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АтипичнаАтипична/ / НесигурнаНесигурна
заетостзаетост

♦♦ липсвалипсва сигурностсигурност заза работнотоработното мястомясто илиили тазитази
сигурностсигурност ее малкамалка

♦♦ вв повечетоповечето случайслучай заплащанетозаплащането нана трудатруда ее
нискониско

♦♦ безбез достъпдостъп илиили силносилно ограниченограничен достъпдостъп додо
социалнасоциална защитазащита ии сигурностсигурност ((относноотносно
пенсионнопенсионно, , здравноздравно осигуряванеосигуряване ии обезщетенияобезщетения
вв случайслучай нана безработицабезработица))

♦♦ липсвалипсва контролконтрол върхувърху трудовиятрудовия процеспроцес
((липсалипса нана синдикатисиндикати, , липсалипса нана контролконтрол върхувърху
производственияпроизводствения процеспроцес, , условиятаусловията ии
заплащанетозаплащането нана трудатруда ))

♦♦ безбез достъпдостъп додо професионалнопрофесионално обучениеобучение
ии липсалипса нана възможностивъзможности заза кариернокариерно развитиеразвитие
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НесигурнаНесигурна заетостзаетост

ЗаЗа определянетоопределянето нана заетосттазаетостта катокато
нестандартнанестандартна/ / несигурнанесигурна сесе взематвземат предвидпредвид
следнитеследните четиричетири показателипоказатели::

●● степентастепента нана сигурностсигурност заза работнотоработното мястомясто

●● наличиетоналичието илиили липсаталипсата нана синдикалносиндикално
присъствиеприсъствие ии професионалнипрофесионални сдружениясдружения, , коитокоито
дада упражняватупражняват контролконтрол върхувърху условиятаусловията нана трудтруд
ии работнитеработните заплатизаплати

●● степенстепен нана социалнасоциална закрилазакрила

●● равнищеравнище нана доходитедоходите
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АтипичнаАтипична заетостзаетост

ПонятиетоПонятието априориаприори ее натоваренонатоварено сс негативеннегативен
зарядзаряд, , ноно атипичнитеатипичните формиформи нана заетостзаетост нене саса
непременнонепременно въввъв всичкивсички случаислучаи ““несигурнинесигурни””/ / 
““нестабилнинестабилни””

ПодПод атипичниатипични формиформи нана заетостзаетост сесе разбиратразбират
новинови формиформи нана работаработа, , сс коитокоито саса свързанисвързани
нововъзникващитенововъзникващите ““постиндустриалнипостиндустриални
отношенияотношения””

ТезиТези новинови формиформи сесе асоцииратасоциират сс понятиетопонятието
““гъвкавагъвкава заетостзаетост””, , чрезчрез коятокоято сесе целицели включваневключване
нана пазарапазара нана трудатруда нана маргинализиранимаргинализирани групигрупи ии
хорахора вв неравностойнонеравностойно положениеположение
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АтипичнаАтипична заетостзаетост

АтипичнатаАтипичната заетостзаетост включвавключва всичкивсички
новинови формиформи нана заетостзаетост, , коитокоито сесе
различаватразличават отот нормалнитенормалните ии традиционнотрадиционно
установенитеустановените двустраннидвустранни трудовитрудови
правоотношенияправоотношения ((безсроченбезсрочен договордоговор, 8, 8--
часовчасов работенработен денден, , ““привързаностпривързаност”” къмкъм
работнотоработното мястомясто ии тт..нн.);.);

СпомагаСпомага заза адаптациятаадаптацията нана работницитеработниците
къмкъм модернизациятамодернизацията нана пазаритепазарите нана трудатруда
ии заза равенравен достъпдостъп нана маргинализиранитемаргинализираните
групигрупи додо заетостзаетост ии възможностивъзможности заза
професионалнапрофесионална реализацияреализация..
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♦♦ понятиетопонятието ““флексикюритифлексикюрити”” ((flexicurityflexicurity) ) илиили гъвкавагъвкава
сигурностсигурност-- ЕвропейскиятЕвропейският отговоротговор нана глобализациятаглобализацията

♦ ГъвкавосттаГъвкавостта трябватрябва дада сесе разглеждаразглежда катокато синонимсиноним нана
способносттаспособността заза бързибързи ии правилниправилни реакцииреакции, , адаптивностадаптивност
ии пригодностпригодност заза заетостзаетост, , коитокоито зависятзависят отот способносттаспособността
нана работницитеработниците ии служителитеслужителите постояннопостоянно дада обновяватобновяват
умениятауменията сиси ии дада придобиватпридобиват новинови, , кактокакто ии отот
комбиниранетокомбинирането нана активнитеактивните политикиполитики нана пазарапазара нана
трудатруда, , обучениетообучението ии социалнатасоциалната подкрепаподкрепа заза максималномаксимално
облекчаванеоблекчаване преместванетопреместването отот едноедно работноработно мястомясто нана
другодруго. . 

►► ““гъвкавосттагъвкавостта”” ии ““сигурносттасигурността”” нене могатмогат дада
съществуватсъществуват вв условиятаусловията нана алтернативносталтернативност

ОтОт къдекъде сесе появипояви нестандартнатанестандартната
заетостзаетост илиили идеятаидеята заза гъвкавостгъвкавост нана

трудовитетрудовите отношенияотношения......



7

ГЪВКАВОСТГЪВКАВОСТ
Външна гъвкавост

Вътрешна
гъвкавост (в

предприятието)

Функционална
гъвкавост

Гъвкавост на
заплащането

СИГУРНОСТСИГУРНОСТ
На заетостта

На доходите

На работното
място

Комбинирана
сигурност

““ФлексикюритиФлексикюрити””
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ИЗМЕРЕНИЯИЗМЕРЕНИЯ НАНА НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА
ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

☼ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

☼ СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

☼ НАДОМНА РАБОТА

☼ ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

☼ МНИМО САМОСТОЯТЕЛНО НАЕТИ

☼ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОЕКТИ

☼ ИНЦИДЕНТНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ (СЛУЧАЙНА ЗАЕТОСТ)

☼ РАБОТА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

☼ ПОЧАСОВА РАБОТА

☼ КЛАУЗА „НЕКОНКУРИРАНЕ”
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СитуацияСитуация нана пазарапазара нана трудатруда
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СитуацияСитуация нана пазарапазара нана трудатруда

►► ПриПри общобщ бройброй ТДТД, , регистриранирегистрирани къмкъм
04.201104.2011гг. . –– 3 461 739 3 461 739 брбр.,., заза неопределенонеопределено
времевреме саса –– 2 687 141, 2 687 141, тт..ее. 77.62%;. 77.62%;

►► СрочниСрочни дд--рири отот общияобщия бройброй ТДТД ––
22.38%; 22.38%; ОтОт тяхтях сс конкретноконкретно определенопределен
сроксрок –– 58.10%58.10% , , околооколо 13% 13% отот общияобщия бройброй
ТДТД;;

►► процентпроцент нана временнавременна заетостзаетост презпрез
20112011гг..-- 2, 4%. 2, 4%. 
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ЗаконодателствоЗаконодателство

►► СС последнитепоследните измененияизменения нана
КодексаКодекса нана трудатруда отот 20112011гг. . ии 20122012гг. . 

бяхабяха регламентиранирегламентирани възможноститевъзможностите
заза

осъществяванеосъществяване нана надомнанадомна работаработа, , 
работаработа отот разстояниеразстояние ((наричананаричана ощеоще
дистанционнадистанционна работаработа), ), кактокакто ии тт..нн. . 

предприятияпредприятия, , осигуряващиосигуряващи
временнавременна работаработа..
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СъщностСъщност нана работатаработата
отот разстояниеразстояние

●● КодексКодекс нана трудатруда-- члчл. 107. 107зз., ., алал.1.1
РаботатаРаботата отот разстояниеразстояние ее формаформа заза
организиранеорганизиране нана работаработа, , изнесенаизнесена
извънизвън помещенияпомещения нана работодателяработодателя, , 

извършванаизвършвана попо трудовотрудово
правоотношениеправоотношение чрезчрез използванетоизползването
нана информационниинформационни технологиитехнологии, , 

коятокоято предипреди изнасянетоизнасянето йй ее билабила илиили
биби могламогла дада бъдебъде извършванаизвършвана вв
помещениятапомещенията нана работодателяработодателя..
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УсловияУсловия заза работаработа отот
разстояниеразстояние

►► УсловиятаУсловията ии редътредът заза работаработа
отот разстояниеразстояние сесе уговарятуговарят вв

колективенколективен илиили вв индивидуалениндивидуален
трудовтрудов договордоговор. . ВВ

индивидуалнияиндивидуалния трудовтрудов договордоговор
сесе уговарятуговарят конкретноконкретно всичкивсички

условияусловия, , праваправа ии задължениязадължения нана
странитестраните попо негонего въввъв връзкавръзка сс

работатаработата отот разстояниеразстояние ии
осъществяванетоосъществяването йй..
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РаботноРаботно мястомясто

►► ЧлЧл. 107. 107ии. (1) . (1) РаботникътРаботникът илиили
служителятслужителят, , койтокойто извършваизвършва

работаработа отот разстояниеразстояние, , осигуряваосигурява вв
домадома сиси илиили избранотоизбраното отот негонего

другодруго помещениепомещение извънизвън
предприятиетопредприятието определеноопределено

пространствопространство заза работноработно мястомясто..
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ТехническоТехническо оборудванеоборудване ии
поддържанеподдържане нана работнотоработното мястомясто

►► РаботодателятРаботодателят осигуряваосигурява заза своясвоя сметкасметка::
1. 1. необходимотонеобходимото заза извършванеизвършване нана работатаработата отот разстояниеразстояние
оборудванеоборудване, , кактокакто ии консумативиконсумативи заза функциониранетофункционирането муму;;
2. 2. програмнопрограмно ((софтуерсофтуер) ) осигуряванеосигуряване; ; 
3. 3. техническатехническа профилактикапрофилактика ии поддържанеподдържане;;
4. 4. устройстваустройства заза комуникациякомуникация сс работникаработника илиили служителяслужителя, , 
извършващизвършващ работаработа отот разстояниеразстояние, , включителновключително интернетинтернет
свързаностсвързаност;;
5. 5. защитазащита нана даннитеданните; ; 
6. 6. информацияинформация ии изискванияизисквания заза работатаработата сс оборудванетооборудването ии
поддържанетоподдържането муму вв изправностизправност, , кактокакто ии заза законовитезаконовите изискванияизисквания
ии правилаправила, , вв тт..чч. . такиватакива нана предприятиетопредприятието вв областтаобластта нана защитатазащитата
нана даннитеданните, , коитокоито щеще сесе използватизползват попо времевреме нана работатаработата отот
разстояниеразстояние;;
7. 7. системасистема заза наблюдениенаблюдение, , акоако такаватакава сесе налаганалага дада бъдебъде монтиранамонтирана
нана работнотоработното мястомясто ии ее полученополучено писменописмено съгласиесъгласие нана работникаработника
илиили служителяслужителя заза товатова; ; вв тезитези случаислучаи задължителнозадължително сесе зачитазачита
правотоправото муму нана личнолично пространствопространство;;
8. 8. другидруги техническитехнически илиили документнидокументни пособияпособия съгласносъгласно
индивидуалнияиндивидуалния ии//илиили колективнияколективния трудовтрудов договордоговор..
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КолективниКолективни праваправа нана работницитеработниците ии
служителитеслужителите, , коитокоито извършватизвършват работаработа

отот разстояниеразстояние

►► равниравни трудовитрудови ии синдикалнисиндикални
праваправа сс работницитеработниците ии служителитеслужителите, , 

коитокоито работятработят вв помещенияпомещения нана
работодателяработодателя;;

►► възможноствъзможност дада избиратизбират отделенотделен
представителпредставител попо информиранеинформиране ии

консултиранеконсултиране попо члчл. 7. 7аа, , акоако общиятобщият
имим бройброй надхвърлянадхвърля 20 20 работнициработници..
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СъщностСъщност нана надомнатанадомната
работаработа

►► КодексКодекс нана трудатруда-- ччлл. 107. 107бб.., , алал. . 11 ии 22

ВВ трудовтрудов договордоговор можеможе дада сесе договоридоговори
изпълнениеизпълнение нана трудовитетрудовите задължениязадължения въввъв
връзкавръзка сс изработкаизработка нана продукцияпродукция ии//илиили

предоставянепредоставяне нана услугауслуга вв домадома нана работникаработника
илиили служителяслужителя илиили вв другидруги помещенияпомещения попо
неговнегов изборизбор извънизвън работнотоработното мястомясто нана

работодателяработодателя срещусрещу възнаграждениевъзнаграждение сс неговинегови
ии//илиили нана работодателяработодателя оборудванеоборудване, , материалиматериали

ии другидруги спомагателниспомагателни средствасредства.
ТакиваТакива рработнициаботници ии служителислужители сесе смятатсмятат заза
работнициработници ии служителислужители, , коитокоито извършватизвършват

надомнанадомна работаработа..
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ЗадълженияЗадължения нана работодателяработодателя

►► РаботодателятРаботодателят ее длъжендлъжен дада осигуриосигури нана работникаработника
илиили служителяслужителя, , извършващизвършващ надомнанадомна работаработа::

1. 1. условияусловия заза изпълнениеизпълнение нана работатаработата, , коятокоято ее
определенаопределена припри възникваневъзникване нана трудовототрудовото

правоотношениеправоотношение;;
2. 2. заплащанезаплащане ии равноравно третиранетретиране, , каквитокаквито ее осигурилосигурил нана

работницитеработниците ии служителитеслужителите, , коитокоито работятработят вв
предприятиетопредприятието;;

3. 3. здравословниздравословни ии безопаснибезопасни условияусловия нана трудтруд;;
4. 4. квалификацияквалификация, , преквалификацияпреквалификация ии обучениеобучение;;

5. 5. социалносоциално ии здравноздравно осигуряванеосигуряване;;
6. 6. възможноствъзможност заза синдикалносиндикално сдружаванесдружаване, , участиеучастие вв
общотообщото събраниесъбрание нана работницитеработниците ии служителитеслужителите вв
предприятиетопредприятието, , информиранеинформиране ии консултиранеконсултиране ии

присъединяванеприсъединяване къмкъм колективенколективен трудовтрудов договордоговор вв
предприятиетопредприятието;;

7. 7. социалносоциално--битовобитово ии културнокултурно обслужванеобслужване..
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ПредприятияПредприятия, , осигуряващиосигуряващи
временнавременна работаработа

►► ПОВРПОВР-- определениеопределение -- §§1, 1, тт.17 .17 ––
всяковсяко физическофизическо илиили юридическоюридическо
лицелице, , коетокоето извършваизвършва търговскатърговска

дейностдейност ии сключвасключва трудовтрудов договордоговор сс
работникработник илиили служителслужител, , заза дада гого
изпратиизпрати дада изпълняваизпълнява временнавременна

работаработа вв предприятиепредприятие ползвателползвател подпод
неговонегово ръководстворъководство ии контролконтрол следслед

регистрациярегистрация вв АгенциятаАгенцията попо
заетосттазаетостта..
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ПредприятиеПредприятие ползвателползвател

►► ПППП-- определениеопределение -- §§1,1,тт.18.18--
всяковсяко физическофизическо илиили

юридическоюридическо лицелице, , коетокоето
извършваизвършва търговскатърговска дейностдейност ии

подпод чиеточието ръководстворъководство ии
контролконтрол сесе изпълняваизпълнява

възложенавъзложена отот негонего работаработа отот
работникработник илиили служителслужител, , изпратенизпратен
отот предприятиепредприятие, , коетокоето осигуряваосигурява

временнавременна работаработа..
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СъщностСъщност

►► ЧлЧл. 107. 107рр.., , алал. 1, 2, . 1, 2, ии 4:4:
ВВ трудовиятрудовия договордоговор сс предприятиепредприятие, , коетокоето
осигуряваосигурява временнавременна работаработа, , сесе уговаряуговаря, , чече

работникътработникът илиили служителятслужителят щеще бъдебъде изпратенизпратен заза
изпълнениеизпълнение нана временнавременна работаработа вв предприятиепредприятие
ползвателползвател подпод неговонегово ръководстворъководство ии контролконтрол.
ОбщиятОбщият бройброй нана работницитеработниците ии служителитеслужителите, , 
изпратениизпратени отот предприятиепредприятие, , коетокоето осигуряваосигурява

временнавременна работаработа вв предприятиепредприятие ползвателползвател, , нене
можеможе дада бъдебъде повечеповече отот 30 30 нана стосто отот общияобщия бройброй
нана работещитеработещите припри негонего работнициработници ии служителислужители..
ТрудовиятТрудовият договордоговор сесе сключвасключва, , кактокакто следваследва::

1. 1. додо завършванезавършване нана определенаопределена работаработа;;
2. 2. заза заместванезаместване нана работникработник илиили служителслужител, , койтокойто

отсъстваотсъства отот работаработа..
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ЗадълженияЗадължения нана ПОВРПОВР

1. 1. дада начисляваначислява въввъв ведомостведомост заза заплатизаплати трудовототрудовото
възнаграждениевъзнаграждение нана работникаработника илиили служителяслужителя;;

2. 2. дада плащаплаща нана работникаработника илиили служителяслужителя полагащотополагащото муму сесе
трудовотрудово възнаграждениевъзнаграждение;;

3. 3. попо писменописмено исканеискане нана работникаработника илиили служителяслужителя дада муму
издадеиздаде извлечениеизвлечение отот документитедокументите заза изплатенитеизплатените илиили
неизплатенитенеизплатените трудовитрудови възнаграждениявъзнаграждения ии обезщетенияобезщетения; ; 
4. 4. дада осигуриосигури работникаработника илиили служителяслужителя припри условияусловия ии попо
редред, , установениустановени вв КодексаКодекса заза социалносоциално осигуряванеосигуряване ии вв

ЗаконаЗакона заза здравнотоздравното осигуряванеосигуряване; ; 
5. 5. попо писменописмено исканеискане нана работникаработника илиили служителяслужителя дада муму

издадеиздаде ии предоставипредостави необходимитенеобходимите документидокументи, , 
удостоверяващиудостоверяващи фактифакти, , свързанисвързани сс възникванетовъзникването, , 
изпълнениетоизпълнението ии прекратяванетопрекратяването нана трудовототрудовото
правоотношениеправоотношение, , вв 1414--дневендневен сроксрок отот исканетоискането; ; 

6. 6. припри прекратяванепрекратяване нана трудовототрудовото правоотношениеправоотношение дада
издадеиздаде заповедзаповед заза уволнениеуволнение илиили другдруг документдокумент, , сс койтокойто сесе

удостоверяваудостоверява прекратяванетопрекратяването муму..
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ЗадълженияЗадължения нана
предприятиетопредприятието ползвателползвател

1. 1. дада определиопредели работнотоработното мястомясто, , къдетокъдето щеще сесе изпълняваизпълнява
работатаработата;;
2. 2. дада връчивръчи срещусрещу подписподпис нана работникаработника илиили служителяслужителя предипреди
започванезапочване нана работатаработата длъжностнадлъжностна характеристикахарактеристика ии дада отбележиотбележи
дататадатата нана връчванетовръчването;;
3. 3. дада инструктираинструктира работникаработника илиили служителяслужителя заза безопаснотобезопасното ии
здравословнотоздравословното изпълнениеизпълнение нана работатаработата;;
44. . дада определяопределя размераразмера нана полагаемотополагаемото сесе основноосновно ии
допълнителнидопълнителни трудовитрудови възнаграждениявъзнаграждения, , включителновключително заза
положенияположения извънреденизвънреден ии нощеннощен трудтруд, , заза коетокоето дада уведомявауведомява
предприятиетопредприятието, , коетокоето осигуряваосигурява временнавременна работаработа, , ии работникаработника
илиили служителяслужителя срещусрещу подписподпис;;
55. . попо писменописмено исканеискане нана работникаработника илиили служителяслужителя дада муму издадеиздаде ии
предоставипредостави необходимитенеобходимите документидокументи, , удостоверяващиудостоверяващи фактифакти, , 
свързанисвързани сс изпълнениетоизпълнението нана работатаработата, , вв 1414--дневендневен сроксрок отот
исканетоискането; ; 
66. . дада уведомявауведомява предприятиетопредприятието, , коетокоето осигуряваосигурява временнавременна
работаработа, , заза условиятаусловията, , припри коитокоито нана същатасъщата илиили нана сходнасходна работаработа
илиили длъжностдлъжност работятработят останалитеостаналите работнициработници ии служителислужители, , кактокакто ии
припри промянапромяна нана тезитези условияусловия;;
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77. . дада застраховазастрахова работникаработника илиили служителяслужителя заза своясвоя сметкасметка припри
условиятаусловията ии попо редареда нана члчл. 52 . 52 отот ЗаконаЗакона заза здравословниздравословни ии
безопаснибезопасни условияусловия нана трудтруд;;
88. . дада предоставяпредоставя своевременносвоевременно нана подходящоподходящо мястомясто вв
предприятиетопредприятието писменаписмена информацияинформация заза свободнитесвободните работниработни
местаместа ии длъжностидлъжности, , заза дада улесниулесни достъпадостъпа нана работникаработника илиили
служителяслужителя додо постояннапостоянна работаработа;;
99. . дада предприемапредприема меркимерки заза улесняванеулесняване достъпадостъпа нана работникаработника илиили
служителяслужителя додо обучениеобучение сс целцел дада сесе улеснятулеснят възможноститевъзможностите заза
израстванеизрастване вв кариератакариерата ии професионалнатапрофесионалната муму мобилностмобилност;;
1100. . дада провеждапровежда първоначалнопървоначално ии продължаващопродължаващо обучениеобучение нана
работникаработника илиили служителяслужителя вв съответствиесъответствие сс длъжносттадлъжността ии
характерахарактера нана работатаработата вв предприятиетопредприятието ползвателползвател..
11. 11. пприри изпълнениеизпълнение нана работатаработата, , заза коятокоято работникътработникът илиили
служителятслужителят ее изпратенизпратен, , предприятиетопредприятието ползвателползвател ее длъжнодлъжно дада
муму осигуряваосигурява основниосновни условияусловия нана трудтруд ии заетостзаетост ии равноравно
третиранетретиране, , каквитокаквито ее осигурилоосигурило нана останалитеостаналите работнициработници ии
служителислужители, , коитокоито работятработят припри негонего ии изпълняватизпълняват същатасъщата илиили
сходнасходна работаработа илиили длъжностдлъжност, , включителновключително здравословниздравословни ии
безопаснибезопасни условияусловия нана трудтруд..

ЗадълженияЗадължения нана
предприятиетопредприятието ползвателползвател
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ПраваПрава нана работникаработника
илиили служителяслужителя

РаботникътРаботникът илиили служителятслужителят, , изпратенизпратен заза изпълнениеизпълнение нана работаработа вв
предприятиепредприятие ползвателползвател, , презпрез времетовремето, , докатодокато работиработи припри негонего, , 
имаима правоправо нана::
1. 1. трудовотрудово възнаграждениевъзнаграждение;;
2. 2. отпускиотпуски, , предвиденипредвидени вв КТКТ;;
3. 3. синдикалносиндикално сдружаванесдружаване; ; 
4. 4. участиеучастие вв общотообщото събраниесъбрание нана работницитеработниците ии служителитеслужителите вв
предприятиетопредприятието;;
5. 5. информацияинформация попо всичкивсички въпросивъпроси, , свързанисвързани сс изпълнениеизпълнение нана
работатаработата;;
6. 6. присъединяванеприсъединяване къмкъм колективенколективен трудовтрудов договордоговор; ; 
7. 7. урежданеуреждане нана колективнитеколективните трудовитрудови споровеспорове;;
8. 8. социалносоциално--битовобитово ии културнокултурно обслужванеобслужване;;
9. 9. безопаснибезопасни ии здравословниздравословни условияусловия нана трудтруд;;
10. 10. първоначалнопървоначално ии продължаващопродължаващо обучениеобучение вв съответствиесъответствие сс
длъжносттадлъжността ии характерахарактера нана работатаработата вв предприятиетопредприятието ползвателползвател;;
11. 11. обезщетенияобезщетения припри условиятаусловията ии попо редареда нана КодексаКодекса заза социалносоциално
осигуряванеосигуряване;;
12. 12. другидруги праваправа, , непосредственонепосредствено свързанисвързани сс изпълнениетоизпълнението нана
възложенатавъзложената работаработа..
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РаботницитеРаботниците ии служителитеслужителите, , осъществяващиосъществяващи временнавременна
работаработа,, нене могатмогат дада бъдатбъдат поставянипоставяни вв попо--

неблагоприятнонеблагоприятно положениеположение самосамо порадипоради временнатавременната имим
работаработа вв сравнениесравнение сс останалитеостаналите работнициработници ии

служителислужители, , коитокоито работятработят вв предприятиетопредприятието ползвателползвател нана
същатасъщата илиили нана сходнасходна работаработа, , освеносвен акоако законътзаконът поставяпоставя

ползванетоползването нана някоинякои праваправа вв зависимостзависимост отот
притежаванатапритежаваната квалификацияквалификация илиили придобититепридобитите уменияумения. . 

КогатоКогато нана същатасъщата илиили нана сходнасходна работаработа няманяма заетизаети
работнициработници илиили служителислужители, , работницитеработниците ии служителитеслужителите, , 

изпратениизпратени заза изпълнениеизпълнение нана временнавременна работаработа вв
предприятиетопредприятието ползвателползвател, , нене могатмогат дада бъдатбъдат поставенипоставени

вв попо--неблагоприятнонеблагоприятно положениеположение отот останалитеостаналите
работнициработници ии служителислужители, , коитокоито работятработят припри негонего..

ПраваПрава нана работникаработника
илиили служителяслужителя
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28 28 регистриранирегистрирани вв АЗАЗ ПОВРПОВР
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КАКВОКАКВО ДАДА ОЧАКВАМЕОЧАКВАМЕ ВВ НАЙНАЙ--БЛИЗКОБЛИЗКО
БЪДЕЩЕБЪДЕЩЕ??

ВЪЗМОЖНИВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИСЦЕНАРИИ::

● Несъществено използване на новата нормативна рамка
от страна на :
- хората на наемния труд;
- работодателите / поради неинформираност, неглижиране
на трудовото законодателство, ограничителните
(закрилни) норми.

● Създаване на предпоставки за нестабилност на
трудовите правоотношения чрез :
- продължаване на т. нар. практики „ на ръба на закона”, 
които се ползват през последните години от някои
мултинационални компании;
- злоупотреба с възможностите и/или възползване от
пропуските, които има в закона, и в резултат нови
нарушения на същия.
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КАКВОКАКВО ДАДА ОЧАКВАМЕОЧАКВАМЕ ВВ НАЙНАЙ--БЛИЗКОБЛИЗКО
БЪДЕЩЕБЪДЕЩЕ??

ВъзможноВъзможно ее дада имаима новнов натискнатиск отот странастрана нана
работодателскитеработодателските организацииорганизации заза попо--голямаголяма
либерализациялиберализация нана трудовитетрудовите отношенияотношения ии съответносъответно
противопоставянепротивопоставяне отот странастрана нана синдикатитесиндикатите, , коетокоето щеще
внесевнесе социалносоциално напрежениенапрежение..

ВажноВажно щеще ее дада разберемразберем каквакаква щеще бъдебъде съдебнатасъдебната
практикапрактика, , кактокакто ии тълкуваниятатълкуванията, , коитокоито щеще направятнаправят
МинистерствотоМинистерството нана трудатруда ии социалнатасоциалната политикаполитика ии ИАИА
««ГлавнаГлавна инспекцияинспекция попо трудатруда»»..

ВъвВъв всичкивсички случаислучаи ее необходимнеобходим внимателенвнимателен анализанализ нана
различнитеразличните практикипрактики вв компаниитекомпаниите ии прецизенпрецизен контролконтрол отот
странастрана нана компетентнитекомпетентните органиоргани, , заза дада нене бъдатбъдат застрашенизастрашени
постигнатитепостигнатите сс многомного усилияусилия балансиранибалансирани трудовитрудови
стандартистандарти вв РепубликаРепублика БългарияБългария..
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ПредизвикателстваПредизвикателства

►► СиндикализиранеСиндикализиране/ / ОрганизиранеОрганизиране нана
атипичноатипично заетитезаетите

►► ОбезпечаванеОбезпечаване
нана реалнореално равноравно
третиранетретиране нана
всичкивсички
работнициработници безбез
значениезначение техниятехния
статусстатус ии ТДТД

►► СоциаленСоциален
диалогдиалог ии КолективноКолективно договарянедоговаряне
вв предприятиятапредприятията, , осигуряващиосигуряващи временнавременна работаработа
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ НАНА СФСФ ““МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ”” ВВ
БОРБАТАБОРБАТА СС НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА

ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

Глобална мобилизация срещу
нестандартната заетост- 2008г.
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ НАНА СФСФ ““МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ”” ВВ
БОРБАТАБОРБАТА СС НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА

ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

Глобална мобилизация срещу
нестандартната заетост- 2009г.
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ НАНА СФСФ ““МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ”” ВВ
БОРБАТАБОРБАТА СС НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА

ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

ГлобалнаГлобална мобилизациямобилизация срещусрещу
нестандартнатанестандартната заетостзаетост-- 20102010гг.
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ НАНА СФСФ ““МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ”” ВВ
БОРБАТАБОРБАТА СС НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА

ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

20112011гг. . -- ПроектПроект VS/2011/0495VS/2011/0495
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ НАНА СФСФ ““МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ””
ВВ БОРБАТАБОРБАТА СС НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА

ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

►► 20122012гг..
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БезсрочнитеБезсрочните трудовитрудови
договоридоговори саса тезитези, , 

коитокоито сесе конкуриратконкурират сс
атипичнитеатипичните формиформи нана

заетостзаетост......

ТоваТова означаваозначава, , чече ии ТЕТЕ
могатмогат дада ставатстават всевсе попо--
несигурнинесигурни подпод натисканатиска
нана нестандартнатанестандартната

заетостзаетост......
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БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

¡¡GRACIAS POR LA ATENCION!GRACIAS POR LA ATENCION!

KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!

ICH DANKE IHNEN FICH DANKE IHNEN FÜÜR DIE R DIE 
AUFMERKSAMKEIT!AUFMERKSAMKEIT!

WWW.METALICYWWW.METALICY--BG.COMBG.COM


