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НестандартнаНестандартна 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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♦♦ 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......
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ИЗМЕРЕНИЯИЗМЕРЕНИЯ НАНА НЕСТАНДАРТНАТАНЕСТАНДАРТНАТА
ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

☼ АГЕНЦИИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

☼ ДОГОВОРИ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

☼ НАДОМНА РАБОТА

☼ ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

☼ МНИМО САМОСТОЯТЕЛНО НАЕТИ

☼ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧВАНИ НА ОСНОВАТА НА
ПРОЕКТИ

☼ ИНЦИДЕНТНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

☼ РАБОТА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

☼ АУТСОРСИНГ/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

☼ КЛАУЗА „НЕКОНКУРИРАНЕ”



5

АГЕНЦИИАГЕНЦИИ ЗАЗА ВРЕМЕННАВРЕМЕННА ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

►► НаеманетоНаемането нана работаработа чрезчрез агенцииагенции заза временнавременна заетостзаетост
изискваизисква тристраннотристранно споразумениеспоразумение междумежду работработниканика, , 
работодателяработодателя ии посредническатапосредническата агенцияагенция;;

►► РаботодателитеРаботодателите всевсе попо--честочесто наематнаемат работнициработници чрезчрез
агенцииагенции заза временнавременна заетостзаетост, , зачитайкизачитайки тозитози периодпериод нана работаработа
катокато заместващзаместващ ии//илиили продължаващпродължаващ нормалниянормалния изпитателенизпитателен
сроксрок, , характеренхарактерен заза безсрочнитебезсрочните трудовитрудови договоридоговори;;

►► ИзползванетоИзползването нана агенцииагенции--посредниципосредници заза наеманенаемане нана
работнициработници отот компаниятакомпанията-- потребителпотребител биби трябвалотрябвало дада бъдебъде
временновременно решениерешение, , заза конкретнатаконкретната ситуацияситуация ии нуждинужди, , аа нене дада
сесе превръщапревръща вв нормалниянормалния заза компаниятакомпанията моделмодел нана трудовитрудови
отношенияотношения..
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ЩоЩо ее тото тройнотройно правоотношениеправоотношение??

●● ТоТо включвавключва двамадвама работодателиработодатели ии единедин работникработник, , коитокоито саса
обвързаниобвързани вв сложенсложен комплекскомплекс отот трудовитрудови ии търговскитърговски
отношенияотношения единедин къмкъм другдруг. . 

●● ПървотоПървото правоотношениеправоотношение ее междумежду двамадвама работодателиработодатели ии
имаима предметпредмет//уреждаурежда предоставянетопредоставянето ((преотстъпванетопреотстъпването,,
прехвърлянетопрехвърлянето) ) нана работникработник отот единияединия нана другиядругия работодателработодател,,
заза извършванеизвършване нана някакванякаква временнавременна работаработа, , припри товатова сс
възможновъзможно найнай--малкималки отговорностиотговорности ии ангажиментиангажименти заза
работодателяработодателя--ползвателползвател, , припри койтокойто сесе престирапрестира трудатруда нана
работникаработника. . ТоваТова правоотношениеправоотношение -- междумежду дваматадвамата
работодателиработодатели -- сесе уреждаурежда отот двустранендвустранен, , търговскитърговски попо своясвоя
характерхарактер договордоговор. . 
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●● ВторотоВторото правоотношениеправоотношение междумежду работникаработника ии АВРАВР, , възниквавъзниква
чрезчрез ТДТД, , тт..ее. . юридическиюридически, , съществувасъществува междумежду работникаработника ии АВРАВР, , 
ноно фактическифактически сесе реализирареализира междумежду работникаработника ии
предприятиетопредприятието--ползвателползвател. . 

●● ВВ същностсъщност товатова правоотношениеправоотношение нене ее трудовотрудово!! !! КъмКъм АВРАВР
работникътработникът нене поемапоема ангажиментангажимент дада престирапрестира ии нене престирапрестира
трудтруд. . ТойТой самосамо давадава съгласиесъгласие дада бъдебъде изпратенизпратен, , предоставенпредоставен, , 
назначенназначен дада работиработи, , дада престирапрестира трудтруд, , припри предприятиепредприятие--
ползвателползвател, , сс коетокоето няманяма никакваникаква правнаправна връзкавръзка, , къмкъм моментамомента
нана сключванесключване нана тт..нарнар. . „„трудовтрудов”” договордоговор сс АВРАВР..

ЩоЩо ее тото тройнотройно правоотношениеправоотношение??
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КонструкциятаКонструкцията –– ползиползи,,изгодиизгоди, , 
интересиинтереси??

●● ВВ резултатрезултат нана систематасистемата отот 2 2 каскадникаскадни правоотношенияправоотношения, , 
обозначаваниобозначавани катокато едноедно-- тристраннотристранно, , възникватвъзникват задължениязадължения
заза престиранепрестиране нана трудтруд къмкъм единедин фактическифактически работодателработодател, , ноно
нене вв резултатрезултат нана директендиректен, , двустранендвустранен трудовтрудов договордоговор междумежду
работникработник ии работодателработодател. . ЕтоЕто защозащо определямеопределяме тозитози видвид
заетостзаетост катокато атипичнаатипична..

●● ЗаЗа АВРАВР дейносттадейността ее търговскатърговска, , тт..ее. . бизнесбизнес, , реализирареализира сесе вв
сфератасферата нана услугитеуслугите ии целицели, , ии носиноси печалбапечалба..

●● КонструкциятаКонструкцията ее изгоднаизгодна, , добрадобра, , евтинаевтина заза работодателяработодателя , , 
ползващползващ трудатруда нана работникаработника, , сс коготокогото обачеобаче няманяма трудовтрудов
договордоговор. . ТоестТоест, , тойтой няманяма отговорностиотговорности къмкъм временновременно заетиязаетия
работникработник, , такиватакива каквитокаквито биби ималимал, , акоако правоотношениетоправоотношението бебе
възникналовъзникнало двустраннодвустранно,,чрезчрез ТДТД..

●● ОчевидноОчевидно неизгоднанеизгодна ее тазитази формаформа заза работницитеработниците ии
служителитеслужителите!!!!!!
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ДОГОВОРИДОГОВОРИ ЗАЗА НЕОПРЕДЕЛЕНОНЕОПРЕДЕЛЕНО
ВРЕМЕВРЕМЕ

►► ДоговорътДоговорът сесе сключвасключва директнодиректно сс компаниятакомпанията, , няманяма
посредническапосредническа агенцияагенция;;

►► ВсеВсе попо--честочесто сесе използватизползват заза заместванезаместване илиили
удължаванеудължаване нана обичайнияобичайния изпитателенизпитателен сроксрок, , уговарянуговарян припри
безсрочнитебезсрочните;;

►► НямаНяма гаранциигаранции заза възможновъзможно преминаванепреминаване отот
сроченсрочен къмкъм безсроченбезсрочен трудовтрудов договордоговор..
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НАДОМНАНАДОМНА РАБОТАРАБОТА

●● ИзработкаИзработка нана продукцияпродукция ии//илиили предоставянепредоставяне нана услугауслуга
вв домадома нана РР//СС илиили вв другидруги помещенияпомещения попо неговнегов изборизбор
извънизвън работнотоработното мястомясто нана работодателяработодателя сс неговинегови ии//илиили
нана работодателяработодателя оборудванеоборудване, , материалиматериали ии другидруги
спомагателниспомагателни средствасредства..

●● ДвеДве основниосновни групигрупи::

-- надомнинадомни работнициработници нана парчепарче ии

-- надомнинадомни работнициработници нана собственасобствена сметкасметка..
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НАДОМНАНАДОМНА РАБОТАРАБОТА

►► НадомниНадомни работнициработници нана собствсобствeeнана сметкасметка саса тазитази
категориякатегория физическифизически лицалица, , занимаващизанимаващи сесе съссъс
селскостопанскаселскостопанска дейностдейност вв собственотособственото стопанствостопанство, , 
извършващиизвършващи занаятчийскизанаятчийски услугиуслуги, , ии другдруг типтип услугиуслуги сс
личенличен трудтруд илиили упражняващиупражняващи свободнасвободна професияпрофесия..

►► НадомнитеНадомните работнициработници нана парчепарче иматимат споразумениеспоразумение, , вв
повечетоповечето случаислучаи устноустно, , сс дадендаден работодателработодател ((възложителвъзложител) ) илиили
посредникпосредник заза извършванеизвършване нана определениопределени дейностидейности. . ВВ товатова
споразумениеспоразумение обикновенообикновено сесе фиксирафиксира срокасрока заза извършванеизвършване нана
работатаработата, , размераразмера ии форматаформата нана заплащанетозаплащането. . РаботатаРаботата сесе
извършваизвършва вв помещенияпомещения извънизвън производственитепроизводствените сградисгради нана
работодателяработодателя, , обикновенообикновено вв собственитесобствените домоведомове..
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ДИСТАНЦИОННАДИСТАНЦИОННА РАБОТАРАБОТА

● Работа от разстояние- работещият от разстояние осигурява
в дома си определено пространство за работно място

● Пренасянето на работата от основното работно място се
осъществява с помощта на новите информационни
технологии

● Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид
оборудване на работното място, задължения и разходи по
поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и
поддържане на оборудването, както и клаузи, с оглед
придобиването на отделни елементи от оборудването от
самия работещ от разстояние се уговарят изчерпателно и
конкретно в индивидуалния трудов договор.
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МНИМО САМОСТОЯТЕЛНО
НАЕТИ

►► РазпространениетоРазпространението нана тозитози видвид заетостзаетост сесе дължидължи
основноосновно нана попо--благоприятнитеблагоприятните данъчниданъчни облекченияоблекчения заза
работодателитеработодателите, , желаниетожеланието дада сесе прехвърлипрехвърли рискариска върхувърху
подизпълнителитеподизпълнителите ии предприемаческипредприемачески концепцииконцепции, , 
базиранибазирани нана евтинаевтина работнаработна ръкаръка;;

►► МнимоМнимо самостоятелносамостоятелно наетинаети лицалица означаваозначава, , чече вместовместо
дада бъдебъде сключенсключен трудовтрудов договордоговор сс работникаработника илиили
служителяслужителя, , работодателятработодателят използваизползва заза осъществяванеосъществяване нана
своятасвоята дейностдейност самостоятелносамостоятелно наетинаети работнициработници ии
служителислужители, , катокато попо тозитози начинначин избягваизбягва плащанетоплащането нана
данъциданъци ии осигурителниосигурителни вноскивноски..
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ДОГОВОРИ, СКЛЮЧВАНИ НА
ОСНОВАТА НА ПРОЕКТИ

►► ДоговоритеДоговорите, , сключванисключвани нана основатаосновата нана различниразлични
проектипроекти, , представляватпредставляват възлаганевъзлагане нана конкретнаконкретна
задачазадача нана работникаработника илиили служителяслужителя, , коятокоято тойтой сесе
задължавазадължава дада изпълниизпълни срещусрещу определеноопределено
възнаграждениевъзнаграждение;;

►► ЛипсватЛипсват каквитокаквито ии дада билобило уговоркиуговорки относноотносно
работнотоработното времевреме, , условиятаусловията нана трудтруд...... ...... ии какватокаквато ии дада
билобило социалнасоциална сигурностсигурност..
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ИНЦИДЕНТНИИНЦИДЕНТНИ ТРУДОВИТРУДОВИ
ДОГОВОРИДОГОВОРИ

►► ИнцидентнитеИнцидентните трудовитрудови договоридоговори саса новоново явлениеявление, , извънизвън
обхватаобхвата нана работатаработата нана повикванеповикване, , припри коетокоето работникътработникът ее
нана повикванеповикване, , акоако ии когатокогато компаниятакомпанията имаима нужданужда отот негонего, , 
катокато муму сесе заплащатзаплащат самосамо часоветечасовете, , презпрез коитокоито реалнореално ее
полагалполагал трудтруд ((заза коитокоито ее повиканповикан). ). ВВ някоинякои държавидържави тозитози
видвид заетостзаетост сесе обозначаваобозначава сс терминатермина „„случайнаслучайна заетостзаетост””--
casual workcasual work;;

►► ТерминътТерминът „„инцидентенинцидентен трудовтрудов договордоговор”” найнай--общообщо
казаноказано означаваозначава договордоговор, , припри койтокойто работодателятработодателят нене
гарантирагарантира нана работникаработника точноточно определенопределен бройброй работниработни
часовечасове презпрез седмицатаседмицата, , аа работникътработникът сесе задължавазадължава дада
бъдебъде нана разположениеразположение ии дада получиполучи възнаграждениевъзнаграждение самосамо
заза реалнореално отработенитеотработените часовечасове..
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РАБОТАРАБОТА НАНА НЕПЪЛНОНЕПЪЛНО
РАБОТНОРАБОТНО ВРЕМЕВРЕМЕ

►► РаботатаРаботата нана непълнонепълно работноработно времевреме самасама попо себесебе
сиси нене бивабива дада сесе разглеждаразглежда катокато несигурнанесигурна…………

►► НепълнотоНепълното работноработно времевреме обачеобаче можеможе дада създавасъздава
несигурностнесигурност, , когатокогато ее натрапенонатрапено насиланасила нана
работникаработника, , когатакогата заплащанетозаплащането нана трудатруда очевидноочевидно ее
недостатъчнонедостатъчно, , заза дада осигуриосигури нормаленнормален ии достоендостоен
стандартстандарт нана животживот илиили когатокогато липсвалипсва сигурностсигурност попо
отношениеотношение нана социалнитесоциалните придобивкипридобивки;;

►► ДостъпътДостъпът додо обучениеобучение ии възможноститевъзможностите заза
кариернокариерно развитиеразвитие заза работницитеработниците нана непълнонепълно
работноработно времевреме саса силносилно ограничениограничени!!
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АУТСОРСИНГАУТСОРСИНГ/ / ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

►► ВВ попо--голямаголяма частчаст отот големитеголемите компаниикомпании вв ЕвропаЕвропа
отделянетоотделянето нана обособенаобособена частчаст отот производствотопроизводството
илиили отдаванетоотдаването йй нана подизпълнителиподизпълнители сесе ее
превърналопревърнало вв практикапрактика;;

►► ИкономическатаИкономическата връзкавръзка междумежду компаниятакомпанията-- майкамайка
ии дъщернитедъщерните фирмифирми//подизпълнителитеподизпълнителите създавасъздава рискриск
отот несигурностнесигурност заза фирмитефирмите надолунадолу попо веригатаверигата;;

►► ТоваТова ее тт..нн. . тактикатактика „„нана чадърачадъра””, , чрезчрез коятокоято сесе
прехвърляпрехвърля частчаст отот икономическатаикономическата ии социалнасоциална
отговорностотговорност надолунадолу попо веригатаверигата нана дъщернитедъщерните
фирмифирми ии//илиили подизпълнителитеподизпълнителите..
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КЛАУЗАКЛАУЗА „„НЕКОНКУРИРАНЕНЕКОНКУРИРАНЕ””

►► ТазиТази клаузаклауза представлявапредставлява споразумениеспоразумение междумежду дведве
компаниикомпании, , попо силатасилата нана коетокоето еднатаедната компаниякомпания сесе
ангажираангажира дада нене наеманаема работнициработници ии служителислужители отот другатадругата
компаниякомпания;;

►► ТозиТози видвид клаузиклаузи сесе договарятдоговарят безбез знаниетознанието нана
работницитеработниците ии служителитеслужителите, , ии тете нене получаватполучават никаквиникакви
компенсациикомпенсации заза времетовремето нана действиедействие нана подобенподобен типтип
споразуменияспоразумения;;

►► КогатоКогато клаузатаклаузата заза „„неконкурираненеконкуриране”” ее включенавключена вв
индивидуалнияиндивидуалния трудовтрудов договордоговор, , товатова забранявазабранява нана
работникаработника илиили служителяслужителя дада работиработи заза другадруга компаниякомпания съссъс
сферасфера нана дейностдейност вв същиясъщия секторсектор заза определенопределен периодпериод отот
времевреме следслед прекратяванепрекратяване нана трудовототрудовото муму
правоотношениеправоотношение..
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СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

●● ФормитеФормите нана атипичнаатипична
заетостзаетост започватзапочват дада ставатстават всевсе
попо--популярнипопулярни..., ..., особеноособено вв
условиятаусловията нана финансовафинансова ии
икономическаикономическа кризакриза

●● ЗаконЗакон заза изменениеизменение ии допълнениедопълнение нана КодексаКодекса
нана трудатруда -- регламентациярегламентация нана АгенциитеАгенциите заза
временнавременна заетостзаетост ((възприетвъзприет терминтермин: : 
предприятиепредприятие, , осигуряващоосигуряващо временнавременна работаработа))
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СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

►► 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;;
ОбщОбщ бройброй ТДТД заза допълнителендопълнителен трудтруд ((члчл.110 + .110 + 
члчл.111 + .111 + члчл.114 .114 КТКТ) ) -- 122 464.122 464.

►► 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%
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АГЕНЦИИАГЕНЦИИ ЗАЗА ВРЕМЕННАВРЕМЕННА ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

♦♦ ""АгенцияАгенция заза временнавременна
заетостзаетост" " ЕООДЕООД

♦♦ ""ИнтеримИнтерим ЕстЕст" " ООДООД

♦♦ ""БарессаБаресса" " ЕООДЕООД

♦♦ ""МенпауърМенпауър БългарияБългария" " ООДООД
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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


