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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.  

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.  

Настоящият доклад съдържа три главни раздела: прилагане на сходни подходи в 

Европейския съюз; нормативна рамка; Анализи и изследвания 

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; 

• 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).  

2. ПРИЛАГАНЕ НА СХОДНИ ПОДХОДИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Понятието гъвкави условия на труд не е хомогенно, елементите са гъвкаво работно време, 

гъвкаво работно място и гъвкава кариера.  

2.1. Подходи в публичната администрация 

Публичната администрация е сфера, в която лесно би могло да се приложат прийомите на 

гъвкавите условия на труда. В изследването „Анализ на добри практики и изготвяне на предложения 

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

обстоен преглед на европейските практики в тази сфера.  

Служителите на Европейската комисия 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 часове може да 

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. 

 

3 

варира, но трябва да се балансира в рамките на съответния месец. Позволява се също работа от 

дистанция за длъжностите. 

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.  

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

по-високите длъжности в няколко структури на публичната администрация. 

Във Франция официалното регламентирано работно време на администрацията е 35 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 някои служби. 

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

администрация може да създаде собствени правила с цел за насърчаване на 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. 

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

75% и 50%. Работата от дистанция е приложима за всички служители със стаж над 5 години. 

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.  

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

Липса на регламентация по отношение на личен/творчески отпуск е отчетена единствено 

в Естония, Полша и Румъния. Във всички останали изследвани 26 страни на ЕС са предвидени 

възможности за гъвкава кариера, които в повечето национални политики се прилагат по закон. 

В Дания и Хърватска темата за гъвкавата кариера е включена и в колективните трудови 

договори.  
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В общия случай ползването на личен/творчески отпуск зависи от преценката на 

работодателя. Франция и Португалия правят изключение. 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. Максималната продължителност на 

личния/творческия отпуск варира от 1 година (Хърватска, Германия, Малта и др.) до 10 години 

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

ограничение.  

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. 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. То обхваща девет  категории на труда – мениджъри, професионалисти, 

техници, чиновници, търговци, селскостопански работници, занаятчии, оператори на машини, 

неквалифицирани работници. 

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. 

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 измерение разглежда свободата за вземане на решения при мерките за работното 

време, 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. 
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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. 

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. 

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 и затова този тип заетост не се 

предпочита. Но при тази група се наблюдава най-добър баланс между професионалния и личния 

живот - тези хора лесно намират свободно от работата време, за да се погрижат за лични или 

семейни въпроси; при тях най-малко се наблюдава риск за здравето по професионални причини. 

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). 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%.  
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Що се отнася до времето за почивка между два работни дни, 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. 

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 

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 се изтъква необходимостта от  

привличане на работниците към активно участие във вземането на решения, засягащи 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. 

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

място: модели, ефективност и благополучия 

Проучването на европейските дружества (ECS) се провежда на всеки четири години от 2004 

г. То се фокусира върху различните форми на гъвкавост, включително работното време и 

договорите, гъвкаво  възнаграждение и финансово участие. Основни констатации: 

• 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; 
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• 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 в Финландия, Дания, Швеция и Австрия 

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 по 

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 

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“ на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA). 

Изследването категоризира европейските държави в 4 групи според степента на прилагане 

на политиките за застаряващата работна сила. 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. 

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, 

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. 

 

8 

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. Ето някои 

от конкретните казуси в документа: 

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

души на средна възраст 41,8 години (2003). От 1998 г. насам фирмата въвежда програма „Грижа за 

здрави работници“ -  предприема превантивна програма за идентифициране на потенциалните 

мускулно-скелетни нарушения. 

Казусът с Service d’Aide aux Familles bruxelloises Аsbl, Белгия. Малка белгийска нестопанска 

организация в подкрепа на семействата по време на болест, увреждания и социален дистрес. Голяма 

част от персонала е жени над 45 години, изложени на много професионални рискове: психо-

социално напрежение, ментални проблеми. Организацията предприема програма - обучение за 

работа в стресова среда и всекидневните тежки ситуации, стъпки за гъвкава кариера, преминаване 

на служителите като обучители. 

Казусът с GE Money Bank, Чехия. 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. 

Казусът с Berner Ltd, Финландия. Дългогодишен производител на хигиенни и почистващи 

препарати със средна възраст на персонала 44 години, от които 21% са над 55-годишни. От 2010 г. 

фирмата прилага т.нар. програма за възрастни – създаден вътрешен комитет 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.  

3. НОРМАТИВНА РАМКА 

3.1. Директиви и стратегически документи на ниво ЕС 

Рамкова директива 89/391/ЕИО за безопасността и здравето при работа 

Директива 2003/88/ЕО за работното време 

Директива 2002/15/ЕО за работното време на мобилните работници в пътния транспорт 

Директива 2000/79/ЕО за работното време на служителите в гражданската авиация 

Директива 94/33/ЕО за закрилата на младите хора на работното място 

Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното 

третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите  

Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014-2020.  
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3.2. Национални стратегии за безопасност и здраве на работното място 

През 2018 г. 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 БЗР. 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. 

Някои изводи: 

- 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“, а именно: разнообразна работна сила, нетрадиционни трудови 

договори и работни модели, по-бърз оборот на работници, свързан с по-краткосрочни назначения; 

- 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. 

4. АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ 

4.1. Нобелова награда за физиология или медицина 2017 

През 2017 г. Нобелова награда за физиология или медицина е присъдена на трима учени, 

направили ключови открития в работата на нашия вътрешен часовник - 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. 

Те 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. 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 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 
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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.                                                                             

4.2. Изследване върху сменната работа и циркадните ритми 

През 2014 г. канадските учени Д.Б. Боавен и П. Будро публикуват изследването си „Влияние 

на работата на смени върху съня и циркадните ритми“. Прави се преглед на циркадните смущения, 

свързани с работата на смени, както и тяхното въздействие върху здравето. Някои от главните теми, 

на които двамата учени се спират, 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. Те обаче 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. 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. 

4.3. Изследване върху моделирането на работния процес по инициатива на 

работниците (job crafting)  

Най-цитираните имена на изследователи в сферата на job crafting са на американките Ейми 

Вржешниевски (Университета в Ню Йорк) и Джейн Дютън (Университета в Мичигън) с техния труд 

„Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work“ (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. Авторките разглеждат и шест конкретни примера за job crafting.  

Казусът с болничните чистачи. При изследване на отношението на 28 болнични чистачи 

към тяхната работа са открити съществени различия, които разделят хората на две групи - едните 

изпълняват минимума от необходимите задачи и ограничават максимално взаимодействията си с 

другите; а другите 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. 
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Казусът с фризьорите. Изследване 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 взаимоотношенията между тях.  

Казусът с инженерите. Изследване на Флетчър от 1998 г. сред жени инженери дизайнери 

описва четири вида инженерна работа. Той 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, създават позитивна атмосфера на екипна работа, изграждат себе си. 

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.  

Казусът с информатиците. Изследване на Стар и Щрос от 1999 г. 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.  

 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. 

Силни страни 

 

• повече и по-качествено производство 

• по-добър баланс между професионалния и 

личния живот на служителите 

Слаби страни  

• потенциални оперативни трудности 

при извършване на предложените 

промени 
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• 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 

 

 

Списък на информационните източници 
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