена по-долу, която 

дава идея за взаимовръзките на мотивацията и предоставените възможности, водещи до конкретни 

практики, които имат резултат в специфични или генерални ефекти върху значението на работата и 

идентичността на хората, поели инициативата за моделиране. 

Фигура 7 Моделът на Вжешниевски и Дютън за моделиране на работния процес по 

самоинициатива 

 

© Academy of Management Review 2001, Vol. 26, No. 2, p.183 
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Двамата учени излагат аргументацията си относно формулирането на три основни типа 

моделиране по самоинициатива, като посочват примери за действия и техните ефекти върху 

значението на работата. Поместената по-долу таблица е съставена по модела, изложен в цитираната 

научна статия на Ейми Вжешниевски и Джейн Дютън. 

 

Фигура 8 Форми на моделирането на работния процес по самоинициатива (job crafting)  

Форми Примери Ефекти върху значението на 

работата 

Промяна на 

броя, формата или типа 

на трудовите задачи 

Инженери 

дизайнери, ангажирани във 

взаимосвързани задачи, 

които придвижват един 

проект към неговото 

приключване 

Работата е приключена 

навреме; инженерите променят 

значението на своята работа, за да 

бъдат движеща сила на проектите 

Промяна на 

качеството и/или 

количеството на 

взаимодействията с 

другите хора, свързани 

със същата работа 

Болнични чистачи 

(санитари), които се 

включват активно в 

грижите за пациентите и 

семействата, като се 

интегрират в работния 

процес на техния етажен 

екип 

Санитарите променят 

значението (смисъла) на своята работа 

и стават помощници на болните; те 

осъзнават работата на етажния екип 

като едно интегрирано цяло, от което 

те са важна част 

Промяна в 

познавателните граници 

на задачите 

Медицински 

сестри, които поемат 

отговорността за всички 

информационни и 

„незначителни“ задачи, 

които може да им помогнат 

да полагат по-подходящи  

грижи за един пациент 

Медицинските сестри 

променят начина, по който виждат 

своята работа, за да станат застъпници 

на пациентите и да им  предоставят 

висококачествена техническа помощ 

© Academy of Management Review 2001, Vol. 26, No. 2, p.186 

Цитираната научна статия разглежда и шест конкретни примера на моделиране на работния 

процес по самоинициатива. 
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Казусът с болничните чистачи. Авторките изследват отношението на 28 болнични чистачи 

към тяхната работа и откриват съществени различия, които разделят хората на две групи. В първата 

група са хората, които изпълняват минимума от необходимите задачи и ограничават максимално 

взаимодействията си с другите. Хората от втората група променят границите на своите задължения, 

като включват допълнителни задачи, чести взаимодействия с другите от екипа, с пациентите и 

посетителите. Хората от втората група виждат себе си като важно звено при лечението на 

пациентите, те променят смисъла на своята работа и собствената си работна идентичност; докато 

хората от първата група осъзнават себе си само като чистачи и нищо друго. Активните работници 

влизат в повече взаимоотношения, целящи да подобрят деня за някого – например, разговарят с 

пациентите, развеждат посетителите; те общуват повече с медицинските сестри и допринасят за 

гладкото протичане на работата. 

Казусът с фризьорите. Статията цитира изследването на Коен и Сътън от 1998 г. за 

фризьори, които включват лични теми в общуването си с клиентите и ги привличат да правят 

същото. Те моделират по своя собствена инициатива преките си задачи, като изпълняват не само 

физическото действие подстригване, но и се сближават с клиентите си, променят границите на 

взаимоотношенията между тях.  

Казусът с инженерите. Статията цитира изследване на Флетчър от 1998 г. сред жени 

инженери дизайнери, което описва четири вида инженерна работа. Флетчър наблюдава как 

инженерите насърчават сътрудничеството, като изглаждат взаимоотношенията и включват всеки 

член в екипната работа. Те променят задачите и начина на изпълнение и фактически създават нови 

граници на дейностите, които ускоряват изпълнението. В допълнение те създават позитивна 

атмосфера на екипна работа. Някои от тях променят своя фокус от отделни дейности към целия 

проект. Като изграждат себе си като хора, които делегират права на другите, които са успешни и 

които са създатели на екипи, инженерите променят смисъла на работата си от чисто инженерна към 

организационна, както и своята идентичност. 

Казусът с медицинските сестри. Две изследвания с медицински сестри на Бенер (1996) и 

Жак (1993) откриват модели за промяна на работните процеси с цел пациентите да получат най-

добрите грижи. Като обръщат внимание на личния живот на пациентите и една, на пръв поглед 

несъществена, информация за тях, като я предават на другите в екипа, медицинските сестри 

променят своята работа и се превръщат в застъпници за пациентите. Те променят границите на 

взаимоотношенията в работата си, като включват членове на семействата, на които разчитат за 

информация, чрез която пациентът получава най-доброто лечение. Опитните сестри разбират, че 

информацията, която не се поддава на количествено описание и не-медицинските наблюдения са от 

критично значение за лечението. Те се научават да търсят тази информация, да я забелязват и да я 

съобщават на другите в екипа. 
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Казусът с информатиците. Изследване на Стар и Щрос от 1999 е извършено сред 

информационните техници във фирма, работеща с компютри. Установено е, че техниците често 

осъществяват непризната работа, чрез която помагат процесите да бъдат поправени и върнати в 

нормалното им русло – включително, чрез разговори с другите колеги, чрез които комуникацията 

между мениджмънта и звената протича по-гладко. 

Казусът с готвачите. През 1996 г. Файн описва как готвачите, които трябва да изпълняват 

множество задачи за кратко време, всъщност прилагат моделиране по самоинициатива. Те използват 

преки пътища и търговски трикове при създаването на храната, като променят броя на 

изпълняваните операции и виждат своите задачи не като отделни актове, а като част от цялото 

създаване на ястието, което се отразява върху артистичния характер на тяхната работа. Готвачите 

променят своята идентичност от подготвящи храна към кулинарни творци. Вместо просто да 

приготвят храна, която задоволява нуждите на клиентите, готвачите се опитват на направят ястието 

максимално хубаво и по този начин променят границите на своите задачи. Вместо да мислят за 

приготвянето на елементите от храната като отделни задачи, те виждат синергията в цялостното 

ястие. Готвачите прилагат собствени творчески стандарти, като създават продукти, достойни за 

гордост, дори понякога в разрез с мениджърските желания. Те променят активно дизайна и 

социалната среда на работата си, включително свързаните с работата взаимоотношения. 

 

 4.4 SWOT анализ 

Преимуществата и недостатъците на практиките за моделиране на работния процес, 

изложени във фигурата по-долу, са обобщение от изложените по-горе изследвания и практиките в 

други страни. 

За съставянето на анализа са използвани също така и изводите от материалите, статиите и 

наръчниците за прилагане на ACAS21 – организация от Великобритания, която предоставя съвети и 

информация на работодателите и служителите по широк спектър от въпроси, свързани със 

заетостта. Един от материалите в помощ на работодателите е Ръководството „Гъвкава работа и 

балансът между личния и професионалния живот“. 

Фигура 9 SWOT анализ 

Силни страни 

• повече и по-качествено 

производство 

Слаби страни  

• потенциални оперативни трудности при 

извършване на предложените промени 

                                                      
21 http://www.acas.org.uk 
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• по-добър баланс между 

професионалния и личния живот на 

служителите 

• голямо разнообразие от форми на 

гъвкава работна среда 

• по-добро обслужване на клиентите 

• по-ангажирани към организацията 

служители 

• подобрено общо здравно състояние 

на работещите в организацията 

• намален риск от трудови злополуки 

и инциденти 

• адекватна реакция към последиците 

от демографските промени 

• възможен допълнителен натиск върху другите 

работници, които не искат гъвкава работа 

• потенциално отрицателно въздействие върху 

обслужването на клиентите и качеството на 

работата 

• допълнителни разходи при въвеждането на 

различни гъвкави подходи 

• потенциални трудности при комуникацията  

със служителите (работещите вкъщи не са в 

офиса) 

Благоприятни възможности 

• организацията на работното време 

става критична точка в 

организацията на труда във всяка 

фирма 

• повишена информираност за 

циркадните ритми (например, при 

сменната работа) 

• наличие на изследвания за 

моделирането на работния процес 

• наличие на форуми и организации 

на ниво ЕС 

• наличие на добри примери 

• наличие на финансиране за 

прилагането на иновативни подходи 

Заплахи 

• съпротива от мениджърите 

• трудности при планиране на работата с 

различни трудови договорености 

(различни договори) 

• неинформираност, незаинтересованост 
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