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1. Обща характеристика на изследването 

1.1. Цели на изследването 

Настоящият доклад е част от аналитична разработка Индекс на 

трудовия климат – 2010
1
, която бе реализирана в рамките на проекта на 

КНСБ „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово 

договаряне” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Основната цел на изследването по проекта е да се направи анализ на 

субективните оценки на заетите в България по отношение на някои важни 

характеристики на трудовия климат у нас. По-конкретно се търси оценка 

за характера, интензивността и условията на труд, работното време и 

възможностите за съвместяване на трудовия и семейния живот, работната 

заплата, отношенията на наемане и освобождаване, сигурността на 

работното място, предизвикателствата на новите технологии, обучението и 

възможностите за кариерно развитие, социално-психологическия климат, 

стила на управление и взаимоотношенията в колектива. Обобщените 

резултати са база не само за изработването на моментна снимка на 

„трудовия климат”, но и предпоставка за неговото подобряване и 

усъвършенстване - в интерес на наемния труд и мениджмънта на всяка 

една фирма или организация.  

Чрез използването на адекватни социологически инструменти и 

статистически методи изследването направи възможно извършването на 

сравнителен анализ - между различните сектори и браншове на 

икономиката, между регионите, между наетите и самонаетите, между 

различните категории наемни работници. Разработената методика 

осигурява както получаването на индекси за отделните индикатори, 

променливи и компоненти, така и конструирането/изчисляването на 

интегрален „индекс на трудовия климат”. Опитът на малкото страни, 

прилагали подобна практика, показва, че инструментариумът на 

изследването е лесно адаптивен за условията на конкретни фирми, 

предприятия и организации и той често пъти се използва от мениджмънта 

за подобни оценки на фирмено равнище.  

Резултатите от първия етап на настоящото изследване са барометър 

за състоянието и развитието на трудовия климат в национален план и в 

различни разрези, а те са ценна информация не само за социалните 
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партньори (синдикати и работодатели), но и за „вземащите решения” на 

политическо равнище. Идеята е целенасочено разработената от колектива 

ни методика за изчисляване индекса на трудовия климат и съответните 

подиндекси да бъде приложена и в следващия етап от изпълнението на 

проекта, като по този начин да се проследят промените в трудовия климат 

у нас.  

Бъдещите амбиции на изследователския колектив на ИССИ на КНСБ 

са да развие своята дейност не само в рамките на настоящия проект, но, 

доказвайки аналитичните възможности и практически ползи на получените 

резултати, да постигне устойчивост и синергиен ефект след неговото 

приключване.  

1.2. Методика на изследването 

Обект на изследване представляват всички лица на 15 и повече 

години, които са трудово заети в периода на изследването (наети или 

самонаети)
2
.  За по-точно определяне на лицата, които са обект на 

изследване, се използват дефинициите на НСИ от Методиката за 

„Наблюдение на работната сила”, касаещи различните видове заети лица 

според статуса им в заетостта. 

Използвана е двустепенна клъстърна случайна извадка с еднаква 

големина на гнездото.  

Формирането й премина през два етапа. На първия беше направена 

случайна извадка от предварително дефинирани териториални 

подразделения – избирателни секции (гнезда). На случаен принцип бяха 

избрани 330 първични единици (гнезда) за цялата страна на базата на 

списъка с избирателни секции за последните парламентарни избори от юни 

2009 г. (генералната съвкупност съдържа около 12 хил. секции).  

Таблица : 

Разпределение на населените места в извадката и Генералната 

съвкупност (%) 

 Изпълнена 

извадка (%) 

Генерална съвкупност 

(%) 

Разлика 
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Благоевград 3,9 4,4 0,5 

Бургас 6,6 5,9 -0,7 

Варна 6,4 5,7 -0,7 

В.Търново 3,0 3,5 0,5 

Видин 1,4 1,7 0,3 

Враца 2,6 2,8 0,2 

Габрово 2,3 1,9 -0,4 

Добрич 1,9 2,7 0,8 

Кърджали 4,5 3,2 -1,3 

Кюстендил 1,2 2,0 0,8 

Ловеч 1,2 2,1 0,9 

Монтана 3,1 2,3 -0,8 

Пазарджик 4,3 3,5 -0,8 

Перник 1,5 1,8 0,3 

Плевен 3,9 3,9 0,0 

Пловдив 10,3 9,4 -0,9 

Разград 1,7 1,9 0,2 

Русе 3,9 3,2 -0,7 

Силистра 1,2 1,9 0,7 

Сливен 2,1 2,8 0,7 

Смолян 1,4 1,6 0,2 

София град 14,9 15,0 0,1 

София област 3,9 3,0 -0,9 

Ст. Загора 3,8 4,0 0,2 

Търговище 2,3 1,7 -0,6 

Хасково 3,4 3,7 0,3 

Шумен 1,6 2,7 1,1 

Ямбол 1,5 1,9 0,4 
Източник: НСИ, 2011 г. 

 

Регионалното процентно разпределение на населените места в 

изпълнената извадка и реалното им разпределение в генералната 

съвкупност е представено в Таблица 1. Разликата между тези две 

стойности е реалният измерител за грешката по регионален принцип. 

Видно е, че във всички области тя е под 2%.  

Следващата стъпка беше определянето на стартова точка по 

случаен път. Тя беше използвана за непосредствения избор на респонденти 

на следващия етап – при подбора на самите лица за изследване при обхода 

на адресите.  



За постигане на по-голям обхват на някои специфични 

професионални групи извадката беше разделена на две основни групи: 

 Основна – включваща 3300 трудово наети и самонаети лица 

 Подсилена – съставена от само от 500 самонаети лица. 

Във всяко гнездо бяха интервюирани точно по 10 души според 

изискванията за случаен подбор на респонденти. Така беше формирана 

основната извадка n=3301персонални стандартизирани интервюта. 

Подсилената извадка се наложи поради изчисляването на отделни индекси 

за самонаетите и включваше провеждането на едно или две  допълнителни 

интервюта във всяко гнездо само със самонаети лица, като беше използван 

същия принцип за подбор на респонденти. В крайна сметка бяха проведени 

502 интервюта на самонаети. Така общия обем на извадката е 3803 

анкетирани лица.  

Използването на този метод дава равни шансове на всеки работещ на 

възраст 15 и повече години да бъде интервюиран и осигурява 

представителност на изследването.  

Събирането на данните беше извършено посредством персонално 

стандартизирано интервю в домакинствата. Полевата работа беше 

осъществена в периода септември 2010 г – февруари 2011 г. от анкетьорска 

мрежа, включваща 182 интервюери и 28 областни супервайзъри 

(координатори/ръководители на местно ниво). Местните интервюерски 

екипи проведоха изисквания брой интервюта,спазвайки установените 

професионални стандарти, а тяхната работа на терен беше стриктно 

контролирана.  

2. Общ интегрален индекс на трудовия климат – общото и 

специфичното между ИТК на наетите и ИТК на самонаетите 

За целите на изследването понятието „трудов климат” е дефинирано 

като съвкупността от всички материални и нематериални предпоставки и 

условия, в които се реализира трудовата функция на работната сила – 

непосредствено на работното място и по-общо, в рамките на цялата фирма 

или организация. ИТК е интегрален измерител на субективното усещане, 

оценка на респондентите за степента на тяхната удовлетвореност от 

трудовия климат (по компоненти и като цяло). Тази оценка (или 

стойността на индекса) се интерпретира в диапазона от 0 до 100 и 



колкото по-висока е тя, толкова по-голяма е удовлетвореността от 

трудовия климат. 

Конструкцията на ИТК е ветрилообразна, като се изчисляват индекси 

на 4 нива: 

- Най-ниско ниво индикатори: 63 за наети и 48 за самонаети 

(това са всъщност отделните въпроси в анкетната карта); 

- Второ ниво променливи: 21 за наети и 12 за самонаети 

(усреднени стойности по групирани индикатори); 

- Трето ниво компоненти: 7 за наети и 4 за самонаети 

(усреднени стойности по групирани променливи); 

- Четвърто ниво интегрални индекси: 3 индекса – ИТК за 

наети, ИТК за самонаети (усреднени стойности по компоненти) и общ ИТК 

(среднопретеглена стойност от предишните два индекса с тегла – 

фактическо съотношение между наети и самонаети). 

Както се вижда от конструкцията на двата интегрални ИТК (за наети 

и за самонаети), между тях има много общи черти от съдържателна и 

методическа гл.т. 

На първо място, по един и същ начин става оценяването на 

стойностите (значението) на индексите, като се използва идентична скала 

от 0 до 100, трансформираща честотата на отговорите при отделните 

индикатори (въпроси). Този факт позволява да се сравняват оценките за 

удовлетвореност, доколкото става въпрос за еднакви характеристики на 

трудовия климат. 

На второ място, конструирането на индексите е извършено по 

аналогичен път, като се започва от изчисляването на индекси на ниво 

индикатори и чрез усредняване се преминава на всяко следващо, по-високо 

ниво – променливи, компоненти и интегрално равнище. Тази еднаква 

логическа конструкция прави възможно обединяването на различни по 

своя характер параметри на работната среда. 

На трето място, в съдържателен план се използват някои общи 

характеристики на трудовия климат, като – режим на труд и почивка, 

работно време, условия на труд, възможности за професионално развитие, 

представителство на интереси и т.н. Това е следствие от наличието на 



някои общи проблеми на труда при наетите и самонаетите лица, които 

могат да бъдат анализирани в сравнителен план. 

В същото време обаче съществуват принципни различия в средата и 

условията, при които се осъществява трудовата дейност на наетите и 

самонаетите, които диктуват и прилагането на специфичен подход за 

оценка. Самият процес на наемане е твърде различен от този на 

самонаемане, т.е. работа за себе си. Това предполага наличието на 

съществени разлики в няколко направления: 

- във влаганите ресурси в производствения процес; 

- в организацията на труда; 

- в резултатите и овъзмездяването на труда; 

- във взаимоотношенията с останалите участници в общественото 

производство; 

- във взаимоотношенията с други контрагенти, с държавата и т.н. 

По този начин разликите в позициите обективно водят до 

съществено разминаване в удовлетвореността от съществуващото и 

прилагано трудово и социално-осигурително законодателство, от 

възможностите за съвместяване на трудовия и семейния живот, от 

параметрите на работната среда, от работното време и др. Наличието на 

трудово правоотношение поставя в зависима позиция наемния работник 

спрямо работодателя, докато липсата на такова при самонаетия го вписва в 

ситуация, при която той сам решава как да организира производствения 

процес, как да разположи работното и свободното си време, как да 

разпредели получения съвкупен доход, с кои доставчици и потребители да 

работи. В този смисъл и променливите, които характеризират трудовия 

климат могат да се окажат неприложими за отделните видове заетост 

(примерно при наетите - „зависимост от външни контрагенти”, или пък  

при самонаетите - „взаимоотношения във фирмата”). В други случаи 

дадена променлива може да има по-широко приложение при наетите, 

отколкото при самонаетите (напр. „представителството на интереси”) и 

обратно. 

Най-общата интерпретация на данните от първата вълна на 

изследването показва, че в условията на криза общата удовлетвореност от 

трудовия климат е сравнително ниска (50.9), като разликата между наетите 

и самонаетите не е много голяма - съответно 51.2 и 47.4.  



Графика 1: 

 

Резултатите от ИТК-2010 са базисни и те служат за проследяване в 

динамика на измененията, настъпващи в „трудовия климат”, посредством 

последващото изследване 2012 г.  

3. ИТК на наетите 

Трудовият климат на наетите лица се характеризира от комплекс 

индикатори, променливи и компоненти, които оказват твърде различно по 

своята сила и посока въздействие върху интегралния индекс.  

3.1. Анализ по компоненти, променливи и индикатори 

„Общественото регулиране” като компонент на трудовия климат 

следва да се дешифрира в смисъла на обективно съществуващи условия и 

регулатори, които принципно са външни по отношение на трудовата среда, 

но имат своето пряко или косвено влияние върху нейното формиране и 

развитие. В случая този компонент е оценен с индекс 53.5, който се състои 

от следните променливи: „Трудово законодателство” (60.8), „Социално-

осигурително законодателство” (62.6) и „Икономическа ситуация” 

(37.0). Докато първите две променливи са оценени в сравнително 

удовлетворителна степен, то като силно негативно може да бъде 

определено влиянието на икономическата ситуация върху трудовия 

климат. 



Най-ниско е оценен индикаторът, посочващ вероятността 

понастоящем да се намери по-добра работа (едва 26.3). Подобна е оценката 

на наетите по отношение на възможностите за подобряване на жизнения 

им стандарт (30.2). Определена несигурност съществува и по отношение на 

настоящата им работа. В условията на криза вероятността да запазят 

работното си място респондентите оценяват малко над средата (54.5). За 

над 1/3 от наетите настоящата работа е по-скоро несигурна и вероятността 

да бъдат съкратени е реална. 

Компонентът „Труд и отдих” като цяло оказва положително 

влияние върху трудовия климат (69.3). Най-високо е оценена 

променливата „Почивка” (77.9), при това удовлетвореността е 

приблизително еднаква както по отношение на условията за ежедневен 

отдих (76.4) и почивка в края на работната седмица (77.0), така и за 

ползване на годишен платен отпуск (80.2).  

Логично на горепосочените резултати съответства и сравнително 

високата удовлетвореност по отношение на променливата „Работно 

време” (75.9). Индикаторите „дневна продължителност”, „начало и край на 

работното време” и „седмичен график на работа” са оценени почти 

еднакво – съответно със 75.4, 75.8 и 76.4. Около 40% от респондентите са 

напълно удовлетворени от продължителността и разпределението на 

работното си време, а общо в положителния сектор на удовлетвореност 

попадат близо ¾ от анкетираните. 

Разбира се, тези данни би следвало да бъдат интерпретирани много 

внимателно, защото успоредно с високата удовлетвореност е налице 

статистически висока продължителност на работното време, широка 

приложимост на асоциално работно време (работа в събота, неделя и 

празнични дни) в редица икономически дейности, нисък среден размер и 

фактическа ползваемост на платения годишен отпуск. Това означава, че до 

голяма степен удовлетвореността е предизвикана от доброволно или 

принудително „разширено участие в трудовия процес”, което носи 

допълнителни доходи. Подобни парадокси са често явление, характерно за 

пазари на труда с ниски равнища на работните заплати и те се разглеждат 

като „компенсаторни механизми за увеличаване на сумарния доход”. 

Компонентът „Работно място” характеризира трудовия климат от 

гл.т. конкретната среда, в която всеки нает упражнява своята основна 



трудова дейност. В изследването този компонент е оценен с индекс 61.8, 

като водеща роля за тази сравнително висока оценка има променливата 

„Условия на труд” (66.4). Тя се определя от следните индикатори: 

- риск от трудови злополуки (67.7); 

- наличие на шум, вибрации, прах и др. вредни фактори (63.4); 

- санитарно-хигиенни условия (68.0). 

В случая стойностите на горепосочените индекси следва да се 

интерпретират като сравнително добра удовлетвореност от условията на 

труд. 

Променливата „Характер на труда” (64.3) се индикира от три 

негови характеристики – монотонност, натиск на времето и физическа 

тежест, като основен проблем се очертава „постоянното притискане на 

времето” (57.8). 

Очевидно тази констатация е в основата за появата на стрес на 

работното място. Индикатори за „Стресогенната среда”са чувството за 

психическо и физическо изтощение (56.0), напрегнатата и изнервяща 

обстановка (55.3). Възприятията за стрес на работното място варират в 

твърде широк диапазон за различните професии и икономически дейности. 

Около 20% са работещите в постоянно или често проявяваща се 

стресогенна среда, но в същото време за близо 30% напрежението в 

работата определено ги зарежда с положителни емоции (позитивен стрес). 

„Мениджмънтът и взаимоотношенията” във фирмата 

(организацията) е компонентът на трудовия климат, който получава най-

висока оценка за удовлетвореност от наетите (77.7). Все пак докато 

променливите „Взаимоотношения във фирмата” и „Насилие на 

работното място” показват висока степен на удовлетвореност на 

респондентите, то променливата „Мениджмънт/управление на фирмата” 

е оценена  значително по-ниско (58.9). Това се индикира най-вече по 

отношение стила на управление и престижа на фирмата, докато по-добре е 

оценена способността на ръководството да разпределя успешно задачите 

между отделните функционални звена и изпълнителски екипи (64.8). 

Компонентът „Възмездяване на труда” е един от най-важните, 

който обикновено придобива приоритетно място в оценката на трудовия 



климат. Като цяло тя е неудовлетворителна (49.5), но проблемът намира 

специфично проявление в три направления.  

Доминира оценката на наетите (40.4), че „Работната заплата” не 

съответства на положения труд и тя е недостатъчна, за да покрива нуждите 

им, нещо повече – за 23.6% нейният размер е по-нисък в сравнение от 

преди една година.  Това са индикатори не само за ниската цена на труда в 

България, но и за влошаващи се параметри в условията на икономическа 

криза. 

По отношение на променливата „Условия на заплащане” (редовност 

на изплащане на работната заплата, размер на социалните осигуровки и 

системата на заплащане) удовлетвореността е значително по-висока (79.7), 

но реално проблемът със забавеното изплащане на заплатите продължава 

да съществува за близо 10 % от наетите, а недоосигуряването засяга много 

по-широк контингент от наемния труд, но удовлетвореността тук намира 

много специфично проявление поради двустранния консенсус за укриване 

на данъци и социални осигуровки. Сивата заетост е явление, което не може 

да бъде преодоляно без промяна в общественото съзнание и поведение. 

„Социалните придобивки” са променливата, която има една от най-

ниските оценки (28.4). Това е ярко свидетелство за съществени пропуски 

във фирмените политики, още повече, че социалните придобивки и 

допълнителните бонуси са нещо непознато за над 70% от респондентите. 

Като изключително проблематична се очертава сферата на 

„Развитие на работната сила”, която е основен компонент на трудовия 

климат. Средната оценка на наетите за този компонент е 20.7. Над 80% от 

наетите нямат осигурени от фирмата възможности за обучение и 

квалификация, за продължаващо професионално обучение, изучаване на 

допълнителни професии и съвместяване на професии, а средната оценка за 

променливата „Професионално развитие” е едва 13.3 и е най-ниската на 

това равнище на трудовия климат.  

Оттук следва и липсата на перспектива за кариерно развитие – едва 

около 10% оценяват като големи и много големи възможностите за 

кариерно развитие в настоящата фирма. При това очакванията, че това 

може да се случи в друга фирма от този или друг бранш са още по-ниски. 

Следователно, като цяло фирмената политика по отношение развитието на 



работната сила в България е ахилесовата пета на сигурността и 

повишаване на конкурентоспособността. 

Непопулярни остават възможностите за обучение на наетите, в т.ч. 

вътрешнофирменото обучение (индекс 31.1), предоставянето на външни 

обучителни услуги (22.1) и повишаване на образованието (11.8). Този вид 

услуги са обикновено обект на внимание на мултинационални компании, 

които изграждат собствени системи за набиране и развитие на персонала и 

по този начин формират т.нар. „вътрешнофирмени пазари на труда”. В 

останалите случаи (и особено при малките и средни предприятия) 

вложенията в усъвършенстване на човешкия капитал са изключение, 

текучеството е голямо и нерядко се използва работна сила по субсидирани 

програми за заетост (вторичен пазар на труда). 

„Представителството на интереси” е специфичен компонент на 

трудовия климат. От една страна, чрез различните механизми на влияние 

може да се постигне по-голяма защита и сигурност на заетостта, от друга – 

развитието и усъвършенстването на този компонент може да доведе до 

съществено подобрение по останалите компоненти – напр. „Труд и отдих”, 

„Работно място”, „Възмездяване на труда”, „Развитие на работната сила”.  

Този компонент на трудовия климат е оценен твърде ниско (25.6), 

което според нас е следствие от ниската синдикална плътност в страната, 

но същевременно е и обективна оценка за реализиране потенциалните 

възможности на различните канали на представителство. 

„Ролята на синдикатите” е променливата, при която 

удовлетвореността е най-висока (35.1), но определено може да се твърди, 

че резерви за повишаване на тази оценка има както на регионално и 

браншово равнище (съответно 34.6 и 32.0), така и на национално равнище 

(38.7). 

„Формите на представителство” на фирмено равнище също 

показват изключително ниска ефективност. Възможностите по линия на 

общото събрание на трудовия колектив са ограничени (31.6), още по-ниски 

са те чрез синдикалните организации в предприятията (28.3) и комитетите 

по условия на труд (24.4). Все пак трябва да се има предвид, че тези оценки 

са следствие, както от липсата на синдикални организации по месторабота 

в преобладаващата част от малките и средни предприятия, така и от 

слабата ефективност в работата на комитетите по условия на труд. 



При така очертаната ситуация почти нищожни изглеждат 

„Възможностите за влияние” на работниците и служителите при 

вземането на решения и по отношение на провежданите фирмени 

политики (13.4). Това важи особено за сферите на заетост и работни 

заплати (11.3), развитие на човешките ресурси (11.7), но също и за 

охраната и условията на труд (17.4).  

3.2 . Анализ в различни разрези 

Данните от изследването предоставят достатъчно широки 

възможности за групиране и анализ в различен аспект, но в настоящия 

доклад ще акцентираме само върху някои от тях. 

По отрасли 

Налице е ясно изразена диференциация в удовлетвореността от 

трудовия климат в отраслов разрез (Таблица 2), като разликата между 

някои отрасли достига 15 процентни пункта (образование – 60.1, добивна 

промишленост 45.0).  

Таблица 2: 

ИТК – наети (по отрасли) 

Отрасъл ИТК 

Образование      60.1 

Финансово посредничество 57.1 

Държавно управление, задължително обществено осигуряване 56.8 

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 55.3 

Производство и разпределение на ел.енергия, газ и вода 55.1 

Здравеопазване и социални дейности 52.7 

Търговия и ремонт на автомобили 49.7 

Хотели и ресторанти 49.5 

Транспорт, складиране и съобщения 48.8 

Преработваща промишленост 47.8 

Селско и горско стопанство 46.1 

Строителство 45.7 

Добивна промишленост 45.0 

 

В основата на тези различия са специфичните условия на заетост, 

параметрите на работната среда, характерът на труда, равнището и условия 



на заплащане, т.е. всички отделни компоненти на трудовия климат намират 

своеобразно отражение в удовлетвореността на наетите.  

Това, че в някои отрасли трудовият климат се оценява като цяло във 

висока степен, съвсем не означава, че наетите в тях нямат определени 

проблеми. Например, в образованието: 

- което е с най-добра цялостна оценка, удовлетвореността от 

заплащането на труда (38.7) е под средната за всички отрасли (40.4); 

- в същото време обаче условията на заплащане (редовност на 

изплащане и степен на социално осигуряване) там са оценени много 

високо (88.6); 

Вариациите по отделни променливи на трудовия климат в отраслов 

разрез са твърде съществени: 

По отношение на променливите „Работно време” и „Условия на 

труд” резултатите показват най-ниска степен на удовлетворение в 

добивната промишленост и строителството, а на обратния полюс са 

държавното управление и финансовото посредничество. 

„Ролята на синдикатите”, „Социалните придобивки” и „Обучението” 

са с най-ниски оценки от наетите в селското стопанство, търговията, 

хотелите и ресторантите (като правило това са отрасли с ниска степен на 

синдикализация). И обратно – образованието, държавното управление и 

производството и разпределението на ел.енергия са отраслите, в които тези 

променливи на трудовия климат са оценени значително по-високо. 

Много интересни са резултатите, които се получават в отраслов 

разрез по отношение на работните заплати. От една страна, най-висока е 

удовлетвореността от заплащането на труда в отрасли, в които заплатите са 

действително над средните в страната, но от друга сред отраслите с най-

ниска степен на удовлетвореност попадат добивна промишленост и 

здравеопазване, в които наетите далеч не са най-ниско платени. Очевидно 

в случая става въпрос за преценка от гл.т. не само на равнището на 

заплащане, а и в зависимост от вложения труд. 

По синдикално членство 



Ярко отчетлива е разликата в удовлетвореността от трудовия климат 

между синдикалните членове и тези, които не членуват в синдикат – близо 

9 пп., при това предимството е по всички компоненти на трудовия климат. 

Таблица 3: 

Компоненти на ИТК според синдикалното членство 

Компоненти на ИТК Членуват Не членуват 

Общ ИТК 58.1 49.3 

Обществено регулиране 

Труд и отдих 

Работно място 

Мениджмънт и взаимоотношения 

Възмездяване на труда 

Развитие на работната сила 

Представителство на интереси 

60.7 

75.9 

62.7 

80.3 

57.1 

30.0 

40.0 

51.2 

67.8 

61.5 

77.0 

47.6 

18.8 

21.2 

 

Зад тази най-обща констатация обаче се крият някои разнопосочни 

тенденции: 

 Много положително влияние върху трудовия климат 

индикират синдикалните членове във връзка със спазването на 

трудовото и социално-осигурителното законодателство, с 

организацията на работното време и почивките. 

 В същото време по отношение на важни променливи, каквито 

са „Условия на труд”, „Стресогенна среда” и „Работна заплата” 

различията в оценките на синдикалните членове и останалите 

наети са почти еднакви. Това, според нас, е  много тревожен 

факт, който показва, че в такива основни сфери на синдикално 

влияние ефективността не е на достатъчно ниво. Колективното 

трудово договаряне на браншово и фирмено равнище не 

акцентира в достатътъчна степен върху тях, а договорите често 

механично възпроизвеждат текстове от трудовото 

законодателство. 

 По друга група променливи предимството на синдикалните 

членове е ярко изразено, но като цяло става въпрос за 

удовлетвореност на много ниско равнище – „Социални 

придобивки”, „Обучение”, „Професионално развитие”, 

„Кариерно развитие”, „Възможности за влияние”.  



По социално-професионални групи 

Още по-голяма е диференциацията между„сини и бели якички” в 

полза на последните, като по някои компоненти на трудовия климат, напр. 

„Обществено регулиране” и „Развитие на работната сила”, разликата е 

около и над 15 пп. 

Таблица 4: 

Компоненти на ИТК за „сини” и „бели” якички 

Компоненти на ИТК Сини якички Бели якички 

Общ ИТК 48.0 57.4 

Обществено регулиране 

Труд и отдих 

Работно място 

Мениджмънт и взаимоотношения 

Възмездяване на труда 

Развитие на работната сила 

Представителство на интереси 

49.4 

66.1 

58.1 

76.5 

47.2 

16.7 

22.1 

61.3 

76.6 

68.3 

79.9 

54.6 

30.0 

31.0 

 

Пряко включените в материалното производство „сини якички” 

значително по-ниско оценяват своето работно място, режимите на труд и 

отдих, техните възможности за обучение, за професионално и кариерно 

развитие, за влияние върху фирменото управление. Те се чувстват по-слабо 

защитени, несигурността на работата им е по-голяма, а като цяло и 

възмездяването на техния труд (като равнище, условия на заплащане и 

социални придобивки) е по-ниско. Това е ясен сигнал, че колективното 

трудово договаряне трябва да бъде съобразено със спецификите на 

социално-професионалните групи. 

По степен на образование 

Образованието влияе в много голяма степен върху 

удовлетвореността от трудовия климат (виж Графика 2), като индексът на 

наетите с основно и по-ниско образование (43.8) значително изостава от 

индекса на наетите с полувисше и висше образование (56.9). 

 

 



Графика 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Основни изводи 

По отношение на трудовото и социално-осигурителното 

законодателство надделява изводът, че то трябва да се променя и 

усъвършенства в посока на гарантирането на по-голяма защита и 

сигурност за наемния труд. Спазването на сега съществуващите норми не е 

достатъчно условие за удовлетвореност като цяло. Ако тези промени бъдат 

съпроводени и от завишен контрол от страна на държавните органи, то 

неминуемо ефектът от законовата защита на наемния труд ще бъде 

оптимизиран. По същество тук става въпрос за допълването на външната 

гъвкавост с адекватни защитни законови механизми за повишена 

сигурност. 

Вътрешната гъвкавост трябва да се разшири в посока изработването 

и договарянето на схеми за изчисляване на съвкупно работно време и 

различни политики за съвместяване на трудовия и семейния живот, като се 

отчитат взаимните интереси на фирмата и на персонала. Подобни практики 

ще доведат не само до повишаване на субективната удовлетвореност на 

наемния труд, но и до реално увеличаване на икономическата и социална 

ефективност от съчетаване факторите на производствения процес, което в 



крайна сметка ще повиши сигурността на работното място. Основен 

механизъм за въвеждането им е колективното трудово договаряне. 

Стресът и насилието на работното място намират много специфично 

проявление по отношение оценка на трудовия климат. Констатираното 

неразбиране същността на проблема за стреса и насилието на работното 

място и неговата изкривена интерпретация практически произтича от 

ниската степен на информиране на трудовите колективи на фирмено 

равнище. За да може обаче да има реален пробив в тази посока е 

необходимо да бъдат мобилизирани усилията на национално и браншово 

равнище да бъдат подписани Споразумения между социалните партньори 

за ограничаване стреса и насилието на работното място. Следващата 

стъпка е разработването на конкретни програми на фирмено равнище, в 

които трябва да се съдържат както процедури за идентифициране и 

рапортуване на подобни явления, така и адекватни мерки за тяхното 

ограничаване. 

Налице е ясно изразен проблем с представителството на интереси. 

При наемния труд синдикалната плътност е малко над 21% и този факт се 

отразява като цяло в общата оценка за възможностите и ефективността на 

представителството и защитата на интереси. В същото време обаче трябва 

да се подчертае, че синдикалното членство определено има позитивно 

влияние върху оценката на трудовия климат. Удовлетвореността сред 

членовете на синдикат е значително по-висока по всички компоненти на 

трудовия климат в сравнение с останалите работници. Това показва, че 

всички усилия за синдикализация (особено в малките и средни 

предприятия, в нетрадиционни браншове и икономически дейности) си 

заслужават. 

Другият голям проблем е крайно незадоволителната оценка, която 

наемният труд като цяло дава на възможностите за обучение, 

професионално и кариерно развитие. Отговорността тук следва да се търси 

най-вече от работодателите, които в общия случай неглижират ролята на 

инвестициите в човешки капитал за просперитета на фирмата. С особена 

сила този проблем стои пред повечето отрасли от материалното 

производство, но също в сферата на търговията, хотелиерството и 

ресторантьорството. Сравнително по-добри са условията за развитие на 

човешките ресурси в големите фирми, мултинационалните компании, 

държавния сектор. Ярко очертаващи се целеви групи на въздействие са 



наетите с ниска степен на образование, „сините якички”, малките и микро-

предприятията. Често пъти „недостигащите средства” за обучения и 

квалификация в дребния бизнес биха могли да бъдат осигурени по линия 

на секторни фондове, но за да стигнат те до действително нуждаещите се е 

необходима коренна промяна в представителството (за работодатели и 

наети) така и поделена отговорност между всички заинтересовани страни 

(вкл. и държавата). 

В заключение – трябва да се използват всички възможности за 

въздействие върху компонентите и променливите на трудовия климат (от 

законодателни промени, през усъвършенстване на колективното трудово 

договаряне на браншово и фирмено равнище, разпростиране валидността 

на браншовите КТД върху всички фирми от бранша, до засилване на 

административния контрол и санкциите на предприятията в сивия сектор). 

4. ИТК на самонаетите 

Трудовият климат на самонаетите се определя от редица външни и 

вътрешни фактори. Тяхната заетост в значителна степен се различава от 

тази на наемните работници, в същото време обаче някои компоненти на 

трудовата среда са общи, или най-малкото сходни. Нещо повече, поради 

влошената икономическа и регулативна среда, рискът от самонаемане се 

оказва значително по-голям. В този смисъл и последствията за дребния 

семеен бизнес може да се окажат много по-неблагоприятни от тези за 

наемния труд.  

Втората важна особеност е, че характерът на труда при самонаетите 

съвсем не е еднороден и варира в твърде широк диапазон – от предимно 

умствен и интелектуален (при упражняващите свободна професия) до 

тежък физически (при регистрираните селскостопански производители). 

Въпреки че самонаемането е доброволно, често пъти то е и следствие от 

липсата на друга алтернатива – поради различни причини от 

икономическо, демографско и културно естество. Този факт слага своя 

специфичен отпечатък върху удовлетвореността от трудовия климат. 

Трето, личните способности и инициативност са важна предпоставка 

за успешното стартиране и развитие на дребния бизнес. До голяма степен 

въпрос на личен избор е съчетаването на гъвкави режими на труд със 

сигурност на заетостта. Ако при наемния труд това съчетание засяга 

различни интереси и често пъти гъвкавостта и сигурността изглеждат 



несъвместими антиподи, то при самонаемането „гъвкавата сигурност” е 

въпрос на лични предпочитания. В този смисъл и удовлетвореността от 

трудовия климат е следствие от това – доколко правилно и ефективно са 

реализирани предначертаните подходи, идеи и цели. 

Резултатите от изследването показват, че оценката на трудовия 

климат на самонаетите (47.4) е по-ниска от тази на наетите (51.2). При 

анализа на тези данни трябва да се имат предвид както по-горе описаните 

обстоятелства, така и съществените различия в самата структура и 

съдържание на индекса на трудовия климат при двата типа заети лица. 

4.1. Анализ по компоненти, променливи и индикатори 

„Законодателната и икономическа среда” е един от основните 

компоненти на трудовия климат при самонаетите, който отразява 

влиянието на предимно външни фактори. Средната оценка за него е 42.6, 

но твърде различна е както посоката, така и силата на въздействие на 

отделните променливи и индикатори в него.  

„Законодателството” очевидно е променлива, която се отразява 

негативно върху трудовия климат на самонаетите (36.3). Тази ниска 

удовлетвореност се индикира най-вече от социално-осигурителното 

законодателство (34.5) и данъчното законодателство (35.2) – една очаквана 

оценка на дребния бизнес, който реагира винаги болезнено на 

задължителните плащания към държавата. Всеки пети от респондентите е 

посочил най-ниската степен от 11-степенната скала на одобрение. Малко 

по-добре са оценени търговското законодателство (37.3) и трудовото 

законодателство (38.2). Като цяло обаче регулативната среда е с 

подчертано незадоволителна оценка. 

Още по-силна е неудовлетвореността от „Икономическата ситуация 

и перспективите за развитие”. Оценката на тази променлива на трудовия 

климат е 28.8. На този фон като сравнително умерена може да се оцени 

вероятността от запазване на сегашния бизнес (50.7), но категорично при 

тази икономическа среда нищожни изглеждат възможностите за започване 

на нов бизнес (17.4) или за назначаването на работници (17.1). Тази 

ситуация би могла да се характеризира като несигурна и силно рискова, 

при която целта е оцеляване. Затова и вероятността самонаетите да 

подобрят жизнения си стандарт е незначителна (30.0). 



Стратегията за оцеляване е базирана на извоюването на 

„Конкурентни позиции” и възможностите на самонаетите в тази посока са 

добре изразени (62.6). Разчита се в по-голяма степен на качеството (65.5) и 

предлагането на произвеждания продукт (63.7), докато очакванията по 

отношение на ценовата конкуренция и търсенето в условията на криза са 

по-песимистични (съответно 60.8 и 60.4). Извоюването на конкурентни 

предимства по линия на качеството в по-голяма или по-малка степен е 

приоритет за над 61% от анкетираните самонаети (в позитивния сектор на 

11-степенната скала). 

„Характерът и условията на труд” е компонентът на трудовия 

климат, който е оценен най-високо от самостоятелно заетите (61.2). Това се 

дължи преди всичко на възможността самонаетите сами да организират 

производствения процес и да регулират режимите на труд и почивка. 

Резонно „Условията на работното място” имат най-висока оценка 

от трите променливи (70.0). Индикаторите за тази силна удовлетвореност 

са свързани с параметрите на офисната/производствената площ (68.7), 

обзавеждането и комфорта на работното място (67.0), техническата 

съоръженостна производствения процес (70.7) и санитарно-хигиенните 

условия на труд (73.7).  

„Характерът на труда” има съществено влияние върху трудовия 

климат на самонаетите. Средната оценка по тази променлива е 59.7. В 

преобладаващия случай работата е интересна (69.6) и няма риск от трудови 

злополуки (61.2), но все пак факторът тежък труд не е преодолян (55.9), а 

психическото натоварване често съпровожда трудовия процес (51.9). 

Индикации за това подават близо 40% от анкетираните самонаети лица. 

„Работното време”, въпреки сравнително ниската оценка (53.9), 

също намира някои противоречиви интерпретации. Значително засегнати 

са възможностите за почивка в почивни и празнични дни (47.7) и 

ползването на годишен отпуск (47.4), докато гъвкавото разпределение на 

ежедневното работно време осигурява по-добри условия за почивка в 

рамките на денонощието (57.9). Все пак самоорганизацията и 

възможностите за промени в режимите на труд и почивка (въпреки 

сравнително високото натоварване – психическо и физическо) се оценяват 

като положителен фактор, който в значителна степен осигурява съчетаване 

на трудовия и семейния живот (62.7). Всеки трети от анкетираните посочва 



много големи възможности за реализирането на такъв баланс, докато на 

обратния полюс е едва всеки десети. 

Трудовият климат на самостоятелно заетите е силно повлиян от 

„Удовлетвореността и възможностите за развитие”. Този компонент 

е под разнопосочното въздействие на три променливи. При средна оценка 

на компонента 53.3 „Самостоятелното управление” носи висока 

удовлетвореност (68.2), възможностите за „Развитие на уменията” са 

сравнително удовлетворителни (54.7), докато получаваните „Доходи” 

очевидно са незадоволителни (36.9). 

Работата за себе си и семейството, разчитането на собствените 

умения и възможностите за общуване с различни хора са сред най-

ценените индикатори на трудовия климат. В този аспект бизнесът на 

самонаетите е по-скоро престижен и има перспектива за развитие на 

професионалните и управленски умения, но за да се реализират тези 

възможности в повечето случаи са необходими базисни 

общообразователни знания. 

Зад този сравнително престижен статус в заетостта обаче прозира 

неудовлетвореност от доходите като възмездие за вложения труд (44.2). На 

тях трудно може да се разчита в настоящия момент (34.0), а още по-малко 

за подсигуряването на добри старини (30.4). Кризата допълнително се 

отразява върху доходите от самонаемане. Ако 41.1% от анкетираните са 

успели да запазят приходите си на същото равнище спрямо предходната 

година, то за 42.0% те са по-ниски, а за 19.4% от тях спадът е драстичен. В 

положителния сектор на 11-степенната скала попадат едва 16.9% от 

самонаетите (с по-висок доход спрямо предходната година). 

Последният компонент на трудовия климат на самостоятелно заетите 

лица е свързан с появата на някои „Съвременни тенденции в 

самонаемането”. Доскоро се считаше, че те са напълно самостоятелни 

икономически субекти, които в условията на пазарно стопанство и 

свободна конкуренция избират своите контрагенти.  

Появата на редица деформации в конкурентната среда през 

последните години е предпоставка самонаетите да се оказват в позицията 

на силна „Обвързаност с определени контрагенти”. Това дава основание 

на редица изследователи да ги характеризират като „втора генерация 

самонаети” или „привидно самонаети”. Тази зависимост се проявява при 



една продължителна (първоначално желана, но впоследствие неизбежна) 

обвързаност. Негативните последици в такива случаи обикновено се 

индикират като диктуване на условията и постепенно размиване на 

самостоятелния статус в заетостта.  

Резултатите от изследването показват, че най-силна такава 

зависимост самонаетите изпитват по отношение на потребителя на техния 

продукт/услуга и по линия на определен доставчик. В много по-малка 

степен това се проявява във връзка с конкретен възложител или 

подизпълнител. Разбира се, трябва да се има предвид, че при различните 

видове икономическа дейност потенциалните възможности за появата на 

подобна зависимост са различни. 

По същия начин различни са и възможностите на самонаетите за 

виртуални „Контакти с техните контрагенти”. Работата от разстояние е 

нещо привлекателно за самостоятелно заетите, но само в определени 

случаи и определен вид дейности тя е напълно приложима. Данните 

показват слаби индикации за осъществяването на изцяло виртуални 

контакти с различните контрагенти. 

Въпросът със „Защитата и представителството на интереси” до 

голяма степен е обвързан и с гореизтъкнатите проблеми. На практика 

преобладаващата част от самонаетите не членуват в никакви организации 

(с изключение на някои свободни професии). Принципно това не се 

разглежда от тях като нещо абсолютно необходимо, поради често 

несъвместими интереси и опити проблемите да се решават по 

индивидуален път, но появата на нелоялна конкуренция, на дефекти в 

свободното пазарно поведение и свързаните с тях негативни процеси на 

зависимост определено може да ги постави в дискомфортна ситуация, 

безпомощност. Макар и не толкова силни, изследването индикира нагласи 

за търсенето на защита и представителство. 

4.2. Анализ в различни разрези 

Спецификата в статуса на заетост на самонаетите, както и влиянието 

на регулативната и икономическата среда, са предпоставка за появата на 

някои различни нюанси в удовлетвореността им от трудовия климат. 

Анализът обхваща само някои основни разрези, които биха представлявали 

интерес от изследователска гл.т., без претенции за представителност на 

резултатите по всички признаци. 



По отраслова принадлежност 

Поради неравномерното отраслово разпределение на самонаетите  

ще се ограничим в анализ на данните само в дейностите с най-големи 

натрупвания.  

         Таблица 5: 

ИТК-самонаети по отраслова принадлежност 

Отрасъл ИТК 

Селско, ловно и горско стопанство 

Строителство 

Търговия и ремонт 

Хотели и ресторанти 

Здравеопазване и социални дейности 

34.0 

48.5 

44.9 

48.0 

55.8 

 

Очевидно в най-неизгодна ситуация са самонаетите в селското 

стопанство. По всички компоненти на трудовия климат тяхната оценка е 

далеч под средната. Това са регистрирани селскостопански- и тютюно- 

производители. Според тях те работят в най-неблагоприятна законодателна 

и икономическа среда (оценка 32.4), като кризата допълнително 

задълбочава проблемите с оцеляването им и перспективите за развитие 

(21.9). Характерът и условията на труд са тежки (39.3), а работното време, 

независимо от сезонния характер на неговото разпределение, не им 

позволява пълноценна почивка и възможности за годишен отдих (34.0). 

Това до голяма степен е свързано с ниските и несигурни доходи (25.5), 

които получават. Известна удовлетвореност им носи самостоятелността в 

управлението на тяхната дейност (50.2) и независимостта от външни 

контрагенти (57.1), но като цяло липсват възможности за развитие на 

техните умения (29.9). 

 „Търговия и ремонт” е отрасълът, където най-масово са 

представени самостоятелно заетите. От гл.т. на законодателна и 

икономическа среда тяхната оценка е около средната за цялата изследвана 

съвкупност (40.1). Високата натовареност с асоциално работно време (53.9) 

в известна степен се компенсира с много по-добри условия на работното 

място (68.0) и сравнително приемливи тежест и натоварване на труда 

(62.1). Удовлетвореността от получаваните доходи е ниска (34.6) и като 



цяло престижността на работата и възможностите за развитие и 

самоусъвършенстване са под средните за цялата изследвана съвкупност. 

Самонаетите в отрасъл „Хотели и ресторанти” са представители на 

дребния бизнес (т.нар. семейно хотелиерство и ресторантьорство). За 

разлика от предходните дейности, въпреки негативната регулативна и 

икономическа среда (съответно 28.4 и 29.7), те много добре оценяват 

своите конкурентни позиции (67.5). Много добрите условия на работното 

място (81.7) и характерът на техния труд (66.2) обаче са съпътствани с най-

неблагоприятното работно време (42.9), което предполага висока 

натовареност и работа през нощта, почивните и празнични дни. 

Удовлетвореността от получаваните доходи е малко по-висока (36.2), но 

очевидно е, че тя е крайно недостатъчна, за да се чувстват самостоятелно 

заетите в този бранш сигурни за своя бизнес и жизнен стандарт в 

дългосрочна перспектива. 

В сферата на „Здравеопазване и социални дейности”самонаемането 

показва значителни предимства, като общата оценка на трудовия климат 

(55.8) е значително над средната за цялата изследвана съвкупност. 

Законодателната и икономическата среда е оценена като сравнително по-

добра (49.4). Много висока е удовлетвореността от условията на работното 

място (85.7), от режимите на труд и почивка (70.3), от самия характер на 

труда (68.2). Самонаетите в този отрасъл имат много добри възможности 

за развитие на уменията си (81.4) и самостоятелността в управлението на 

дейността им носи висока степен на удовлетвореност (82.9).  

По възрастови групи 

От данните в Графика 3 е видно, че различията в оценките на 

трудовия климат за отделните възрастови групи не са фрапиращи, но все 

пак има изразена тенденция за намаляване на ИТК с нарастването на 

възрастта на самонаетите. От 49.8 и 49.9 за най-малките възрастови групи 

индексът постепенно спада, за да достигне стойност от 43.7 за най-

възрастните самонаети – над 55 г. 

Графика 3: 



 

 

Това, което прави най-силно впечатление, може да се обобщи в 

следните направления: 

 Младите самонаети много по-оптимистично възприемат 

икономическата ситуация и негативите на кризата. 

Разликата в оценките на двете крайни групи надхвърля 12 

пп. (37.1 / 24.7).  

 Ако характерът на труда не се различава съществено, то 

условията на работното място са значително по-добри при 

младите, отколкото при възрастните (77.0 / 65.2).  

 Удовлетвореността от собствения бизнес и възможностите 

за развитие във възрастовата група 26-35 г. (58.7) 

изпреварва с над 10 пп. тази в най-високата група (48.6).  

 В последния компонент на трудовия климат впечатлява 

променливата „Контакти с партньори” – почти два пъти 

повече е оценката за използване на дистанционната работа и 

виртуалните контакти с различни партньори при младите в 

сравнение с най-възрастните самонаети. 

По степен на образование 
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Още по-драстична е разликата в удовлетвореността от трудовия 

климат (около 20 пп.) между самонаетите с ниска и висока степен на 

образование. 

Графика 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предимството е ярко изразено по всички компоненти на трудовия 

климат, но най-фрапиращи са разликите по следните променливи: 

- Икономическа ситуация и перспективи за развитие (19.9 / 32.6); 

- Работно време (38.0 / 63.6); 

- Характер на труда (45.3 / 66.2); 

- Доходи (24.5 / 42.6); 

- Развитие на уменията (24.1 / 71.6); 

- Контакти с партньори (9.1 / 35.4); 

- Защита и представителство на интереси (10.3 / 27.4). 

Това, което може да се обобщи от анализа на данните е, че високата 

образователна степен е съществена предпоставка за успешен бизнес под 

формата на самонаемане, сигурността при висшистите е много по-висока, 

условията на заетост много по-добри, вследствие на което идва и 

значително по-високата степен на удовлетвореност като цяло от трудовия 

климат.  



 

4.3. Основни изводи 

Оценката на трудовия климат на самонаетите силно се влияе от 

външната среда – законодателство, регулации, условия за правене на 

дребен семеен бизнес, икономическа конюнктура. В повечето случаи при 

наетите външната среда намира опосредствано влияние и това става най-

вече посредством формираните в даденото предприятие (фирма, 

организация) условия на заетост. В този смисъл и добрите закони и 

регулации могат да намерят изкривено приложение на фирмено равнище, 

като в този смисъл влияят негативно на трудовия климат на наетите. 

Обратно – дребният бизнес директно е подложен на въздействията на 

регулативната и икономическата среда. В случая обаче той има изработени 

вътрешни механизми на противопоставяне, когато трябва да се действа в 

защита на собствените интереси. Публична тайна е, че самонаетите се 

осигуряват пенсионно на възможно най-ниската степен, а здравното 

осигуряване в повечето случаи се избягва. Плащането на данъци, такси и 

разрешителни – е другата сфера на регулиране, която винаги се най-често 

се оценява като „нестимулираща” дребния бизнес. Разбира се, трябва да се 

има предвид, че различилите форми на самонаемане, отрасловата 

специфика, а понякога и териториалните специфики се отразяват в 

конкретната удовлетвореност на самостоятелно заетите лица. 

Често пъти се посочва, че самонаетият е като „вълк единак” – той е 

сам срещу държавата, сам срещу убийствената конкуренция на едрия 

бизнес. Затова пък той е най-гъвкав и може да намери тези пазарни ниши, 

които да му носят не големи, но сравнително удовлетворителни доходи. За 

преобладаващата част от изследваните лица получаваните доходи са много 

ниско оценени и въпреки това изключително слаба е нагласата да сменят 

сегашната си самостоятелна дейност (по-малко от 1%). Това може да се 

обясни единствено с възможността самостоятелно да управляват своя 

бизнес - „да не зависят от началници” и „да не рискуват с работници”. На 

помощ те могат да разчитат единствено на своите близки (т.нар. 

„неплатени семейни работници”).  

В условията на криза дребният бизнес е силно засегнат. Ако 

наемният работник живее с постоянния страх да не загуби своята работа, а 

работодателят има грижи с намаляващите поръчки, с плащанията и 



необходимостта да съкращава персонал, то самонаетият разчита 

единствено на себе си и ако нещата не вървят добре – това означава, че за 

да оцелее трябва да се ограничи в разходите, т.е. включително и да понижи 

жизнения си стандарт като последваща стъпка. Ниските доходи са 

обективната предпоставка към повишаване на самооексплоатацията – чрез 

увеличаване на работното време и използване на всички възможности да се 

повишат доходите. Впрочем това явление все по-често се наблюдава и сред 

наемния труд, което ги прави близки при настъпването на определени 

обстоятелства. 

Данните от анализа по социално-демографски характеристики на 

самостоятелно заетите лица показва, че ако успехът в дребния бизнес и 

удовлетвореността от трудовия климат в много малка степен зависи от 

пола, то образователната степен, вида на населеното място и сферата на 

икономическа дейност са много важни фактори. Към тях може да се 

прибави и възрастта, но с определена условност. Не винаги по-младите 

самонаети могат да се представят по-успешно от възрастните, т.е. при 

някои свободни професии е необходимо и натрупването на значителен 

опит, професионална квалификация. Оптималното съчетаване на тези 

фактори е сериозна предпоставка за успешна реализация и съответно 

висока степен на удовлетвореност от трудовия климат. 

Понятията „гъвкавост” и „сигурност” на заетостта придобиват 

специфично значение при самонаетите. Тази специфика идва от липсата на 

трудови правоотношения между работодател и работник. 

Противопоставянето между тези принципно разнопосочни интереси тук е 

заменено от правото на избор, при съществуващата регулативна и 

икономическа среда, да се даде приоритет на едната или другата 

тенденция. Т.е. реакцията в случая зависи в много по-голяма степен от 

външната среда, в която се осъществява трудовата дейност. Повишената 

гъвкавост на работното време, възможността да се включват неплатени 

семейни работници могат да действат и в двете посоки – както за 

подобряване, така и за влошаване на баланса между трудовия и семейния 

живот. Въпросът е – какви цели се преследват в краткосрочен и 

дългосрочен план, какви са перспективите за развитие на дребния бизнес и 

с какви средства може да се противодейства при неблагоприятна външна 

среда.  



Проблемът с представителството на интереси при самонаетите има 

някои специфични проявления. Принципно самостоятелността на тяхната 

работа предпоставя липсата на нагласи за допускане на „външно 

вмешателство” и активно търсене на защита. Разчита се изключително на 

собствените способности и възможности за оцеляване. Характерът на 

труда на самонаетите обаче все по-динамично се променя и те стават 

зависими от конкретни икономически субекти, като по този начин 

характерът на техния труд се доближава до този на наемния работник. 

Това ги прави склонни да търсят представителство на интереси и защита – 

било то чрез професионални сдружения - 23.7%, работодателски 

организации - 14.7% или дори виртуални общности - 13.2% и синдикални 

организации - 10.6% (кумулативен дял на отговорите в положителния 

сектор на 11-степенната скала). 

Естествено тук възниква и въпросът – могат ли синдикатите да 

бъдат ефективен представител на интересите на самонаетите? 

Еднозначният положителен отговор изглежда твърде сложен и следва да се 

търсят нетрадиционни решения в няколко посоки – равнище на 

представителство, характер на връзките, вид на предоставяните/ползваните 

услуги и форми на осъществяването им.  

По отношение на равнището на представителство възниква най-

вече проблемът дали представителството ще се реализира чрез браншови 

или териториални структури и как ще се впишат те в съществуващата 

синдикална система.  

На следващо място трябва да се изясни характерът на връзките. 

Става въпрос за начина на организация и осъществяване на членството, с 

произтичащите от това функции, задачи и отговорности, вкл. и даването на 

мандат за действия, преговори и т.н.  

Видът на предоставяните/ползваните услуги зависи, от една страна 

– от нуждите на самите членове (самонаети), но от друга – и от 

компетенциите, които притежават експертните синдикални среди и дали те 

могат да се допълнят, развият и усъвършенстват в нови направления или 

структури. Обикновено се счита, че най-полезно в случая е 

предоставянето/ползването на консултации или юридическа защита, тъй 

като договарянето на заплати изглежда нелогично и неприложимо по 



отношение на този вид заетост. Най-точен отговор на този въпрос обаче 

може да даде единствено практиката, а засега (поне у нас) тя е нищожна. 

Твърде специфичен е и въпросът за формите на представителство.  

Той възниква от гл.т. на защита на интереси – но от какво естество, пред 

кого и в кои случаи? Логично е да се защитават интереси, свързани с 

прилагането на минимални социални стандарти, но не бива да се изключва 

и възможността за подобряване на регулативната среда за дребния семеен 

бизнес. Оттук следва, че основните форми на представителство са 

лобизмът, преговорите, натискът пред държавните и общински органи, 

компетентни за решаването на съответните проблеми. Недопустима е 

защита на интереси, водеща до нелоялна конкуренция, нарушаване на 

социално-осигурителни принципи и такива в ущърб на наемния труд и 

обществото като цяло. 

 


