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ФФЕНОМЕНЪТ „ НЕСТАНДАРТНА ЗАЕТОСТ”

През последните десетилетия се наблю-
дава значително увеличаване на несигурна-
та заетост във всички страни от Европа, 
а също така и в целия свят. Освен високи-
те нива на безработица в много от дър-
жавите-членки, през последните години 
се наблюдава и ерозия на т.н. стандартна 
заетост. Това несъмнено застрашава и 
намалява възможността за работниците 
и служителите да получат достойна рабо-
та, правейки ги в тази бързо променяща 
се ситуация, първите жертви на систе-
мата и настоящата икономическа криза. 
Текущата статистика за нивата на без-
работица показва, че най-уязвимите групи 
са младежите, работниците- „мигранти” и 
най-вече жените.

Несъмнено обаче, в зората на икономи-
ческото възстановяване, несигурните 
работни места ще бъдат сред първите 
предлагани на пазара на труда и твърде 
възможно е условията на труд, които се 
предлагат, да бъдат много по-лоши от 
тези, които познаваме днес!

Голяма част от настоящите проблеми са 
пряк резултат от политиката на компани-
ите за създаване на по-голяма гъвкавост. 
Много работодатели приеха агресивни 
стратегии за извеждане от бизнеса на 
маргиналните елементи като подръжка, 
чистота, програмиране, с цел специализи-
ране на компаниите и заделяне на повече 
ресурси за развитие на производството. В 
същото време тези стратегии са съпро-
водени от използването на различни фор-
ми на нестандартна заетост като срочни 
трудови договори или наемане на работна 
сила чрез посредници каквито са Агенции-
те за временна заетост, като по този на-
чин работодателят се снабдява с евтина 
работна ръка за конкретните си нужди.

През последните години синдикатите от 
цяла Европа се борят с опитите на рабо-
тодателите да неглижират правата на 
работниците в търсене на по-голяма гъв-
кавост, вследствие на което пазарът на 
труда става все по-осезаемо нестабилен 
и се превръща в арена на неравенствата 
и несправедливостта. Правителства и 
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работодатели настояват, че гъвкавост-
та е още една възможност за заетост, 
като често забравят да включат в тази 
своя визия елементи като сигурността и 
трудовите права. Това, разбира се, води 
до увеличаване на несигурните работни 
места. Настоящата икономическа криза, 
провокирана от кризата на финансовите 
пазари, даде още по-голям тласък за раз-
пространението на нестандартните фор-
ми на заетост: Европейската Централна 
банка, последвана от повечето правител-
ства, видяха в новите икономически усло-
вия нова възможност за възобновяване на 
дебата относно тяхната версия за „гъв-
кава сигурност”.

От работниците непрекъснато се изис-
ква да бъдат по-гъвкави, да се адаптират 
по-бързо към промените в работната сре-
да, да приемат увеличаващите се работ-
ни часове, договорите, даващи по- малко 
сигурност, срочните договори, догово-
рите, даващи по-малко права, липсата на 
еднакво третиране и да работят, колко-
то е възможно по-евтино......като по-този 
начин се отрича жизненоважния баланс, 
присъщ на оригиналната идея за „flexicurity- 
гъвкава сигурност”, изисквайки само гъвка-
вост и намалявайки така сигурността за 
работниците.  По този начин не само се 
увеличава несигурността, но и стреса на 
работното място, и се създават условия 
за неспазване на изискванията за безопас-
ност и здраве при работа. Освен това 
става все по-трудно да се намери точния 
и здравословен баланс между работата и 
личния живот.

Установено е, че има връзка между влоша-
ването на условията на труд за жените и 
повишаващата се несигурност на обще-
ството (организацията на семейния жи-
вот, грижите за децата и т.н.). Всъщност 
важен елемент на несигурната нестан-
дартна заетост е, че обикновено жертви 
стават най-уязвимите на пазара на тру-
да- жените, младежите, работниците-
«мигранти». Освен пряко влияние върху 
живота и благосъстоянието на работни-
ците, като неблагоприятен резултат от 
разпространението на нестандартната 
заетост, колективното договаряне и Ев-
ропейския социален модел се оказват не-
престанно подкопавани.
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Несигурното работно място или нестан-
дартната заетост всъщност означават 
работа без достатъчно сигурност т.е. 
невъзможност с тази работа да поддъ-
ржаш приемлив стандарт на живот, което 
води до чувство за нестабилност, несигур-
ност по отношение на бъдещето и какво 
крие то за теб. Нестандартната заетост 
е широко понятие. Свързана е с конкрет-
ната работна среда в предприятието, в 
компанията,  с вида на договора, сключван 
между работника и работодателя, запла-
щането на труда, информираността на 
работниците, но също така и с отноше-
нието на обществото като цяло към кон-
кретната работа и условия на труд.

Във всички случаи заетостта може да бъде 
разглеждана като несигурна, когато:

липсва сигурност за работното място или 
тази сигурност е малка
заплащането на труда е ниско и не е обез-
печено
без достъп или силно ограничен достъп до 
социална сигурност (относно пенсионното, 
здравното осигуряване и обезщетенията в 
случай на безработица)
без контрол върху трудовия процес, което 
е свързано с присъствието или липсата на 
синдикати и касае контрола върху условия-
та на труд, заплащането на труда и произ-
водствения процес
липсва защита срещу уволнение
без достъп до професионално обучение
без възможности за кариерно развитие
несъответствие с изискванията за безо-
пасни и здравословни условия на труд
без законова или договорна защита
липса на синдикално представителство

Практически е невъзможно да бъдат избро-
ени всички форми на договорни отношения 
между работника и работодателя, появили 
се през последните няколко години, просто 
защото тяхното разнообразие е голямо. 
Както работодателите, така и правител-
ствата се оказаха твърде изобретателни 
в разработването и въвеждането на нови 
форми на трудови отношения, за които 
определящ фактор е, че съществуващите 
системи за защита, характерни за без-
срочните трудови договори, са частично 
или напълно премахнати.
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Ф

Всички тези форми на заетост се харак-
теризират с това, че се отдалечават от 
стандартните трудови отношения (пълно 
работно време, безсрочен трудов договор 
с един работодател), но не във всички слу-
чаи те трябва да бъдат разглеждани като 
заплаха, тъй като с добри законодателни 
решения и/или колективни договори би мо-
гла да се обезпечи нужната социална сигур-
ност.

ФОРМИ НА НЕСТАНДАРТНА ЗАЕТОСТ

3 АГЕНЦИИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

Наемането на работна сила чрез агенции 
за временна заетост все повече разширя-
ва своето разпространение в индустрията 
и няма съмнение, че металната индустрия 
е най-големият „потребител” в Европа на 
услугите на този тип агенции-посредници. 
Използването на агенции-посредници за на-
емане на работници от компанията потре-
бител би трябвало да бъде временно реше-
ние за конкретната ситуация и нужди, а не 
да се превръща в нормалния за компанията 
модел на трудови отношения. Допълнител-
но внимание трябва да бъде отделено и на 
факта, че работодателите все по-често 
наемат работна ръка чрез агенции за вре-
менна заетост, зачитайки този период на 
работа от работника като заместващ и/
или продължаващ нормалния изпитателен 
срок, характерен за безсрочните трудови 
договори.

Работата чрез агенции за временна зае-
тост изисква тристранно споразумение 
между работещия, работодателя и посред-
ническата агенция. Мотивите на хората, 
търсещи работа, да предпочетат време-
нен договор са различни. Като се започне 
с липса на опит и умения и се стигне до 
лично предпочитание за непрекъсната про-
мяна на работната среда. Въпреки някои 
недостатъци на временната работа, като 
несигурност, липса на социални придобивки 
и сигурно възнаграждение в края на месе-
ца, някои хора доброволно превръщат вре-
менната форма на заетост в перманент-
на практика. Така се появява противоре-
чивото понятие „перманентни” временни 
работници, които работят на временни 
договори в течение на цели десет години 
например.
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Специфичният характер на този вид зае-
тост изисква справедлива преценка „за” и 
„против”. За да се избегне превръщането 
й в това, което някои наричат пазар на 
труда „втора ръка”, трябва да се намери 
правилния баланс между предимствата 
й, по отношение на свободата от една 
страна, и риска на несигурността, от 
друга.

Ето защо от гледна точка обезпечаване 
на сигурността за т.н. „временни” работ-
ници е изключително важно Директивата, 
регламентираща дейността на агенциите 
за временна заетост, да бъде транспони-
рана по такъв начин в законодателството, 
че да се гарантира еднаквото третиране 
на работниците, наети чрез такива аген-
ции, и останалите работници и служители 
в компанията, без каквито и да било изклю-
чения.

3 СРОЧНИ ДОГОВОРИ

Срочните трудови договори първоначално 
обслужваха същите цели както сега наема-
нето на работа чрез агенциите за времен-
на заетост, като договори за заместване 
или временно решение за повишилите се 
производствени нужди, с тази разлика, че 
договорът се сключва директно с компани-
ята, няма посредническа агенция. Впослед-
ствие обаче, тези договори се използват 
вече все повече и повече не за целите, за 
които бяха въведени в законодателство-
то. Сега чрез срочните трудови договори 
се замества или удължава обичайния изпи-
тателен срок, уговарян при безсрочните. 
Ето защо, имайки предвид увеличилото се 
„потребление” на този вид договори, е от 
изключително важно значение да се осигу-
ри:

еднакво третиране на всички работници в 
компанията, без оглед на това дали са на 
срочен или безсрочен трудов договор;

ограничаване на броя на последователните 
срочни трудови договори в компанията;

договаряне на максималния брой срочни 
трудови договори, които компанията може 
да сключва (горна граница, която не може 
да бъде прехвърляна);

осигуряване на пълен достъп до всички со-
циални придобивки;
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ограничаване на предпоставките, при на-
личието на които може да се прибягва до 
сключване на срочни трудови договори;

гарантиране на възможното преминаване 
от срочен на безсрочен трудов договор

3 МНИМО САМОСТОЯТЕЛНО НАЕТИ

Използването на работна сила посред-
ством т.н. мнимо самостоятелно наети 
нараства през последните години стрем-
главо. Понякога работодателите погреш-
но твърдят, че този вид договорни отно-
шения наподобяват на аутсорсинга и/или 
на случаите, когато имаме подизпълни-
тели. Всъщност характерното при този 
вид заетост е, че практически тези т.н. 
самостоятелно наети работят под пре-
кия контрол и ръководство на компания-
та. Ето защо те би трябвало да бъдат 
разглеждани не като самостоятелно нае-
ти, а като работници и служители в нор-
мални трудови правоотношения с компа-
нията.

Разпространението на този вид заетост 
се дължи основно на по-благоприятните 
данъчни облекчения за работодателите, 
желанието да се прехвърли риска върху 
подизпълнителите и предприемачески 
концепции, базирани на евтина работна 
ръка.

Накратко, мнимо самостоятелно наети 
лица означава, че вместо да бъде сключен 
трудов договор с работника или служите-
ля, работодателят използва за осъщест-
вяване на своята дейност самостоятел-
но наети работници и служители като по 
този начин избягва плащането на данъци 
и осигурителни вноски.

Фиктивната самостоятелна заетост 
обикновено се използва за дейности, кои-
то не включват взимането на управленски 
решения. За работодателите тя е изгод-
на, защото си спестяват плащането на 
осигурителни вноски, а работниците не 
се ползват от регламентираната в тру-
довото законодателство защита. В дъл-
госрочен план, обаче този вид заетост 
крие рискове и за работодателите- на-
маляване на конкурентноспособността 
на компаниите, които не инвестират в 
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човешкия капитал и липсата на лоялност 
към компанията от страна на мнимо са-
мостоятелно наетите работници и слу-
жители.

3 ДОГОВОРИ, СКЛЮЧВАНИ НА ОСНОВАТА 
НА ПРОЕКТИ

Договорите, сключвани на основата на раз-
лични проекти, представляват възлагане 
на конкретна задача на работника или слу-
жителя, която той се задължава да изпъл-
ни срещу определено възнаграждение. Тук 
липсват каквито и да било уговорки относ-
но работното време, условията на труд...... 
и каквато и да било социална сигурност.  
Ето защо по отношение на този тип до-
говорни отношения между работника и ра-
ботодателя би трябвало да бъде регламен-
тирано:

кои проекти могат да бъдат изпълнявани 
посредством такива договори;

точно описание на тези проекти- не само 
техническите аспекти, но и минималните 
изисквания относно условията на труд и 
социалните плащания;

ако става въпрос за независими дейности, 
договорът трябва да дава точно описание 
на поетите отговорности и договорено-
то възнаграждение;

ако съответната дейност не е незави-
сима, тогава трябва да бъде осигурена 
възможност за евентуално преминаване 
към трудов договор с уговорен срок за 
осъществяване на дейността; 

клаузи относно работното време;

клаузи относно достъпа до социална си-
гурност.

3 ИНЦИДЕНТНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Понятието не трябва да се бърка с тради-
ционната за металната индустрия работа 
на повикване- характерна най-често за сер-
визите и подръжката, където работници-
те са на безсрочни трудови договори, но 
от тях се иска да са на разположение из-
вън работно време в случаите на повреди 
и аварии, като за това получават извест-
ни компенсации. Инцидентните трудови 
договори са ново явление, извън обхвата на 
работата на повикване, при което работ-
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никът е на повикване, ако и когато компа-
нията има нужда от него, като му се запла-
щат само часовете, през които реално е 
полагал труд (за които е повикан). В някои 
държави този вид заетост се обозначава с 
термина „случайна заетост”- casual work. 

Терминът „инцидентен трудов договор” 
най-общо казано означава договор, при 
който работодателят не гарантира на 
работника точно определен брой работ-
ни часове през седмицата, а работникът 
се задължава да бъде на разположение и да 
получи възнаграждение само за реално от-
работените часове. Всъщност самото по-
нятие не е легален термин, а неофициално 
название на атипичен трудов договор. Този 
вид заетост през последните години е с 
широко разпространение във финансовия 
сектор и търговията на дребно, като най-
засегнати са жените и младежите.

3 РАБОТА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Работата на непълно работно време сама 
по себе си не бива да се разглежда като 
несигурна, но има случаи, при които трябва 
да бъдат предприети мерки за обезпечава-
не на достатъчно социална сигурност и га-
рантиране на икономическа независимост. 
Това е така, защото непълното работно 
време може да създава несигурност, ко-
гато е натрапено насила на работника, 
когата заплащането на труда очевидно е 
недостатъчно, за да осигури нормален и 
достоен стандарт на живот или когато 
липсва сигурност по отношение на социал-
ните придобивки. Така например има дър-
жави, където при непълно работно време 
работниците имат достъп до социални 
придобивки, само ако в договора им е пред-
виден съответен минимален брой работни 
часове. Освен това достъпът до обучение 
и възможностите за кариерно развитие за 
работниците на непълно работно време 
са силно ограничени. Ето защо трябва да 
бъде:

насърчавана работата на непълно работ-
но време, само когато работникът има 
желание за това, тъй като в много случаи, 
поради различни причини (лични, семейни, 
социални ангажименти- особено при же-
ните и младежите-студенти), непълното 
работно време е най-удачният вариант за 
заетост;
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гарантирано индивидуалното право на все-
ки работник да работи на непълно работно 
време, когато има интерес от това;

гарантиран пълния достъп до социални 
придобивки;

гарантиран равния достъп до обучение и 
кариерно развитие;

гарантирана възможността за връщане 
към пълно работно време.

3 АУТСОРСИНГ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

В по-голяма част от големите компании в 
Европа отделянето на обособена част от 
производството или отдаването й на по-
дизпълнители се е превърнало в практика. 
Икономическата връзка между компания-
та- майка и дъщерните фирми/подизпъл-
нителите създава риск от несигурност за 
фирмите надолу по веригата.  Това е т.н. 
тактика „на чадъра”, чрез която се прех-
върля част от икономическата и социална 
отговорност надолу по веригата на дъ-
щерните фирми и/или подизпълнителите. 
Обикновено за работниците остават не-
гативните последствия, тъй като тази 
практика създава много често специфични 
проблеми както за служителите в компа-
нията-майка, така и за тези, останали на 
работа в обособената част и/или наети 
от фирмата-подизпълнител. Синдикалните 
усилия в тази сфера трябва да бъдат насо-
чени към постигане на следното: 

Съвместна и разделна отговорност на съ-
собствениците на компаниите;

Споразумения за еднакво третиране по 
отношение на работни заплати, условия на 
труд, обучение и възможности за кариерно 
развитие за работниците в обособените 
части и дъщерните фирми;

Договорки в колективните трудови дого-
вори в компанията-майка относно соци-
алните стандарти, регламентиращи ясни 
правила за обособените части и подизпъл-
нителите;

Договаряне на минимални изисквания и нор-
ми за обособените дейности и дейности-
те, отдадени на подизпълнители;
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Предварително консултиране на социални-
те партньори по отношение на предсто-
ящото обособяване на части от произ-
водството и/или отдаване на определени 
дейности на подизпълнители, и постигане 
на споразумение, регламентиращо послед-
ствията за работниците и служителите;

Контрол от страна на синдикатите/ ра-
ботническия съвет по отношение услови-
ята на труд в обособените части и/или 
фирмите-подизпълнители;

Възможност за общи колективни трудови 
договори за цялата верига от фирми;

Кодекс, регламентиращ поведението на 
подизпълнителите.

3 КЛАУЗА „НЕКОНКУРИРАНЕ”

Тази клауза всъщност е споразумение меж-
ду две компании, по силата на което една-
та компания се ангажира да не наема ра-
ботници и служители от другата компания. 
Много често тази клауза е част от рам-
ково споразумение или договор с компания-
сътрудник за предоставяне на определен 
вид услуга. Пример за такава клауза може 
да бъде: 

“Страните не могат да наемат или 
търсят да наемат работници и слу-
жители на съконтрагента си за пери-
од до 12 месеца след прекратяване на 
настоящото споразумение.”

Понякога този вид клаузи се договаря без 
знанието на работниците и служителите, 
и те не получават никакви компенсации за 
времето на действие на подобен тип спо-
разумения.

Когато клаузата за „неконкуриране” е вклю-
чена в индивидуалния трудов договор, това 
забранява на работника или служителя да 
работи за друга компания със сфера на дей-
ност в същия сектор за определен период 
от време след прекратяване на трудовото 
правоотношение. Всички клаузи от този 
вид сериозно накърняват правото на сво-
боден избор на всеки къде и за кого да рабо-
ти. Ето защо синдикалните усилия трябва 
да бъдат насочени към:
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Абсолютна забрана на подобен тип клаузи 
в индивидуалните трудови договори;

Такива споразумения най-малкото би тряб-
вало да бъдат приподписвани от работни-
ците и служителите в съответните ком-
пании, в противен случай би трябвало да са 
недействителни;

Ограничаване приложното поле на подобни 
споразумения;

Регламентиране на максималния период на 
действие на тези споразумения и техния 
обхват.

3 СИГУРНОСТ ПРИ БЕЗСРОЧНИТЕ ТРУДО-
ВИ ДОГОВОРИ

В повечето случаи безсрочните трудови 
договори са тези, които се конкурират с 
атипичните форми на заетост. Това озна-
чава, че и безсрочните договори могат да 
стават все по-несигурни, ако са под натиск, 
че ще бъдат заменени от нестандартни-
те форми на заетост. Ето защо усилията 
трябва да бъдат насочени към:

Насърчаване използването на безсрочните 
трудови договори в индустрията и налага-
нето на този модел на трудови отношения 
като нормалния и обичайния за металния 
сектор;

Усъвършенстване на уредбата, регламен-
тираща прекратяването на трудовото 
правоотношение с удължаване на срока за 
предизвестие;

Договаряне на клаузи относно сигурнос-
тта на работното място в колективните 
трудови договори;

Обезпечаване на възможности за обучение 
като двигател за кариерно развитие;

Осигуряване на възможности за кариерно 
развитие в компанията.


