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Abstract 

Data from internet sources, as well as their processing methods, is a prominent area of 

study. The evolution of web services and concepts that have developed with the growth of the 

Internet, as well as the widespread use of the world wide web and the wide variety of sensors 

and mobile devices have led to the Internet becoming a rich data source. In order to process and 

analyze this data, modern approaches and architectural solutions for their management are 

needed. The heterogeneous nature and specificity of Internet data requires the use of 

repositories, where the data can be organized and stored based on a pre-established management 

concept. In this regard, this article offers a model for organizing and storing metadata to help 

successfully manage data extracted from Internet sources. Such a model is a good basis for 

building data management architecture from heterogeneous sources that will support companies 

in analyzing and improving their business intelligence strategies. 
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Introduction 

The development of Internet technologies and standards is one of the reasons for the 

continuous increase in data volume. According to the Internet Data Corporation (IDC), the 

amount of data that was created and replicated in 2020 was 64.2 ZB, which was an abnormally 

larger amount than previous years. Analysts forecast that the amount of data that will be created 

over the next 5 years will be twice as much as the data that has been created since the creation 

of digital data storage. The study also suggests that the data from the Internet of Things (IoT) 

is the fastest growing segment of data, followed by social media data (IDC, 2021). According 

https://ue-varna.bg/en/teacher/7120
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to Bankov (2017), the interest in the processing and application of mined data has grown 

exponentially in recent years due to the increase in digital information that has been published 

on social media sites. The wide variety of sensors and mobile devices have turned the Internet 

into a rich data source. In addition the data has increased because of the many documents that 

have been digitized and the increase in people working, training and meeting on virtual 

platforms. Channels of Internet-based communication have helped companies digitize their 

physical methods of communications which has also allowed companies to succeed in the 

globalization and virtual organization of their businesses. 

The increased amount of information on the Internet has become a useful additional 

source of new data for businesses and after appropriate processing can be turned into valuable 

additional information and data constituting a strategic resource that can be used by companies 

to make management decisions. The data from user interactions and business interactions from 

the world wide web come in various forms, structures and generation dynamics. Most often the 

data is hypertexts, other types of documents, multimedia content, structures of interaction, etc. 

The ever-increasing digital information requires more complex storage, processing and 

protection (Armiyanova, 2020). For the storage and organization of different types of data, and 

if necessary, the extraction and transformation of it, a number of concepts for flexible data 

storage have been created such as Data Warehouse (DW), Data Lake (DL), and Lakehouse. No 

matter what data management scheme one chooses, a necessary condition for the successful use 

of the data repository is the creation of an integrated framework for its management. In order 

to help the building process of a modern data management architecture, this article would like 

to suggest a conceptual model for the organization and storage of metadata, which would help 

to successfully manage the repositories of heterogeneous data that has been extracted from 

internet sources. 

 

1. Modern Repositories for Data Extracted from Internet Sources 

Data, extracted from the Internet, has a heterogeneous character which is dynamic and 

often changes. The data’s volume is variable and cannot be determined unambiguously. In some 

cases, it can be relatively small, while in other cases it tends to increase rapidly. 

Depending on its source, data that is extracted from the internet can be: 
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● Data from web-based and mobile applications such as applications for electronic 

trading, reservation systems and other web-based applications. This type of data is structured 

and stored in databases. 

● Data from applications operating with IoT technology. This data is generated from 

real-time streams and has different characteristics, structured – most often with different 

numeric values and unstructured – videos, audio recordings, satellites and other types of images. 

● Data from forums, blogs and other websites – comments, product reviews, user 

click streams; website structures. 

● Data from social media – publications, comments, pictures, text messages, 

connections. 

● Data from email messages – emails and their content. 

● Data from web applications and sites usage – site visit files, server log files. 

 It is known from data management theory that in order for data to become information 

and then business intelligence, it needs to be organized, stored and transformed in the proper 

way. Storing data in various databases began in the 1960s. Software aimed at storing and 

retrieving user data is a database management system (Kuyumdzhiev and Nacheva, 2019). The 

necessity for more in-depth data analysis is the reason for the creation of Data Warehouse 

(DW).  Traditionally, DWs have been used to integrate large amounts of corporate data into a 

single repository. Bill Inmon defines DWs as “a subject-oriented, integrated, time-variant, and 

non-volatile collection of data in support of management’s decision-making process” (Inmon, 

2002, pg. 31). They have numerous benefits such as helping users save time as well as improve 

the decision-making process. However, it should be noted that their creation requires time and 

resources for modeling and preparing the data. 

 In a DW, data is selected and extracted from company databases then transformed and 

reformatted so that it can be stored (Curtis and Cobham, 2008, pg. 247). The appearance of so 

many, varied data sources makes it difficult to quickly transform, integrate and store the data. 

Traditional “schema-on-write” approaches are gradually changing allowing for “schema-on-

read” principles, which provide for the storage of new types of unstructured data, to be applied. 

 A new concept of data storage, Data Lake, is being introduced. The main idea behind a 

Data Lake is to create a repository where data from different sources regardless of format can 

be stored (Laplante and Sharma, 2016). The DL concept also allows for data storage from 

internet sources such as social networks, devices using IoT concepts and other types of 
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corporate data. The data is easily accessible and can be restructured, summarized and 

transformed by various applications. 

 The main advantages of the DL concept are: 

● the storage of different types of data – structured, semi-structured, and unstructured; 

● the ability to store data in an unprocessed form, which will allow for it to be 

converted whenever necessary; 

● provides one location for the storage of data from different sources; 

● allows for the use of various instruments to extract and process the data. 

 There are also a number of challenges associated with DL such as: 

● the data may not be of good quality, due to the fact that it is received without 

supervision, management and pre-transformation; 

● the performance of data operations is not guaranteed; 

● the danger of the data turning into a “swamp” if  it is not stored in an ordered way 

and organized by themes or categories and if it does not maintain the proper 

metadata. 

 Modern working conditions require the use of large volumes of corporate data as well 

as unstructured data extracted from web pages, web applications and other Internet sources. 

Therefore, DWs and DLs must be used in a complementary fashion. A group of scientists from 

Databricks and from the universities of Berkeley and Stanford, studying modern data 

architectures, are proposing to extend the functions of DLs in order to transform them into a 

high-performance system that can provide functions for managing data warehouses. This type 

of system design is called Lakehouse (Armbrust, Ghodsi, Xin, Zaharia, 2021). The main idea 

of a Lakehouse is to combine the key advantages of data lakes and data warehouses. The authors 

note that Lakehouses are particularly suited for working in cloud environments with completely 

separate computing nodes. 

 Whether the built-in architecture of the data is based on DL or the simultaneous use of 

the DW and DL concepts, the main problem continues to be the need for the integrated use of 

structured, semi-structured and unstructured data. Working with data from different sources 

requires the creation of flexible schemes, good engineering and a synchronization between 

systems. Developing a strategy to deal with data streams would be a huge advantage 

(Stoyanova, Vasilev, Cristescu, 2021).  In the case of data warehouses lacking an explicit 
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scheme or description exists the risk that those warehouses will turn into data swamps where 

data will be difficult to find and therefore become useless for the user. 

 

2. Metadata and its importance for the organization and storage of data 

The challenge of combining and storing multiple diverse data sources is mainly 

connected with the management of metadata. Metadata’s goal is to describe, explain and 

localize data in order to facilitate the data’s extraction and use. Pomerantzas (2015) defines 

metadata as a statement about a potentially informative objective. Inmon (2010) describes it as 

“glue”, which connects the different working components of data repositories. 

The increasing availability of diverse data has led to the necessary appearance of 

different methods for storing metadata. Metadata also known as “data about data” is generated 

upon its entry into a data repository where it is converted and managed. It can take various 

forms. Good summaries and systematization of different types of metadata in Data Lakes have 

been accomplished by Benaissa et al. (2020). The authors have categorized the types of 

metadata into three groups which are represented in Figure 1. 

 

Fig. 1. Types of Metadata (Benaissa et al. (2020) 
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Metadata is often differentiated according to when it is generated, when it enters the 

data repository or during the time of its processing and use. Based on the level at which the data 

is generated, it can be: 

● Technical metadata – includes the type and format of the data (text, image, 

JSON, etc.) and the structure of the data. 

● Operational metadata – information, generated automatically at the time of 

data processing, e.g. for quality, origin, tasks executed, etc. 

● Business metadata – for users, data use, descriptions, business rules, field 

restrictions, etc. 

Metadata can be determined as belonging to a specific object, linking objects or for the 

whole repository and can therefore be defined as: intra-object, external object and global 

(Sawadogo, Kibata, Darmont, 2019). 

According to its content, metadata can be seen as a data scheme, such as a number of 

attributes, attribute names, data types and data profiles, which describe data sets. 

The availability of information concerning the origin of the data helps specialists 

identify where the data has come from, its format and what it is being utilized. The process of 

data integration and migration is facilitated when one has the full and accurate data information, 

knows its life cycle and how it has been transformed. Documented rules on the quality of data 

are important for assessing its ability to be processed. The fact is that software systems are 

becoming more and more complex and in order to work optimally and maintain the processes, 

it is essential to have suitable metadata documentation available. 

Metadata is an information resource that must be managed (Haynes, 2018). The proper 

management of metadata can contribute to building repositories that allow for the integrated 

use of structured and unstructured data in business analytical processes. It should be noted that 

a major role is played by the specialists in this process through their knowledge, skills and 

competencies (Marinova, 2016). Allen and Cervo point out that present-day businesses have a 

lot of costs associated with managing duplicate information as well as developing and 

maintaining unnecessary software systems for processing low quality data. The authors specify 

that well-organized and well-maintained metadata is crucial for the efficiency and success of 

the various ways that data is managed and analyzed. 
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3. A Conceptual model for the organization and storage of metadata for 

heterogeneous data repositories 

Even though the concept of DLs is relatively new, different studies have suggested 

models for the organization of metadata. Some authors emphasize the creation of a metadata 

management system that is focused on working with text documents in data lakes (Sawadogo, 

P., Kibata, T., Darmont, J. (2019). Others have focused on creating a metadata model designed 

for a medical data lake (Eder and Shekhovtsov, 2021). French researchers have developed a 

data management model with a comprehensive data lake system consisting of text documents 

and spreadsheets data (Sawadogo, Darmont, Nous, 2021). 

The ever increasing resources as well as the diversity of sources on the world wide web  

have created challenges related to finding a data management method based on well-organized 

metadata systems. Due to the specificity of the data from internet sources, we consider metadata 

management to be a core function for modern data repositories and we would like to present a 

metadata management model for working with and organizing both structured and unstructured 

data throughout its life cycle. 

Data management, based on metadata, must be created based on the following policies 

and processes: 

• The publication and maintenance of a catalog of metadata, which has been collected 

at the moment the data has entered the repository and after the implementation of monitoring 

processes.  

• Defining flexible rules for the configuration and management of the access to the 

data in a data repository. Not all incoming data is the same, some data must be managed in a 

precise, high quality manner while others may require less accuracy. This creates a need for 

different management rules. 

The conceptual metadata management model for data repositories for internet sources 

is presented in Figure 2. 



Sulova, S. A Conceptual Model for the Organization and Storage of Metadata for Data 

From Internet Sources, pp. 3–14 

 

ISSN 2738-8719 10 

 

Fig. 2. A conceptual model for the organization and storage of metadata for data from 

internet sources 

 

An essential element of the metadata management system is the metadata catalog. It is 

a kind of library that maintains a list of the metadata types and provides context that makes it 

possible to find and understand the corresponding sets of data. In addition, it stores all the 

changes that have occurred in the repository. 

Based upon the research of data repositories for internet sources, we propose that the 

catalog has the following elements: 

● Profile characteristics of incoming data sets – source; time of extraction; 

application which has created the resource; type, structure, format and resource size; text 

language; name that is given to the resource; with which elements it is connected; information 

about the resource rights; 



Journal “Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies”,  

Creative Space Association, Issue 2 / 2021 

 

ISSN 2738-8719 11 

● Processing data – access information, such as the names of users who have had 

access to the data sets and the access tools; life cycle information – transformation and data 

processing; data sensitivity which guarantees security; description of the various operating 

parameters, condition codes, etc. 

The construction of a metadata catalog is a process, which starts with the entry of data 

into the repository and continues with the application of techniques for its processing. The 

accumulated data in the metadata catalog helps one to understand who has created the data, 

who is using the data, what are the business rules related to it, other objectives of the data, and 

the level of security. Since data repositories for internet sources represent a logical association 

of data structures with different organization schemes, it is important to store and update 

information about the location of data and its original source in the metadata catalog. The 

presence of a flag showing how the data has been entered into the repository and whether it has 

entered through streaming, another type of extraction or part of a web application database as 

well as its path after entry would help analysts discover the correct data and apply the 

appropriate management methods.  

As we pointed out, working with data from Internet sources and using a DL presents a 

number of challenges, but we believe that the creation of the proposed concept for managing 

databases of metadata significantly simplifies the processes of finding and connecting 

information and could be the basis for analytical processes for organizations. The model can 

serve as a basic framework and specify a set architecture for the data by defining exact 

objectives for which the metadata will be stored and set rules for its storage and management. 

Defining the exact set of metadata and managing it for a specific data warehouse is a process 

of in-depth analysis. And as it is known, forming an accurate assessment in all projects is 

associated with the creation of a system of well-selected, defined, specific criteria and indicators 

(Delinov and Eskenazi, 2014). 

 

Conclusions 

Metadata extraction is one of the main features of modern data storage and management 

models. This article offers a concept for the creation of a model for the organization and storage 

of metadata that will help manage data extracted from internet sources. Such a model is a good 

foundation for building an architecture for managing data from internet sources and will assist 

in the implementation of analyses that will improve business intelligence strategies of 
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companies. In addition, it would also allow for the application of flexible business analytical 

schemes that are built upon the idea of analyses adapted to the specific needs of a company and 

reacting to the quickly changing conditions of business. 

In conclusion, it should be pointed out that the organization and storage of metadata is 

the basis for the development of modern architecture of data management. The proper design 

and development of models for the metadata management would assist in ensuring that the 

correct data is used at the right time using the right analytical process which would help the 

business intelligence strategies of companies.  
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Резюме  

В статията се изследват проблемите, разрешаването, на които изисква 

актуализиране и предефиниране на понятието „работно място”, както в областта на 

трудовото и осигурителното право, така и в други правни отрасли. Авторите извършват 

актуален правен анализ на някои от гъвкавите форми на заетост с оглед на извличане на 

белези за нуждите на понятието „работа от дома“, както и с оглед обосноваване на 

потребността от актуализация и допълнение на нормите свързани с „работно място“. 

Ключови думи: работно място; работа от дома; дистанционна работа; надомна 

работа; нови форми на труд 

 

ON SOME ISSUES OF THE CONCEPT WORKPLACE IN THE 

CONDITIONS OF WORK FROM HOME (HOME OFFICE) 

Andriyana Andreeva, Mariyana Shirvanyan 

Abstract 

The article examines the problems, the solution of which requires actualization and 

redefinition of the concept “workplace” both in the area of the Labour and Social Security Law 

as well as in other legal branches. The authors make actual legal analysis of some of the flexible 
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forms of employment with a view to derive marks for the needs of the notion “work from 

home”, as well as to justify the need of actualization and supplement of the norms, related to 

“workplace”.  

Keywords: workplace; work from home; remote work; work at home; new forms of 

work 

 

Въведение 

В условията на пандемията от СOVID-19 в световен мащаб, както и в България, 

работниците и служителите в определени сектори при наличието на трудово 

правоотношение със сключен трудов договор, в който е посочено, както място на работа, 

така и работно място в сграда стопанисвана от работодателя преминаваха на режим 

работата от дома. Тя е предпоставена от необходимостта въпреки невъзможността да се 

полага труд на работното място, определени категории работещи да продължат да 

упражняват трудовите си функции, като обхвана служителите в администрациите 

(бизнес, държавни, общински), както и преподавателите в училищата, в университетите 

и другите видове училища (Банов, 2020). Във връзка с необходимостта при определени 

условия (от медицински, обществен или социален характер) да се преминава на работа 

от дома е приета нова нормативна уредба - разпоредбата на чл. 120б от Кодекса на труда 

(КТ). Тази регламентация е обект на анализ в настоящата разработка. Изследването е 

направено в аспекта на един от съществените елементи на трудовия договор, а именно 

„работното място”. Разгледани са спецификите при приложението на разпоредбата на 

чл.120б от КТ в две направления: по отношение на трудовите правоотношения в общ 

план и в краткост само  поставяне на някои проблеми въпроси по отношение на 

трудовите правоотношения на членовете на академичния състав. 

Това прави избраната тема актуална. От една страна актуалността се свързва с 

потребността от анализ на разпоредбата на чл.120б КТ, както и на действащите към 

момента на приемане на чл.120б от КТ трудовоправни норми, които са се прилагали и 

следва да се прилагат от работодателите, но в променена обществена обстановка от тази, 

за която са предвидени. От друга страна обществото след две години пандемия не е 

същото. Това се отразява в развитието и трансформацията при престирането на труда. 

Именно това и сравнително изследване на съответствието на новата регламентация с 

разпоредбите на Европейската социална харта провокира авторите към анализиране на 
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темата и предлагането на изводи и обобщения, касаещи традиционни трудовоправни 

институти в нови хипотези.  

Цел на настоящата разработка е извършването на нормативен анализ на 

взаимосвързаните понятия – работно място, работа от дома, надомна работа, работа от 

разстояние в контекста на обосноваване на идеята за потребност от актуализация в 

трудовото законодателство на понятието „работно място“.  

В изпълнение на поставената цел авторите са заложили следните изследователски 

задачи: 

1. Актуален нормативен анализ на действащото законодателство относно 

трудовоправните институти - работно място, работа от дома, надомна работа, 

работа от разстояние; 

2. Формулиране на изводи с практическа и теоретична приложимост. 

В изследването са използвани традиционни за правните изследвания методи – 

нормативен анализ, сравнителноправен, индукция и дедукция.  

Авторите не претендират за изчерпателност на проблематиката предвид 

ограничения обем на изложението. Основно са повдигнати въпроси с актуален характер, 

на които се търсят отговори или се провокира доктринален дебат. 

Материалът е съобразен с действащото трудово законодателство към 30 декември 

2021г.  

Изложение 

В КТ са уредени правата и задълженията на страните по трудовото 

правоотношение (Мръчков, 2018) и съществените елементи на трудовия договор, като 

последните имат задължителен характер, както за работника/служителя, така и за 

работодателя. Разпоредбите на кодекса относно трудовия договор се прилагат и по 

отношение на специална категория лица – членовете на академичния състав на висшите 

училища. Поради което първо ще бъде направен анализ на общата правна рамка 

предвидена в КТ и след това в разработката ще бъдат повдигнати някои проблемни 

въпроси относими само към членовете на академичния състав. 

Българското трудово законодателство предвижда, като задължителен и съществен 

елемент на трудовия договор сключван между работника/служителя и работодателя 

определянето на мястото на работа. Мястото на работа е институт на правото различен 
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от „работно място”. Съгласно чл.66, ал.3 от КТ за място на работата се смята седалището 

на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено 

или не следва от характера на работата. Същевременно в §1, т.4 от ДР на КТ е дадено 

легалното определение на понятието "работно място". Съгласно тази дефиниция 

„Работното място е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго 

подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или 

служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията 

по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятието ползвател. 

При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на 

работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието”. 

В контекста на понятията „място на работа” и „работно място” се налага 

изясняване на правните институти „надомна работа” и „работа от разстояние” и 

изследване на понятието „работа от дома“ или придобилия широка употреба термин - 

„homе office”. 

Съгласно разпоредбите уреждащи „надомната работа”, в трудовия договор може 

да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на 

продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други 

помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу 

възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други 

спомагателни средства. „Работата от разстояние” е дефинирана в КТ, като форма за 

организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по 

трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди 

изнасянето ѝ е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя 

(Александров, 2016)(Александров, 2019)(Александров, 2021).  

Разпоредбите уреждащи двете посочени форми на организиране на работа извън 

помещенията стопанисвани от работодателя, поставят императивно изискване 

конкретния начин на осъществяване на трудовите функции да е посочен в сключения 

между страните трудов договор. В трудовия договор следва да е включено уговореното 

между страните местонахождение на работното място, консумативните разходи за 

работното място и заплащането им. Още със сключването на трудовия договор с 

посочена в него форма на труд „надомна работа” или „работа от разстояние” на 

работодателя са възложени задължения за оборудване на работното място и 
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осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работните места 

(Blagoycheva et al., 2019). Затова при работата от разстояние работодателят следва да 

осигури за своя сметка и консумативите за функционирането на работното оборудване, 

програмното (софтуерното) осигуряване; техническата профилактика и поддържане; 

устройствата за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от 

разстояние, включително интернет свързаност; защита на данните; информация и 

изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за 

законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата 

на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние. На работодателя 

при работата от разстояние е възложена отговорност за безопасните и здравословни 

условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват 

работа от разстояние. Той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на 

работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните 

актове, приложимите- колективен трудов договор, вътрешните правила на 

предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве и за всички 

изисквания и правила за организацията на работa. 

В разпоредбата на чл. 120б. КТ (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 

г.; Доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) е предвидена възможност 

работодателят при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 

обстановка да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва 

временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само 

мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. В ал.2 на 

същия член е регламентирано промяната по ал. 1 да се извършва със заповед на 

работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2 от 

КТ (Александров, 2020)(Александров, 2020 1)(Александров, 2021 1)(Банов, 2020 1).  

Тук от анализа на цитираната разпоредба в светлината на разпоредбите уреждащи 

институтите на трудовото право „работа от разстояние” и „надомна работа” могат да се 

направят следните изводи: 

✓ Работата от дома по същността си не представлява работа от разстояние, нито 

е надомна работа, това е трета различна форма на труд, трудовите функции по която се 

осъществяват на място, което не е стопанисвано от работодателя. Този извод се подкрепя 

от следните характерни особености на работното място при работата от дома: 
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- работата от дома се извършва не по предварително направена уговорка 

между страните по трудовия договор, а въз основа на акт на държавен 

орган (спиране на работата на работодателя поради наличие на напр. 

причини от медицински характер) и/или въз основа на решение на 

работодателя (заповед на ректора на университет (Андреева and Йолова, 

2017) (Димитрова, 2018), на директора на училище, на кмета на община и 

т.н.).  

- по преценка само на работодателя отношенията между него и работника се 

уреждат или като при „работа от разстояние” или като при „надомна 

работа”. 

✓ Разпоредбата на чл.107в от КТ на труда е относима към института на надомната 

работа, а чл.107и от КТ към работата от разстояние и в конкретното им приложение 

уреждат съответно задължението на работодателя при издаване на заповедта по чл.120б 

от КТ да определи по своя воля, без да съобрази мнението на работника или служителя 

част от съществените елементи на трудовия договор между които и местонахождението 

на работното място, но и трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите 

системи на заплащане. Освен това следва да установи:  

- редът за възлагане и отчитане на работата; начинът за снабдяване с 

материали и предаване на готовата продукция; консумативните разходи за 

работното място и заплащането им;  

- други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на 

надомната работа или/и 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 

работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят 

в индивидуалния трудов договор.  

Анализът на чл.120б от КТ на плоскостта на приложението си и при съобразяване 

на обстоятелството, че работата от дома няма постоянен характер, а се преминава към 

нея за определен, конкретно посочен с времеви граници период поставя няколко въпроса, 

както с практически, така и с теоретичен интерес: 
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На първо място следва да се обсъди въпроса за това „как и кой“ ще заплаща 

разходите (напр. за ел. енергия и интернет). Тези разходи би следвало да се заплащат от 

работодателя, но как точно и въз основа на какъв документ? Важно е същите да не се 

включват като част от трудовото възнаграждение, доколкото в този случай върху сумата 

ще се начислят данъци и осигурителни плащания (ДОО, ЗО). 

На второ място възниква въпросът следва ли работникът/служителят/ 

преподавателят да получи наем за периода, в който работи от дома си за тази част от 

жилището, която ползва за служебни цели. 

Работникът/служителят  се явява наемодател на работодателя за частта от дома 

му, в която извършва трудовите си функции и е логично да получи наем за това, както и 

платените във връзка с извършваните трудови функции разходи. В този аспект се поставя 

и въпросът: следва ли отношенията по ползването на дома на служителя/работника за 

осъществяването на трудовите му функции при работодателя да се оформят в договор за 

наем между страните по трудовия договор? Това пък поставя въпросите за 

необходимостта и начина на префактурирането от служителя/наемодател на 

работодателя/наемател на разходите за ел. енергия, вода, парно, такса битови отпадъци 

и интернет и начина на отчитането на разхода за наем и консумативи от 

служителя/наемодател и работодателя/наемател за целите на данъчното облагане. 

На трето място с особена значимост е въпросът свързан с осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд при работата от дома (Ширванян, 2021). 

Задължен ли е служителят да прави инструктаж на лицата, които го посещават в дома 

му, както във връзка с осъществяване на служебните му функции, така и не по работа, 

доколкото домът му вече се явява и „работно място”? 

Нещо повече - дистанционната заетост често освобождава работодателите от 

необходимостта да предоставят необходимите съоръжения, качествена апаратура и 

оборудване, плащане на застраховки и т.н. В резултат на прехвърляне на разходите по 

условията на труд към дистанционните работници, те могат да влошат здравето си, 

работейки интензивно пред монитора в неподходяща среда и в различни часове на 

денонощието (за сметка на времето си за отдих), използвайки неергономични мебели или 

морално остаряла база (Blagoycheva, 2019). 

Отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Андреева and Йолова, 2018) (Иванова, 2018) (Димитрова, 2020) е предвидена за 
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работодателите при формите на труд работа от разстояние и надомна работа. При работа 

от дома изискването работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд 

е поставено в общата разпоредба на чл.7 от ЗЗБУТ. С цитираната норма е поставено 

изискването работните места да отговарят на минимални изисквания за осигуряването 

на здравословни и безопасни условия на труд. Минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд се определят с наредба на министъра на труда и социалната 

политика и министъра на здравеопазването. Тук се поставя въпроса – целият дом на 

работника ли следва да бъде обследван и приведен в съответствие на минималните 

изисквания за безопасни и здравословни условия на труд или само тази част, в която 

служителят преобладаващо осъществява трудовите си функции (стая, контакт за 

свързване с ел. инсталацията, осветително тяло и т.н.)? При осъществяване на трудовите 

функции като работа от дома на работника, има ли, последния задължение да допусне 

работодателя в дома си за изпълнение на задължението му за осигуряване на 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и ако не го 

допусне – какви са последиците? При работа от дома не е ясно как ще се отграничи 

осъществяването на трудовите функции от изпълнението на домакинските задължения и 

от свързаните с личния живот дейности. В този смисъл времето за приготвянето на кафе 

или храна и консумацията им ще бъдат ли част от времето за почивки (Йолова, 2021) в 

рамките на работното време и ако при приготвянето им се получи нараняване – ще бъде 

ли това нараняване „трудова злополука”? Поддържането на хигиената на работното 

място в дома е и изпълнение на домакинските задължения и при настъпване на злополука 

– ще бъде ли квалифицирана като трудова? Тези въпроси се поставят с оглед дадените 

изчерпателни дефиниции на „трудовата злополука” в КТ и КСО и трудността в горните 

примери да се разграничат дейностите от чисто домашен характер от изпълнението на 

трудовите функции, в аспектите както на обезпеченията предвидени по социалното 

осигуряване, така и на имуществената отговорност на работодателя (Мръчков, 2013). 

Посоченото налага нормативно дефиниране в конкретика на понятието „работно място 

при полагане на труд от дома” и въвеждане на ясни правила за отчитането и 

отграничаването на работното време от времето за почивки включително и междудневни 

и междуседмични с цел: първо - спазване на нормативните изисквания въведени за 

работното време и забраната за извънреден труд освен в предвидените изчерпателно 

случай (Банов, 2020 2), както и второ за отграничаването на трудовия травматизъм от 
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обикновените (битови) злополуки. Освен минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд, регламентирани в посочените нормативни разпоредби, по-

широкото им интерпретиране може да се обвърже с прилагането на доброволна основа 

на социално отговорни практики в отношенията с персонала от някои работодатели. 

Подобни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 

една от основните области, регламентирана в социалните сертифициращи стандарти 

(като напр. SA 8000), в изискванията за членство на международни организации, 

популяризиращи прилагането на КСО (като Глобалния договор на ООН, 

Международния форум на бизнес лидерите, Бизнес инициативата за социално съгласие 

и др.) (Серафимова, 2021). До момента обаче в тях също не е предвидено по-подробното 

им изясняване в условия на „работа от дома“, а се предлагат общи интерпретации за 

безопасни и здравословни условия на труд на работното място. 

На четвърто място може да се обсъди въпросът - може ли работникът да полага 

труд от друго място, което не е посочено в заповедта на работодателя (особено в 

хипотезата, когато работодателят не му е предоставил техническото устройство от което 

да осъществява трудовите си функции и не е поел ангажимент за заплащане на разходите 

за ел. енергия, интернет), на което се намира (хотел, вила, домът на негови близки, при 

които гостува, кафене, плаж и т.н.) и в този аспект - следва ли заповедта на работодателя 

за преминаване на работа от дома да включва и ограничителни условия относно мястото 

на полагане на труд или всеки работник може да вземе решение за изменение на мястото 

от което полага труд при необходимост (профилактика на енергопреносната мрежа) или 

по субективни причини? 

По отношение на членовете на академичния състав могат да се разгледат и 

следните специфични въпроси: ректорът е ограничен в изпълнение на правомощията си 

от вътрешните актове на висшето училище, приети от Академичния съвет (Димитрова, 

2021). При това условие за издаване на заповед за преминаване на работа от дома следва 

ли да има нарочно приети правила във вътрешните на висшето училище  актове? И в 

каква първична законодателна рамка (доколкото такава няма) следва да бъде въведен 

режимът във вътрешните актове на висшите училища и/или Академичните съвети ще 

приемат своите актове в условията на първично уреждане на материята относно работата 

от дома. А също и как ще бъде финансирано това, особено в държавните висши училища. 
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Заключение  

 

„Работното място” е комплексен правен институт с проявление в трудовото, 

осигурителното, данъчното, облигационното, търговското и 

административнонаказателното право и правото в областта на конкуренцията и имащ 

съществено значение в аспекта на благосъстоянието на работника и включващ в себе си 

и чисто икономически елементи като разходи за обзавеждане, оборудване, поддръжка, 

консумативи, и изчисление на работното време. 

Работата от дома, т.н. „homе office” е измежду възникналите нови форми на 

полагане на труд и не е изрично предвидена в разпоредбите на КТ и в другите 

нормативни актове, уреждащи трудовите отношения в България. Отликата от 

предвидените в КТ форми на полагане на труд се състои в работното място, от/на което 

се осъществяват трудовите функции и начина на организацията на трудовия процес. 

Същевременно това е само един от белезите, но не по маловажно е едностраният 

характер на нейното установяване, както и липсата на баланс в отношенията между 

страните. Част от задълженията на работодателя се трансформират и негласно се 

пренасят върху икономически по-слабата страна, която същевременно с изискването за 

качествен престиране на работната си сила следва да поеме ангажимент и за организация 

на процеса на полагане на труд (или в най-добрия случай на част от задълженията на 

работодателя). 

Това води до извод, че не са предвидени разпоредби в КТ, уреждащи отношенията 

между работника/служителя и работодателя в случаите на преминаване на работа от 

дома при наличието на предпоставките за това. Законът чрез препращането в 

разпоредбата на чл.120б КТ към чл.107в и чл.107и от КТ е оставил на преценката на 

работодателят да определи кой ще осигури работното оборудване, консумативите и 

разходите за работата от дома. Това следва да е работодателят, но след като не е 

предвидено в трудовия договор и не е поставено като императивно изискване в закона е 

възможно, напр. учителят и преподавателят във висшето училище сами да осигурят 

техническото средство и обслужването му за да провеждат занятията с учениците или 

със студентите.  

Настоящата уредба не дава адекватна регламентация на работата от дома. Чрез 

механично смесване на норми от различни правни институти, регламентиращи различни 
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от работата от дома отношения е направен опит да се уреди изцяло ново отношение 

между работник и работодател, което възниква от обстоятелства, които са извън тях 

(епидемична обстановка, извънредно положение) и не са били предмет на договаряне 

при подписването на трудовия договор. 

Ако поставените въпроси не бъдат решени по нормативен път може да се стигне 

до ситуации, при която работодателите да предпочитат служителите им да извършват 

работа от дома за дълги периоди от време, дори и да не са налице нормативните 

предпоставки за това (по чисто икономически причини – напр. висока цена на ел. енергия 

за промишлени нужди), като по този начин ще намалят разходите за дейността си и това 

ще се отразява не само на правото на конкуренция в дългосрочен план, но и се явява 

форма на нерегламентирани удръжки от трудовото възнаграждение (а това е нарушение 

на Член 4, параграф 5 от Европейската социална харта1, ратифицирана от Р България и 

част от националното ни право) и е в противоречие с защитеното в чл.48 Конституцията 

на Република България субективно право на труд на гражданите на Р.България и на 

предвидените за реализирането му правни гаранции (Димитрова, 2020 1)(Куманова, 

2019)(Петров, 1997)(Петров, 1997 1)(Петров, 1997 2)(Петров, 1997 3).  

От изложеното се констатира, че липсата на регламентация на работата от дома 

поставя проблеми от трудовоправно естество, като напр. но не изчерпателно относно 

работното време, безопасните и здравословни условия на труд и трудовото 

възнаграждение, но поставя проблеми и в други области, напр. в областта на правото 

уреждащо образованието в Р България. 

Пандемията от Covid 19, развитието на технологиите и промяната в разбирането 

за начина на осъществяване на трудовите функции предопределят възникването и 

налагането на нови форми на труд, между които е и работа от дома. Това определя 

небходимост от въвеждането на нарочна регламентация, която да урежда спецификите 

на новите форми на труд при съобразяване на съществуващите и в другите правни 

отрасли разпоредби.  

В тази връзка могат да бъдат оправени предложения де леге ференда за допълване 

на понятието „работно място“ с цел от една страна по-голяма гъвкавост, когато 

обществения интерес налага ползването на форми на труд нереурегулирани от КТ, но 

 
1Съвет на Европа, Европейска социална харта, кратък справочник,София, Колибри, 2002, стр.139-143 
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същевременно да се създадат и гаранции за защита правата на работниците и 

служителите.  

Предвид нестабилността в обществените отношения породени от панденмията и 

потребността от сигурност при упражняване на правото на труд е възможно да се 

регламентира като нова форма на труд „работа от дома“ с предвиждане на базисните й 

характеристики и разпределение на ангажиментите и насрещните престации за страните.  
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Резюме  

През последните години в почти всички обществени сфери настъпват промени, 

които специалистите определят като Четвърта индустриална революция. Тя се свързва с 

навлизането на определени технологии, които обединяват физическия, дигиталния и 

биологичния свят и предизвикват осезаеми промени на пазара на труда. Четвъртата 

революция отправя към бизнеса редица предизвикателства и той все повече се нуждае от 

специалисти със специфична професионална подготовка. Целта, която си поставя 

авторът на статията, е да представи някои от новите професии, появили се на пазара на 

труда, като отговор на изискванията на глобализацията и технологичния прогрес. 

Извършен е обзор на литературата в областта на разглежданата проблематика и са 

представени изводи и препоръки относно промените на пазара на труда и появата на нови 

професии.  

Ключови думи: информационни технологии; Четвърта индустриална 

революция; нови професии 
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NEW PROFESSIONS ON THE LABER MARKET 

Milena Ivanova 

Abstract 

 In the last years changes have taken place in almost all the spheres of society, which 

experts define as the Fourth industrial revolution. It is associated with the incorporation of 

certain technologies that unite the physical, digital and biological worlds and cause substantial 

changes in the labor market. The Fourth industrial revolution poses a number of challenges to 

the business and the latter increasingly requests for specialists with specific professional 

training. The aim of the author of the article is to present some of the new professions that have 

appeared on the labor market in response to the requirements of the globalization and the 

technological progress. A review of the literature in the areas of the issues under consideration 

was carried out and conclusions were presented and related to the changes in the labor market 

and new professions. 

Keywords: information technologies; Fourth industrial revolution; new professions 

 

Въведение 

През последните години в почти всички обществени сфери настъпват промени, 

които специалистите определят като Четвърта индустриална революция. Тя е свързана с 

развитието на нови технологии в сферата на изкуствения интелект, роботиката, 

следващото поколение Интернет, Интернет на нещата (IoT), автономните автомобили, 

3D принтирането, нанотехнологиите и др. (Shwab, 2016). Най-общо под Четвърта 

индустриална революция се разбира навлизането на определени технологии, които 

обединяват физическия, дигиталния и биологичния свят, и предизвикват осезаеми 

промени не само на пазара на труда, но и в икономическата и социалната сфера като 

цяло. Най-големи предизвикателства Четвъртата революция отправя към пазара на 

труда, който все повече се нуждае от специалисти със специфична професионална 

подготовка. Знанието се превръща в икономически ресурс с определящо значение в 

създаването на стойност (Александрова, 2017).  
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Целта, която си поставя авторът на статията, е да представи някои от новите 

професии, появили на пазара на труда като отговор на изискванията на глобализацията 

и технологичния прогрес.  

За постигане на целта, поставена в изследването, е извършен обзор на 

специализирана литература в областта на разглежданата проблематика.  

 

1. Новите технологии и пазара на труда 

В научната литература се срещат различни виждания относно същността на 

понятието „пазар на труда“. Поради тази причина не е възможно да се даде единна и 

всеобхватна дефиниция, която най-пълно и най-точно да отрази неговата същност. 

Пазарът на труда е едновременно икономическо пространство, система от икономически 

отношения, абстракция, механизъм за разпределение на работната сила и място, където 

работещите намират платена работа, а работодателите наемат работници. За целта, 

поставена в статията, ще се позовем на определението на Р. Калчев относно същността 

на пазара на труда, а именно: пазарът на труда е динамична система, основаваща се на 

взаимодействието между търсенето и предлагането на труд, между хората на наемния 

труд и работодателите. (Калчев, Желев, Антонова, 2014). Пазарът на труда е динамична 

система и промени в други области дават своето отражение върху неговото 

функциониране. Четвъртата индустриална революция променя облика на човешкия труд 

и значителна част от професиите, като поставя изискването за владеенето на нови умения 

- преди всичко в областта на информационните технологии. От пазара на труда отпадат 

професии, но същевременно с това се появяват и развиват нови професии, които изискват 

познаването и прилагането на последните достижения в областта на информационните 

технологии. Компаниите използват все повече нови технологии, за да повишават 

ефективността и производителността си, да разширяват пазарите си и да се конкурират 

в световен мащаб. Акцентът в новите бизнес модели е поставен върху развитието на 

технологии, като големи данни и техния анализ, автономни роботи, реалновремеви 

симулации, хоризонтална и вертикална интеграция на системите, интернет на нещата, 

кибер сигурност, облачни технологии, добавено производство (3D принтинг), добавена 

реалност и др. (Антонова, Иванова, 2021). Една част от професиите, които познаваме към 

настоящия момент, след сравнително кратък период от време няма да съществуват на 

пазара на труда или поне не във вида, в който ги познаваме днес. Новите технологии 
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оказват въздействие върху пазара на труда през следващите години и то не само при 

индустриалните работни места, но и в сектора на услугите, (медицина, образованието, 

транспорт и др.) (Bloss, 2011; Lorentziadis, 2014). Същевременно на пазара на труда се 

появяват професии, които до сравнително скоро са били непознати. Проучване за 

работните места на бъдещето за развитието на сектора на информационните технологии 

(IT) показва, че през 2025 г. петте най-търсени ИТ професии се очаква да бъдат 54.6% 

експерти по големи данни, следвани от специалисти по ИТ сигурност (44.58%) и трети – 

разработчиците на приложения (26.10%) ), след това многоканални архитекти (24,90%) 

и интерактивни разработчици (23,29%) (Ivytechnoweb, 2019). В настоящaта статия ще 

съсредоточим нашето внимание предимно върху специалистите с по-специфични 

умения в дигиталната сфера. 

 

2. Новите професии 

Новите професии, обект на внимание в статията, са: 

1. Специалист по социални мрежи; 

2. Инженер по облачни услуги; 

3. Big data специалисти- анализатор на данни (Data Analyst), учен по данни (Data 

Scientist), инженер по данни (Data Engineer); 

4. Инженер по машинно самообучение (Machine Learning Engineer); 

5. Блокчейн специалист; 

6. Етичен хакер; 

7. IoT инвеститор; 

8. Специалисти по виртуална реалност. 

Социалните мрежи заемат все по-съществена роля в живота на хората. Те отдавна 

не са единствено и само средство за забавление. Социалните мрежи сa един от най-

ефективните комуникационни канали – еднопосочни или двупосочни. Голяма част от 

стопанските и нестопанските организации поддържат страница в една или повече 

социални мрежи като Facebook, Twitter, Instagram и др. Социалните мрежи са едно от 

средствата за налагане на дадена организация в обществото, за създаването на 

положителен имидж, за промотиране на продукти или услуги. Това виждане се 

възприема от все повече стопански и нестопански организации, които наемат 

специалист, който да създаде и поддържа страницата на организацията в различните 

социални мрежи. Специалистът по социални мрежи не само актуализира 
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информацията за организацията и нейните продукти/услуги. Той разработва стратегии, 

чрез които страницата в съответната социална мрежа максимално да работи в полза на 

организацията, организира рекламни кампании, анализира резултатите от тях, поддържа 

връзка с клиентите, следи страниците на конкурентите и др. Специалистът социални 

мрежи трябва да притежава задълбочени познания в областта на традиционния и 

дигиталния маркетинг, отлична комуникативност, креативност и организационни 

умения (5W Блог, 2020).  

През последните години организациите се преориентират от традиционните уеб 

хостинг услуги към облачните технологии. Облачната технология е модел, който прави 

възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, 

хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или 

управление от доставчика на услугата (ICN.BG, 2020). Този преход налага на пазара на 

труда професията на инженера по облачни услуги (Cloud Engineer). Основната задача 

на инженера по облачни услуги е да разработва, внедрява и развива облачно базирани 

решения - най-вече за корпоративни клиенти. Инженерът по облачни услуги има своето 

място и в публичната администрация. През 2015 г. е разработена Стратегия за прилагане 

на облачните информационни технологии в държавното управление, в изпълнение на 

„Визия за развитие на единна съобщителна среда за държавното управление на базата на 

единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на 

националната сигурност” (СПОИТДУ, 2015). Предвид спецификата на всеки клиент, 

облачните решения също са специфични и в тази сфера готови стандартни решения са 

неприложими. Инженерът по облачни услуги, освен задълбочени познания в Cloud 

технологиите, е необходимо да притежава отлични професионални компетенции в 

областта на системната и мрежовата администрация, IT интеграциите, организационни 

умения, логическо мислене, опит в управлението на проекти и др.  

Сред новите професии на пазара на труда са тези на Big data специалистите- 

анализатор на данни (Data Analyst), учен по данни (Data Scientist), инженер по данни 

(Data Engineer). Тези три професии са свързани една с друга, но са различни по своята 

същност. Основната задача на инженера по данни се състои в това да предостави на 

учените и анализаторите данни в такъв формат, които могат да се използват за анализ. 

Анализаторът на данни от своя страна агрегира и анализира получените данни и ги 

предоставя на съответата организация в информация в разбираем вид. Ученият, за 
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разлика от анализатора, не само анализира предоставените данни, но и разработва 

алгоритми за машинно обучение и изкуствен интелект. От него се изисква да създаде 

прототипи и да разработи такива продукти за данни за вземане на интелигентни решения, 

чрез които да се управлява бизнеса. Big data специалистите най-често са програмисти 

или администратори на база данни. Освен специфичните компютърни умения тези 

специалисти трябва да притежават и задълбочени математически и статистиески умения, 

аналитични способности, умения за машинно обучение, бизнес познания и др.  

Масовото навлизане на „умни“ вещи и автоматизирането на различни системи все 

повече налага комбинацията от изкуствен интелект и машинно самообучение. На тази 

основа възниква необходимостта от професията на инженер по машинно самообучение 

(Machine Learning Engineer). Работата на инженера по машинно самообучение се 

състои преди всичко в създаването и обучаването на алгоритми, които правят прогнози 

въз основа на обработени данни. Някои от практическите приложения на Machine 

Learning са филтрирането на спам, оптичното разпознаване на символи, създаването на 

търсачки, както и компютърното зрение (ICDET, 2017). Инженерите по машинно 

самообучение трябва да притежават аналитично мислене, умения за работа с данни, 

математически и статистически познания, опит с алгоритми за регресия и класификация, 

познания по някои програмни езици (напр. Python).  

На 3 януари 2009 г. е „изкопан“ първият „блок“, наречен „генезис блок“, част от 

първия блокчейн в света. Това дава началото и на първата криптовалута, наречена 

биткойн. След около седмица е направена първата транзакция, която използва 

дигиталната валута биткойн. Динамичното развитие на криптовалутите, електронните 

плащания, „икономика на споделянето“ и необходимостта от киберсигурност налага на 

пазара на труда професията на блокчейн специалист. Мнозина свързват тази професия 

единствено и само с дигиталната валута, но биткойн технологиите имат приложение в 

здравеопазването, в областите, в които се изисква удостоверяване на самоличност, и др. 

Блокчйн специалистите в повечето случаи са програмисти или софтуерни инженери, 

които са с по-специфична специализация (Кариери, 2018). 

Думата „хакер“ предизвиква предимно негативни асоциации и се свързва с човек, 

който прониква в определена компютърна система- най-често с цел собствена облага или 

престъпни намерения. Ускореното навлизане на технологиите във всички сфери поставя 

на преден план въпросите, свързани с киберсигурността и свързаните с нея професии. 

Една от тях е тази на „етичния хакер“. Това е компютърен специалист, който прониква 
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в компютърни системи, за да тества сигурността им, да открива уязвимости в 

информационните системи, с цел тяхното подобряване и допълнителна защита срещу 

злонамерено чуждо проникване. Професията на етичния хакер е регулирана от различни 

организации като Агенцията за национална сигурност (NSA) в САЩ, която предлага 

сертификат CNSS 4011 и Международният съвет за електронна търговия, който е 

разработил професионални сертификати, курсове и онлайн обучение и др. 

Специалистите, които работят в тази област, обикновено доказват умения пред 

потенциалните работодатели чрез различни сертификати (напр. CEH). Освен 

сертификатите етичният хакер трябва да притежава и редица „меки умения“ като 

стриктна работна етика, много добри умения за решаване на проблемите, отлични 

комуникационни способности, запазване на мотивацията във всякакви ситуации, 

познания в областта на „социално инженерство” (набор от техники, използващи 

подвеждащите методи и слабостите на самите потребители, за да се постигне определена 

цел, например инсталиране на проследяваща програма или предоставяне на поверителна 

информация) и др. (PC World, 2012). 

 През 1999 г. за първи път e формулиран терминът „Интернет на нещата“ (IoT). 

През 2005 г. Международният телекомуникационен съюз към ООН (ITU) публикува 

доклад, в който определя „Интеренет на нещата” като концепция, която представлява 

„едно ново измерение, което е добавено към ИКТ и дава възможност по всяко време, 

навсякъде да съществува свързаност за всеки (човек), която сега ще се превърне в 

свързаност за всичко (устройства, вещи и хора). Връзките между вещите ще се 

размножават, създавайки изцяло нова, динамична мрежа от мрежи – Интернет на вещите, 

част от нещо по-голямо.“ (ITU, 2005). Макар IoT да e позната от повече от 20 години тя 

е един от основните елементи на Четвъртата индустриална революция. Изследване на 

Business Insider показва, че през 2020 г. в световен мащаб има повече от 34 милиарда 

устройства, свързани към Интернет, а инвестициите за това възлизат на 6 млрд. долара 

за разработването на IoT решения (Дигитална индустрия, 2018). В тази връзка се 

очертава ролята и значението на новите специалисти на пазара на труда, наречени IoT 

инвеститори. Техните задачи са в следните две направления. Едното е да откриват 

иновативни стартъп организации, работещи в областта на Интернет на нещата, и да ги 

превръщат в печеливши. Другото направление, в което работят IoT инвеститори, е да 

предлагат нови бизнес модели на организации, които внедряват в своята дейност 
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Интеренет на нещата (CIO, 2018). Един от основните проблеми на IoT e този със 

сигурността. Ето защо на пазара на труда се появява и специалистът по IoT сигурност. И 

двете професии изискват технологични умения (инженерно образование или 

образование в сферата на информационните технологии), познанията в сферата на 

данните и тяхната сигурност, изкуствения интелект, машинното обучение, бизнес 

познания, опит в управлението на проекти и др. (CIO, 2018). 

Все по-широко разпространение в наши дни има и виртуалната реалност. Тя 

представлява компютърно генерирана симулация на триизмерна среда, която може да 

представя обективната физическа действителност или въображаеми светове. В тясното 

си (и изходно) значение виртуалната реалност (ВР) е технология, която позволява на 

потребителя едновременно да наблюдава и да си взаимодейства активно и целенасочено 

със симулираната среда така, както си взаимодейства с натурната реалност (Litmedia, 

2020). Началото на самата технология е поставено още през 70-те години на миналия век, 

но през последните години започва нейното масово приложение - а от там - и 

необходимостта от специалисти по виртуална реалност. Погрешно е схващането, че 

виртуална реалност се използва единствено и само в развлекателната индустрия (кино, 

видео и компютърни игри и др.). Виртуалната реалност все повече намира своето 

приложение в медиите, образованието (при дигитално и реално обучение), рекламата, 

архитектурата (за визуализация на архитектурни модели, за по-бърза синхронизация 

между специалистите в проектирането), спорта (виртуални тренировки), медицината 

(при системи за рехабилитация, за лечение на психични заболявания, за лечение на 

посттравматични травми, при облекчаване на болката) и др. Професиите в сферата на 

виртуалната реалност се делят на две основни групи – творчески (такива, които отговарят 

за разработването на виртуалните образи или цели видеа), и технически (такива, които 

са свързани в програмирането на конкретната идея) (Кариери, 2017). В зависимост от 

това в кое от двете направления се реализират, специалистите по виртуална реалност 

трябва да разбират от архитектура, дизайн на озвучаването, дизайн на осветлението, 

познания по физика, познания по цветознание и психологическото въздействие на 

цветовете, отлично пространствено ориентиране, технически познания и др. 
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Заключение  

В заключение, в резултат на изложеното, може да направим следните обобщения:  

1. Скоростта, с която настъпват промените на пазара на труда вследствие на 

технологиите, обединяващи физическия, дигиталния и биологичния свят, е висока.  

2. Пазарът на труда не винаги е в състояние да отговори адекватно на новите 

изисквания на бизнеса и обществото със специалисти, които имат необходимата 

квалификация.  

3. Променят се не само структурата на заетостта, изискванията към 

образованието и уменията, но и възможностите за професионална реализация. 

4. Системите на средно и висше образование все още не са достатъчно 

адаптирани към новите условия, което налага редица специалисти да се самообучават 

или да търсят подходящи курсове, бакалавърски и магистърски програми в чужбина.  

 

Предвид направените изводи предлагаме следните препоръки: 

1. Разработване на стратегия на национално равнище, в която усъвършенстването 

на системата за определяне на потребностите от кадри за икономиката и 

администрацията и адаптирането на системите за средно и висше образование да заемат 

централно място (Димитров, 2019). 

2. С появата на нови направления на труд и нови професии се появяват и нови 

рискове, свързани с безопасността и здравето на работното място. В тази връзка е 

необходимо и повишаването на осведомеността за това как промените от всякакъв вид - 

технологични, социални, политически и икономически - могат да засегнат безопасността 

и здравето на работещите, както и управляване на предотвратяването на бъдещи 

проблеми чрез разработвате на съответните политики (Антонова, 2018).  

3. Поддържане на по-тясно сътрудничество между бизнеса и образователните 

институции и съвместна разработка на учебни планове и програми. 

Настоящата статия не претендира за изчерпателност. Тя очертава възможни 

насоки за допълнителни, по-обстойни изследвания, свързани с новите професии на 

пазара на труда, с оглед подпомагане на теорията и практиката в тази област. 
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Резюме  

Бизнес организациите се стремят към нарастващ принос на човешките ресурси в 

резултатите от дейността им. Наред с това голяма част от мениджмънта на българските 

бизнес организации не познава и не използва доказано работещи теории, подходи, 

политики, механизми и методи, свързани с ефективното управление на човешките 

ресурси и превръщането им в трайно и устойчиво конкурентно предимство за 

организациите. Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни полета 

в управлението на човешките ресурси в българските бизнес организации, както и 

възможностите за тяхното преодоляване чрез провеждане на експертизи и 

аргументиране, разработване и внедряване на проектни решения за оптимизиране на 

разкритите чрез експертизите проблемни полета. Проблемните полета, посочени в 

статията са изведени на база собствени наблюдения на автора в редица големи бизнес 

организации в България. Методологията на изследването е основана на открояване на 

проблемни полета и синтезирано представяне на проектни решения за тяхното 

преодоляване. Резултатите от изследването са свързани с възможностите на 

организациите да повишат конкурентоспособността си чрез целенасочени действия, 

свързани с оптимизиране управлението на човешките ресурси.    

Ключови думи: проблемни полета; управление на човешките ресурси; 

експертизи; проектни решения 
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CURRENT PROBLEMATIC FIELDS IN MANAGEMENT OF HUMAN 

RESOURCES IN BULGARIAN BUSINESS ORGANIZATIONS 

Stefka Masaldzhiyska 

Abstract 

Business organizations strive for growing contribution of human resources as a result of 

their activity. In addition, a large part of the management of Bulgarian business organizations 

do not know and do not use proven theories, approaches, policies, mechanisms and methods 

connected to the effective management of human resources and their transformation into a 

lasting and sustainable competitive advantage for organizations. The purpose of this article is 

to highlight the main problematic fields in management of human resources in Bulgarian 

business organizations, as well as opportunities to overcome them by conducting expertise and 

argumentation, development and implementation of project solutions for optimizing the 

identified problematic areas. The problematic fields mentioned in the article are based on the 

author's own observations in a number of large business organizations in Bulgaria. The research 

methodology is based on the identification of problem fields and synthesized presentation of 

design solutions for their overcoming. The results of the study are related to the ability of 

organizations to increase their competitiveness through targeted actions related to optimizing 

human resource management. 

Keywords: problematic field; management of human resources; expertise; project 

solutions 

 

Въведение 

Науката за управление на човешките ресурси се характеризира с интензивно 

развитие на теории, подходи, направления и методически инструментариум, насочени 

към човешкия фактор и неговото ключово място и роля при функциониране на 

организациите от бизнес сектора и публичния сектор. Преходът на научното богатство в 

управлението на човешките ресурси в практиката на българските бизнес организации не 

може да бъде еднозначно оценяван. Несъмнено има организации, които постигат 

резултати в управлението на човешките ресурси, доближени до научните подходи, 

политики и механизми. Реални последици от функционирането им са: достигнато 



Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“,  

Сдружение „Креативно пространство“, Брой 2 / 2021 

 

ISSN 2738-8719 43 

конкурентно предимство на техните човешки ресурси; нарастващ относителен дял на 

носителите на човешки капитал сред човешките ресурси; постигнатата 

конкурентоспособност на местния и чужди целеви пазари. Същевременно в голяма част 

от българските бизнес организации съществува сериозно изоставане на управлението на 

човешките ресурси от научните изисквания, както и са налице широк кръг проблемни 

полета, свързани с управлението на най-важния „актив“ на организациите, който 

несъмнено са техните човешки ресурси. 

Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни полета в 

управлението на човешките ресурси в българските бизнес организации, както и 

възможностите за тяхното преодоляване чрез провеждане на експертизи и 

аргументиране, разработване и внедряване на проектни решения за оптимизиране на 

разкритите чрез експертизите проблемни полета. Проблемните полета, посочени в 

статията са изведени на база собствени наблюдения на автора в редица големи бизнес 

организации в България. Методологията на изследването е основана на открояване на 

проблемни полета и синтезирано представяне на проектни решения за тяхното 

преодоляване. 

 

1. Основни проблемни полета в управлението на човешките ресурси в 

българските бизнес организации  

 Проблемните полета в управлението на човешките ресурси в българските бизнес 

организации са предизвикателство пред висшия им мениджмънт и вкл. пред 

ръководителите на екипи в управленските и производствените структури. Налице е 

недостатъчна тенденция на стремеж за тяхното преодоляване. Под проблемни полета се 

имат предвид такива страни на управлението на човешките ресурси в нашите фирми, 

които съществено се разминават със съвременните научни достижения и е налице 

значително изоставане от “добрите практики” на фирмите от повечето страни от 

Европейския съюз (Илиев, 2006). Собствени наблюдения, през периода 2018 – 2021 

година, в редица големи бизнес организации, както и на аналитично-оценъчни 

публикации и проекти, дава основание да откроя обхват от основни проблемни полета в 

управлението на човешките ресурси в българската бизнес практика. 

 Първо, подценено изграждане и функциониране на системи за управление на 

човешките ресурси. 
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 Системата за управление на човешките ресурси в бизнес организацията 

представлява аргументиран обхват от относително обособени дейности, които са във 

взаимодействие помежду си, обусловено от взаимните им връзки и взаимно влияние, и 

които са насочени към обогатяване на трудовия потенциал на организацията, неговото 

оптимално използване и постигане на организационните цели (Илиев & Димитров, 2021, 

с. 104). Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които 

трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им 

със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на 

организацията (Шопов & Атанасова, 2009). Необходимо е управлението на човешките 

ресурси да се разглежда като система от елементи и причинно-следствени връзки между 

тях, а изгреждането на тази система да се извършва в съответствие с изискванията на 

системния подход.  

 Неспазването на принципа на системността (системния подход) при разработване 

на механизми и правила за реализация на основните функции на управлението на 

човешките ресурси води в голяма степен до самоцелно тяхно осъществяване в дейността 

на ръководителите от всички йерархични равнища в бизнес организацията. Не се отчитат 

връзките, зависимостите и взаимното влияние между основните функции в качеството 

им на ключови компоненти на системите за управление на човешките ресурси. В този 

смисъл не се оползотворява потенциала на управленски решения, насочени към 

човешкия фактор в бизнес организациите, което обуславя негативни последици върху 

продуктивната трудова дейност. 

 Три от ключовите компоненти на системата за управление на човешките ресурси, 

а именно: оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси; обучение и 

развитие на човешките ресурси; управление на възнагражденията на човешките ресурси 

в бизнес организацията, имат относителна самостоятелност, но преди всичко се 

характеризират с взаимното им влияние. Реалните резултати от оценяване на трудовото 

представяне на човешките ресурси насочват дейностите по тяхното обучение и развитие, 

в голяма степен влияят върху механизмите за управление на възнагражденията и в 

крайна сметка осигуряват продуктивна трудова дейност на човешките ресурси. Тогава, 

когато системата за управление на човешките ресурси в организацията реално отсъства, 

е невъзможно да се използва потенциала, заложен в системността и да се очакват 



Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“,  

Сдружение „Креативно пространство“, Брой 2 / 2021 

 

ISSN 2738-8719 45 

повишени и обогатени компетентности на човешките ресурси, нарастваща тяхна трудова 

мотивация, себераздаване и постигане на високи цели. 

 Второ, оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси в бизнес 

организациите сериозно разминаващо се с научното богатство в тази област.   

 Трудовото представяне е един от най-значимите индикатори в управлението на 

организационните резултати и е източник на конкурентно предимство, което насърчава 

и усъвършенства цялостната организационна ефективност (Johari & Yahya, 2009). 

Трудовото представяне е резултат от постиженията на човек в изпълнението на задачите, 

които са му възложени въз основа на неговите умения и опит. Трудовото представяне 

зависи от три важни фактора: способностите и интересите на служителя; разбирането и 

приемането на задачите, които са му възложени и нивото му на мотивация (Santoso, 

2018). Множество изследвания са свързани с оценяване на трудовото представяне (Bol, 

2011; Feraru & Ciucescu, 2010). Въпреки, че има значителен научен напредък в областта 

на оценяването на трудовото представяне, много бизнес организации срещат проблемни 

полета при извършване на тази дейност (Keathley-Herring, 2017). Сред тях могат да бъдат 

откроени няколко проблемни полета с особена значимост: 

- Недостатъчно пълна и прецизна регламентация на механизмите и правилата на 

дейността по оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси, вкл. на тяхното 

диференциране за ръководители; специалисти и работници в бизнес организациите.  

- Редица изследователи се фокусират върху аргументиране на показатели за 

оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси и в частност на 

представителите на ръководния състав на организациите. Това е продиктувано от 

необходимостта ефективно да се управляват човешките ресурси с цел повишаване на 

организационната производителност и конкурентоспособността (Guest, 2011). Въпреки 

това се наблюдават сериозни слабости в обхвата от показатели за оценяване на трудовото 

представяне, както и неясноти в скалите за оценяване на показателите и „присвояването“ 

на коефициенти на тяхната значимост.  

- Недостатъчни познания и умения на ръководителите в качеството им на 

оценяващи лица на членовете на ръководените от тях екипи.  

- Формализиране на оценяването на трудовото представяне на служителите, от 

което произтичат пристрастност в оценките, възприемането им от служителите като 
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несправедливи, липса на удовлетвореност на оценяваните служители и загуба на доверие 

към оценяващите лица, каквито са преките им ръководители. 

- Отсъствие на конструктивен диалог между оценяващи лица и оценявани лица, в 

който добронамерено да се обсъждат силните и слабите страни на оценяваните лица. 

- Подценено обучение на човешките ресурси на бизнес организациите по 

механизма, правилата и показателите за оценяване на трудовото им представяне, 

последвано в много случаи от необвързване на резултатите от оценяването с конкретни 

последици за оценяваните лица. 

 Сред основните проблеми, които „изкривяват“ оценяването на трудовото 

представяне и съответните резултати от него, и са в основата на загуба на важни негови 

положителни ефекти, се откроява фундаменталното погрешно схващане за това, което 

трябва да се оценява. Атестирането се фокусира не върху поведението, а върху 

резултатите от него. То не разкрива как са постигнати съответните резултати, респ. как 

се вършат нещата в трудовата дейност и не отчита по-дълбоките емоционални 

компоненти на мотивацията, които влияят върху трудовото поведение на служителите, а 

оттук и върху резултатите от тяхната дейност (Левинсън, 2008). 

  Трето, управление на възнагражденията в организациите, не съответстващо 

на научната разработеност на тази проблематика.  

Проблемите, свързани с възнагражденията винаги са били особено актуални в 

нашата страна, но в последните години те придобиват все по-голямо значение (Стефанов, 

2019). Сред многообразието от нерешени проблемни полета могат да бъдат откроени 

следните:  

- Недостатъчно съответствие между водещите три признака на всяка длъжност: 

сложност; трудност; отговорност на длъжността и определената основна заплата за 

длъжността.  

- Преобладаващо ниско равнище на основните заплати в голяма част от 

организациите, вкл. при тенденции за значително подобряване на тяхното финансово-

икономическо състояние. 

- В практиката преобладаващо се "фетишизират" основните заплати и се 

подценява гъвкавата част на паричното възнаграждение, особено нейното основаване на 

подходящи бонусни схеми. 
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- Поради не изграденост на системи за управление на човешките ресурси в 

бизнес организациите не се достига до обвързване на резултати от оценяване на 

трудовото представяне на служителите (текущо и атестационно) с паричното им 

възнаграждение.  

- В условия на екипна работа и произтичащо от нея формиране на общоекипни 

бонуси има недостиг на познания за вариантите на тяхното разпределение между 

членовете на екипа, а оттук избор на най – подходящия от тях. 

- Трудовите разходи (от които над 90% са разходи за заплати) в голяма част от 

българските бизнес организации се поддържат на ниско равнище с оглед да не 

застрашават конкурентоспособността на организацията на целевите пазари. 

  Проблемните полета, свързани с възнагражденията, нямат повсеместна валидност 

за всички български бизнес организации, но отразяват една преобладаваща картина в 

това отношение. Тяхното решаване е предизвикателна, но възможна задача пред 

мениджмънта.  

  Четвърто, незадоволително състояние на трудовата мотивация на 

човешките ресурси. 

   Мотивацията на работещите е един от основните проблеми, стоящи за решаване 

пред мениджмънта, тъй като тя е пряко свързана с удовлетворението от работата, 

реализацията на компетентностите на служителите, както и с възможността да се 

прилагат нови идеи (Боянов, 2018). Проблемните полета, свързани с трудовата 

мотивация на човешките ресурси в организациите са много, като сред тях могат да бъдат 

посочени няколко, които имат съществено значение: 

- Безспорно за работещите най-значим мотивиращ фактор е трудовото им 

възнаграждение. Реалностите дават основание да се посочи, че мотивиращата сила на 

този фактор е ниска, т.е. голяма част от работещите не са мотивирани от 

възнаграждението, което получават. 

- Проблемно поле, противодействащо на трудовата мотивация на човешките 

ресурси са неразработени и неприлагани в много организации механизми за нейното 

повишаване, както и непровеждани анализи и оценки на състоянието на трудовата 

мотивация.  
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- Българските организации използват ограничен обхват от фактори и техники за 

мотивиращо въздействие върху трудовото поведение и трудовото представяне на 

човешките ресурси. 

- Ключовото понятие „признание на приносите на човешките ресурси“ по 

правило трудно намира адекватни, очаквани и желани мотивационни форми и 

въздействие върху човешките ресурси. 

  Пето, подценени са изискванията и принципите на екипността в 

организациите. 

В последните десетилетия материята на екипността и екипите има значима научна 

разработеност, като нейното прилагане в практиката дава убедителни доказателства, че 

трудовата дейност се реализира ефективно в условията на екипна работа (Илиев & 

Димитров, 2021, с. 244). Преобладаващата част от организациите са наясно, че правилно 

изградените и функциониращи екипи са в основата на осигуряване на конкурентно 

предимство на човешкия фактор в тях. Въпреки това могат да бъдат откроени редица 

проблемни полета, свързани с екипността и екипите, като най-ключови сред тях са: 

- Недостатъчно се използват подхода и възможностите за „квалификация в 

ширина“ на членовете на „екипите“, а по този начин се ограничава като цяло трудовия 

потенциал на „екипите“. 

- Работната среда в екипите, която е сред основните фактори за продуктивна 

трудова дейност, в много отношения е неблагоприятна, междуличностните отношения и 

взаимната подкрепа между членовете на екипите не са на добро равнище, проблемна е 

сплотеността на екипите. 

- Важната роля на ръководителите на екипи е принизена до формално 

изпълнение на функции и задачи, а изследвания в областта на лидерството в бизнес 

организациите в страната показват недостатъчен относителен дял сред ръководителите, 

които са истински ръководители – лидери на своите екипи.  

   Шесто, изпълняването на предимно административни функции и задачи от 

отделите по „Човешки ресурси“.  

   В голяма част от организациите, членовете на отдела по „Човешки ресурси“ 

изпълняват дейности, предвидени в трудовото законодателство и вътрешнофирмените 

уредби относно човешките ресурси. Наблюдава се недостатъчен принос на отдела по 

„Човешки ресурси“ в извършването на експертизи (експертни оценки) на състоянието на 
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човешките ресурси и в подготовката на препоръки и проектни решения за подобрения в 

управлението на човешките ресурси. Основните причини за това са няколко. Първо, 

българският мениджмънт значително подценява важната и сложна дейност по 

управление на човешките ресурси, като за по-голяма част от членовете на отдела по 

„Човешки ресурси“ водещи са рутината и консервативното отношение към новостите и 

иновациите. Второ, действащите специалисти и експерти по човешки ресурси не 

преминават достатъчно обучения, свързани с модернизиране управлението на заетите в 

организацията и повишаване на техните поведенчески способности и мотивация. Трето, 

не се предоставят достатъчно добри условия на труд, с които да се привлекат нови, млади 

кадри в отделите по „Човешки ресурси“, с достатъчно добра подготовка в областта и с 

идеи за въвеждане на иновативни подходи и механизми, свързани с управлението и 

развитието на човешките ресурси.  

 

2. Възможности за преодоляване на проблемни полета в управлението на 

човешките ресурси  

В принципен план подходът за решаването на посочените по-горе проблемни 

полета в управлението на човешките ресурси в българските бизнес организации обхваща 

два основни етапа: 

 Първи етап: Провеждане на експертизи (експертни оценки) на състоянието на 

ключовите функции и дейности в управлението на човешките ресурси. От ключово 

значение е резултатите от експертизата да се обобщят по следните критерии: основни 

проблемни полета в състоянието и управлението на човешките ресурси в организацията; 

влияние на проблемните полета върху резултатите от осъществявани процеси и дейности 

– индивидуални, екипни и организационни резултати; значим прираст на отделни 

служители или екипи над направените и правените разходи за тях, съдържащ се в крайни 

резултати от дейността им. 

 Втори етап: Аргументиране, разработване и внедряване на проектни решения 

за оптимизиране на разкрити чрез експертизите проблемни полета както във 

вътрешнофирмената регламентация на функции и дейности в управлението на 

човешките ресурси, така и в реалното им осъществяване от ръководителите от всички 

равнища на управленската йерархия в организациите. 
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 Необходимостта от експертизите произтича от възможностите, които те дават за 

конкретно идентифициране на фактори и причини, обусловили проблемни полета в 

управлението на човешките ресурси. С други думи качествените експертизи и 

подходящият инструментариум за тяхното провеждане „разшифроват“ детайлно 

проблемните полета, а по този начин насочват в правилна посока разработването на 

проектни решения за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в 

българските бизнес организации.  

 В статията не е възможно да се обхванат и аргументират цялостно необходимите 

оптимизационни решения, свързани с управлението на човешките ресурси, които да се 

вземат от собственици и висш мениджмънт на българските организации, с помощта на 

специалистите от отдела по „Човешки ресурси“. Като основни и належащи проектни 

решения за усъвършенстване управлението на човешките ресурси в организациите, 

могат да бъдат откроени следните: 

 Първо: Обогатяване на вътрешнофирмената нормативна регламентация на 

оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси в частта „Показатели за 

оценяването“; характеризиращи признаци на показателите; относителна тежест и 

значимост на отделните показатели в общата оценка на трудовото представяне; 

формиране на частните и общата оценка на трудовото представяне по отделно за 

ръководителите; специалистите и работниците в организацията. Провеждане на 

обучения на ръководителите на екипи по обогатения механизъм за оценяване на 

трудовото представяне, в т. число и за дефиниране от тях на конкретна и реална 

препоръка за подобрения в трудовото представяне на членовете на екипа. Показателите 

за оценяване на трудовото представяне е необходимо да отговарят на следните 

изисквания: да отразяват специфичните и най-важните особености и изисквания, които 

длъжността предявява към лицето, което я заема; да характеризират постиженията на 

оценяваните лица и резултатите от тяхната трудова дейност през съответен период; да 

обхващат достатъчно пълно поведенческите аспекти в трудовото представяне на 

оценяваните лица; да се поддават на наблюдение и обхващане със средствата, с които 

разполага бизнес организацията и да позволят необходима и достатъчна точност на 

наблюденията; да са разграничими един от друг, т.е. да съществуват ясно разграничими 

разлики между отделните показатели, които да правят невъзможно припокриването на 

отделните признаци, двойно и тройно отчитане на едно и също постижение при 
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оценяването; показателите да са универсални, т.е. да могат да се използват за всички 

служители, които попадат в една и съща категория персонал; да бъдат оптимален брой. 

 Второ: Проектни решения във вътрешнофирмената регламентация на 

„Управление на възнагражденията“ в организациите с фокус върху разработване и 

внедряване на обхват от подходящи индивидуални, екипни и фирмени бонусни схеми; 

провеждане на необходимо обучение по бонусните схеми и активизиране 

себераздаването на човешките ресурси в трудовата им дейност. Осигуряване чрез 

бонусните схеми на нарастване на променливата (гъвкавата) част на брутното 

възнаграждение на човешките ресурси. 

 Трето: В областта на повишаване на трудовата мотивация на човешките ресурси 

в българските бизнес организации като най-важни могат да се посочат в единство 

следните проектни решения: 

- Обогатяване на обхвата от фактори и техники на разположение на 

мениджмънта и ръководителите на екипи за мотивиращо въздействие върху трудовото 

поведение и представяне на човешките ресурси; 

- Системно проучване мотивацията на човешките ресурси като предпоставка за 

осигуряване на съответствие между желани и очаквани от хората в организацията 

мотивиращи ги фактори и въздействия, от една страна, и мотивиращи фактори, който са 

на разположение на мениджмънта; 

- Разширяване използването на социално-психологически фактори от висшия 

мениджмънт и ръководителите на екипи в мотивиране на човешките ресурси, насочени 

към повишаване на принадлежността и ангажираността към организацията и екипа. 

  Четвърто: Проектни решения, свързани с екипността, изграждане и 

функциониране на ефективни и резултатни екипи в организационната и 

производствената структури на управление на организациите с ключови въпроси, а 

именно: 

- преход от квалификация в „дълбочина“ към квалификация в „ширина“ на 

членовете на екипите; 

- взаимозаменяемост и ротация на членовете на екипите в изпълнение на 

общоекипните задачи и постигане на високи екипни цели; 
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- ръководители на екипи, които се утвърждават като истински лидери на своите 

екипи, т.е. създават благоприятна среда за работа, развиват членовете на екипите, 

поощряват инициативи и предложения за подобрения и т.н. 

 Компонентите на управлението на човешките ресурси в организациите се 

характеризират с взаимосвързаност и взаимно влияние. Поради това експертизите и 

проектните решения, насочени към оптимизиране на всички дейности, свързани с 

човешките ресурси и тяхното управление, следва да се основават на реализация на 

единен, цялостен проект, които обхваща всички дейности, техните взаимни връзки и 

взаимно влияние и е параметриран от гледна точка на постигане на организационните 

цели.  

 

Заключение  

Проблемните полета в управлението на човешките ресурси, разгледани в 

настоящата статия, са налице в голяма част от българските бизнес организации. 

Препоръчително е техният мениджмънт да не подценява негативното влияние, което 

посочените проблемни полета оказват върху цялостната дейност на организацията, а да 

насочат вниманието си към предприемане на целенасочени действия за тяхното 

преодоляване. Това е сложна и предизвикателна задача, която може успешно да се 

разреши чрез провеждането на експертни оценки и внедряването на проектни решения 

за оптимизиране дейностите, свързани с човешките ресурси в организациите. В резултат 

от открояването на проблемните полета и практическото прилагане от мениджмънта на 

организациите на предложените в статията проектни решения ще се осигури: нарастващ 

принос на човешките ресурси към брутната добавена стойност на организациите; 

оптимизиране на разходите по производство с фокус върху добавената стойност; 

осигуряване на устойчиво конкурентно предимство на организациите, основано на 

техните човешки ресурси и човешки капитал; повишаване на конкурентоспособността 

на българските организации на местния и чужди целеви пазари. 
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КАЧЕСТВО НА ЗАЕТОСТТА В АГРАРНИЯ СЕКТОР – 

ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
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Резюме 

 Технологичните иновации, процесите на глобализация, демографските изменения 

и пандемията от Ковид-19, които през последното десетилетие моделират пазара на 

труда оказват своето влияние и върху аграрния сектор. На лице са по-гъвкав подход към 

ресурсите, включително човешките ресурси, трансформация в естеството на работата и 

организацията на труда, промени в благосъстоянието на работещите, което от своя 

страна провокира интереса на учени и политици към качеството на трудовата заетост в 

сектора.  

 Целта на настоящата статия е да се проучи състоянието на пазара на труда в 

селското стопанство и да се разгледат спецификите от гледна точка на концепцията за 

качество на заетостта. Представени са различни теоретични концепции, анализирани са 

статистически данни. В резултат на това се предлагат определение и модел на качеството 

на заетостта, както и модел на процеса за повишаването му. Дава се отговор на въпроса 

защо качеството на заетостта е важно за аграрния бизнес. Достига се до извода, че 

концепцията за качество на заетостта е ориентирана към интересите както на 

работниците и работодателите, така и на обществото като цяло. Качествената трудова 

заетост е необходимото условие за подобряване производителността на труда и 

благосъстоянието на работниците. 

Ключови думи: качество на заетостта; условия на труд; благосъстояние 
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QUALITY OF AGRICULTURAL SECTOR EMPLOYMENT - 

OPPORTUNITY OR CHALLENGE 

Pavlina Ivanova 

 

Abstract 

Technological innovation, the processes of globalization, demographic change and the 

Kovid-19 pandemic, which have shaped the labor market over the last decade, are also having 

an impact on the agricultural sector. There is a more flexible approach to resources, including 

human resources, transformation in the nature of work and work organization, changes in the 

welfare of workers, which in turn provokes the interest of scientists and politicians in the quality 

of employment in the sector. 

The purpose of this article is to study the state of the labor market in agriculture and to 

consider the specifics in terms of the concept of employment quality. Various theoretical 

concepts are presented, statistical data are analyzed. As a result, a definition and model of 

employment quality are proposed, as well as a model of the process for increasing it. The answer 

to the question why the quality of employment is important for the agricultural business is 

answered. It is concluded that the concept of employment quality is oriented to the interests of 

workers and employers and society as a whole. Quality employment is a necessary condition 

for improving labor productivity and worker welfare. 

Keywords: quality of employment; working conditions; welfare 

 

 Въведение 

 През последното десетилетие пазарът на труда търпи много промени, породени 

от технологичните иновации, процесите на глобализация, демографските изменения и 

пандемията от Ковид-19. Аграрният сектор също не е подминат от тези влияния, като 

промените следват общите тенденции. Производствените системи се предефинират по 

отношение на пространствените и времеви измерения на работата (Gosetti, 2017). На 

лице е по-гъвкав подход към ресурсите, включително човешките ресурси - променливо 

кариерно развитие, несигурност на работните места, изменчиви условия на труд. В 

следствие на навлизането на различни технологични иновации в селскостопанското 

производство някои дейности стават все по-зависими от компютрите, с последваща 

промяна за хората. В резултат на дигитализацията за процеса на производство вече са 
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нужни нови и специфични знания и умения на работещите, от които се извлича стойност. 

Нарастващото разделяне на висококвалифицирани и нискоквалифицирани работни 

места (тип „пясъчен часовник“) води до поляризация на условията на труд и пазарите на 

труда (Gosetti, 2017), а променящата се трудова реалност скъсява все повече границата 

между работа и личен живот. Работниците трябва да бъдат по-отворени за промяна и да 

бъдат многофункционални, проактивни и готови да инвестират част от своя „собствен” 

живот (време, пространство, умения и т.н.) в производствения процес (Gosetti, 2017).  

Именно приложението на цифровите технологии в аграрния сектор е предпоставка за 

създаване на подходящи условия за подобряване на живота в селските райони, 

превръщането им в атрактивни места за работа и пребиваване, подобряване на 

социалното положение на местното население (Николов, 2021). В този контекст 

настъпилите адаптивни промени на пазара на труда, включително трансформацията на 

естеството и организацията на труда и благосъстоянието на работещите отново 

провокират интерес към качеството на трудовата заетост в сектора.  

Днес, поставено на фокус, качеството на заетостта привлича вниманието на 

политици, учени, работодатели и синдикати, защото от една страна високото качеството 

на заетостта се асоциира с продуктивни работни места, изискващи по-високи умения и 

компетенции на работниците, а от друга ниското качество на заетостта води до по-малко 

положителни резултати за работниците, работодателите, обществото и икономиката.  

 През последните години изучаването на качеството на заетостта има значително 

развитие както в политическите, така и в академичните среди. В Европейския 

политически дебат понятието качество на заетостта официално е включено в началото 

на 2000 година. То е залегнало в Европейския социален модел и Европейската стратегия 

по заетост (ЕЕS). Стратегията на ЕС „Европа 2020” поставя нов акцент върху целите на 

предишната Лисабонска стратегия за „повече и по-добри работни места“. Редица 

европейски директиви имат за цел да насърчат висококачествени работни места и да 

насърчават квалифицирана и здравословна работна сила, която може да се справи с 

новите предизвикателства на пазара на труда (Balliester,  Elsheikhi, 2018). Правителствата 

регулират условията, влияещи върху качеството на работата (здраве и безопасност, 

удължаване на работната седмица, платени отпуски и др.) в продължение на 

десетилетия.  
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Подобряването на познанията ни за качеството на заетостта е необходимо, защото 

основни мега тенденции като технологиите, изменението на климата, глобализацията и 

демографията ще играят определяща роля през следващите години в света на труда. Ето 

защо, често качеството на заетостта се разглежда и в контекста на „Бъдещето на 

работата“. Учени и политици дискутират за това как ще изглежда бъдещето на работата 

и как можем да го оформим. Въпреки нарастващия брой изследвания в тази област не 

съществува универсално приета дефиниция за това какво точно включва „бъдещето на 

работата“. Със сигурност „бъдещето на работа“ е многоаспектна категория, чиято 

ключова характеристика ще е качеството на заетостта.  

 Целта на настоящата статия е да се проучи състоянието на пазара на труда в 

селското стопанство, да се разгледат спецификите от гледна точка на концепцията за 

качество на заетостта и да се предложи модел на процеса, който да доведе до повишаване 

на качеството на трудовата заетост в сектора. 

 

1. Качество на заетостта или печелившата стратегия за работодатели и 

работници 

В научната литература не съществува прието определение за качество на 

заетостта, като често качество на заетостта, качество на работа и качество на работните 

места се използват като еднозначни понятия (Steffgen, Sischka, de Henestrosa, 2020). 

Някои учени считат, че то се отнася до всеки аспект на работата, който е свързан с 

благосъстоянието на служителите. Други подчертават значението на условията на 

заетост (напр. заплати, кариерно развитие), а трети се съсредоточават върху 

неикономически фактори, като доколко е значима или предизвикателна работата  

(Steffgen, Sischka, de Henestrosa, 2020).  

Качество на заетостта са не само конкретните условия на труд определени  от 

организацията и технологията на дадено производство, но и равнището на заплащане на 

труда, условията за професионално развитие на работната сила, степента на осигуреност 

на заетите както в периода на трудовата им дейност, така и след излизане от 

трудоспособна възраст, защитата и гарантирането на трудовите права и интереси не само 

на заетите, но и на работодателите, възможностите за съвместяване на трудовата дейност 

и семейния живот (Белева и др., 2009). 
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Munoz de Bustillo и други (2009, 2011), разглеждат качеството на работните места 

в две широки области: качество на работата и качество на заетостта. Качеството на 

работата се отнася до начините и условията, при които трудовата дейност може да 

повлияе на благосъстоянието на служителите, а качеството на заетостта описва всички 

аспекти свързани с трудовото правоотношение (Munoz de Bustillo, Fernаndez-Marcias, 

2009, 2011).  

По-широко е определението, което дава Европейската фондация за подобряване 

на условията на живот и труд (Eurofound, 2002, 2021) - „Качеството на заетостта е 

многомерно понятие, характеризиращо пазара на труда. То обхваща качеството, 

уменията, обучението през целия живот, развитието в кариерата, равенството между 

половете, здравето и безопасността на работното място, гъвкавостта и сигурността, 

включването и достъпа до пазара на труда, баланса в организацията на работа и личния 

живот, социалния диалог между работници и работодатели, недопускането на 

дискриминация, отчитането на постиженията”. Концептуалната рамка на фондацията е 

представена на фигура 1.  

 

 

Фиг. 1 Концептуалната рамка на качеството на заетостта 

Източник: Адаптирано по Eurofound (2002, 2021)  

 

Моделът, който представяме тук, взема като отправна точка конструкцията на 

Европейската фондация и следва линията на подхода на Munoz de Bustillo и Fernаndez-

Marcias (2009, 2011). Наред с това се прави уточнението, че понятието „качество на 
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заетостта“ е общото понятие. По-конкретно, качеството на трудовата заетост е 

съвкупност от качеството на отношенията работодател – работник, свързано с 

договорните отношения между тях и качеството на работа, свързано с 

материалната работна среда. Тези два основни компонента на категорията имат 

потенциално въздействие върху благосъстоянието на работещите  - отношенията 

работодател - работник, отнасящи се до аспектите на трудовото правоотношение, 

(трудов договор, заплащане, работното време и развитие на кариерата) и качеството на 

работа - самата работа и условията, при които се извършва (автономност, интензивност, 

социалната среда, физическите условия на труд и др.).  

Различните подходи предполагат и различни начини за измерване на качеството 

на заетостта, целящи да се наблюдават промените на пазара на труда и тяхното 

въздействие върху условията на труд и благосъстоянието на служителите и да се оцени 

ефективността на политическите интервенции. На основата на даденото определение и 

отчитайки спецификите на сектора се предлага следният модел за качество на трудовата 

заетост на работещите в аграрния бизнес (фиг. 2). 

 

КАЧЕСТВО НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ  
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Фиг. 2. Модел на качеството на трудовата заетост 

Източник: авторова разработка 

 

 Условията на труд имат най-голям ефект върху производителността по 

отношение на стреса в работата и недоволството от работата. Очевидно от научните 

заключения на (Patterson, 2003) е, че колкото по-удовлетворени са работниците и колкото 
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по-високо е качеството на трудовата заетост, толкова по-голяма е възможността фирмите 

да повишат рентабилността и производителността си.  

Много мениджъри са с погрешно впечатление, че нивото на представяне на 

работниците на работното им място е пропорционално на пакета възнаграждения и 

обезщетения. Въпреки, че пакета от компенсации е един от най-силните мотивационни 

инструменти той има ограничен и краткосрочен ефект върху производителността на 

работниците (Ryan, 2000). По-широко възприета е хипотезата, че по-добрата среда на 

работното място мотивира служителите и дава по-добри резултати. Brill (1990) доказва, 

че подобряването на физическите условия на труд и работната среда може да повлияе на 

поведението на служителите и да повиши производителността им с от 5 до 10%. За да се 

постигнат високи нива на производителност организациите трябва да гарантират, че 

работната среда е благоприятна за организационните нужди, способства за 

взаимодействието и неприкосновеността на личния живот.  

Неблагоприятните условия на труд, които са предпоставка за трудови  злополуки, 

обременяват организацията във финансов аспект, поради: загуба на производителност, 

включително на работниците, които не са пострадали, но са били възпрепятствани да 

изпълняват своите трудови задължения през определен период; изплащане на 

обезщетения, застрахователни премии и медицинско лечение на пострадалите; загуби, 

свързани с повреда на  производственото оборудване (машини, инструменти, материали 

и сгради); разходи за разследване и инспектиране на злополуката; разходи за осигуряване 

на заместник на пострадалия; плащания за извънреден труд, свързани със злополуката; 

влошаване имиджа  на организацията с всички произтичащи от това неблагоприятни 

въздействия върху клиенти, доставчици, кандидати за работа и т.н.  

Неслучайно се оказва, че компаниите, които се развиват успешно, непрекъснато  

усъвършенстват условията, в които се трудят техните служители. Разбира се, това до 

голяма степен произтича и от стремежа към ограничаване на рисковите фактори, които 

имат висока икономическа цена.  

Управлението на безопасността и здравето при работа има съществено значение 

при предотвратяване на трудовите злополуки, професионалните заболявания и психо-

социалните проблеми, свързани с работната среда. Те допринасят както за общото 

подобряване на здравословното състояние на работещите, така и за снижаване на 

разходите на национално, секторно и фирмено ниво. Намаляването на рисковете при 
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работа е не само морално, но и правно задължение. В това има стабилна бизнес 

мотивация, защото по-ефективният контрол може да доведе до подобрена кондиция на 

персонала, до повишаване на производителността и намаляване на материалните 

разходи, чрез по-малко отсъствия от работа, намаляване на текучеството, икономия на 

суровини, по-добро качество на продукцията и т.н. Най-успешните предприятия и фирми 

обикновено поддържат най-добрите условия за труд. Доброто здраве на работниците 

означава и добър бизнес.  

Неудовлетворението от работата влошава психическото здраве на индивидите и 

провокира стрес и безпокойство. Факт е, че последствията от стреса са твърде 

скъпоструващи, измерени в разходи за  здравеопазване заради увеличени заболявания, 

както и разходи, свързани с компенсиране на отсъствията и текучеството на 

служителите.  

 По традиция, представата за сигурност на трудовите правоотношения се свързва 

с подписването на безсрочен трудов договор, което лишава всякакви форми на временна 

заетост от възможността да бъдат възприемани като потенциален  източник на 

удовлетворение от служителите. Стремежът трябва да е насочен към повече работни 

места, осигуряващи целогодишна заетост, даващи сигурност на работниците и 

възможност за кариерно развитие. 

Ludwig и колектив (2018) посочват, че макар дигитализацията да осигурява 

софтуерни решения, които улесняват работата в реално време, това може да доведе и до 

влошаване на баланса между работа и личен живот, тъй като често се налага работниците 

да са на разположение и да могат да използват софтуера дистанционно. 

Като компонент на качеството на трудовата заетост заплащането трябва да е 

справедливо. Счита се, че несправедливите системи на  заплащане, дисбалансът между 

заплащането и полаганите трудови усилия  причиняват прегаряне на служителите 

(Pienaar, Willemse, 2008). Допълнителните социални придобивки увеличават лоялността 

на работниците и подобряват трудовото представяне. 

От гледна точка на ангажираността на работниците Gyekye (2006) показва, че 

условията на работната среда оказват влияние върху нея. Ангажираният служител е този, 

който е готов да полага допълнителни усилия за успеха на организацията. Той споделя с 

колеги, клиенти и приятели положителното си мнение за своя работодател. Той не само 

показва желанието си да допринася, но знае как точно да работи ефективно, тъй като 
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разбира ясно поставените цели и стратегия на своя работодател. Ангажираният служител 

възприема успехите на фирмата като свои собствени. Той по-лесно може да бъде 

задържан в предприятието, защото иска да е част от него. Бизнесът се нуждае от 

ангажирани работници и служители, т.е. такива, които добавят допълнителна стойност. 

 Така представена, концепцията за качество на заетостта поставя въпроса: За кого 

всъщност е качеството - за работниците, за работната сила (включително безработните), 

по отношение на предприятията или за икономическите резултати на страните? 

Обикновено отговорът на този въпрос е, че качеството на заетостта е печеливша 

стратегия („win-win” strategy) – губещи няма. Knox и Warhurst (2011) коментират също, 

че знаейки какво представлява качествената трудова заетост и разширявайки обема на 

добрите работни места има потенциал за създаване на значими социални и икономически 

ползи.  

 

2. Качествена трудова заетост в селското стопанство - необходимо условие 

за растеж и конкурентоспособност на сектора 

През последните 50 години в България и в останалите страните от Европейския 

съюз (ЕС) се наблюдават значителни промени в селскостопанските пазари на труда. Те 

са повлияни от промените в сектора, икономиката в селските райони и политиките на 

ЕС. Налице е внушителна миграция извън стопанствата. Особеностите на пазара на труда 

в аграрния сектор се обуславят от това, че:  

• бизнес средата, в която аграрните фирми работят в момента, се отличава от 

тази от предишните десетилетия; 

• предлагащите труд са от няколко активни поколения, които имат различни 

нагласи и очаквания по отношение на работата;  

• съществуват различия в квалификацията и опита, които работодателите търсят 

и това, което кандидатите предлагат. 

В сектор Селско, горско и рибно стопанство преобладават микро и малки 

предприятия. 90% от предприятията са с до 9 заети лица, 8,5% са с между 10-49 заети 

(виж табл.1).  
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Таблица 1 

Брой предприятия в сектор Селско, горско и рибно стопанство, според броя на 

заетите лица в периода 2016– 2020 г. 

Размер според 

броя заети лица 

2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Предприятия, брой 

Общо 19908 19880 19923 19265 19126 

0 - 9 18130 18079 18149 17537 17494 

10 - 49 1636 1663 1636 1591 1513 

50 - 249 132 128 128 126 106 

250 + 10 10 10 11 13 

 

Източник: НСИ 

  

 Динамиката на заетостта в аграрния сектор за периода 2016 - 2021 г. се 

характеризира със спад в края на периода от 625,0 хил. души през 2016 г. до 559,7 хил. 

души през 2021 г. От тях 100 хил. души са наети, а останалите са самонаети лица (фиг. 

3). 

 

 

Фиг. 3. Динамика на заетостта в аграрния сектор  

за периода 2016 – 2021 г. (хил. души) 

Източник: НСИ 
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 По данни на НСИ средносписъчният брой на заетите по трудови правоотношения 

за последните пет години в сектор „Селско, горно и рибно стопанство“ нараства с 10%, 

а относителният дял на заетите в аграрния сектор е 3,08 % от всички заети в страната. 

Голяма част от тях са сезонна работна сила (наети от стопанствата работници само за 

периода на земеделската кампания).  

 Традиционно голям е относителният дял на семейна работна сила, това са 

работещите в стопанствата на физически лица, членове на техните семейства. През 2020 

г. относителният дял на семейната неплатена работна ръка е 79% (Преброяване на 

земеделските стопанства, 2020, предварителни резултати).  Постоянно заетата несемейна 

работна сила включва редовно работещите в стопанството работници през цялата година 

или регулярно през части от годината, ако производствените условия го налагат.  

 Формата на трудова заетост – сезонна или постоянна е определяща за компонента 

на качеството на заетостта „сигурност на трудовите правоотношения“. Характерно за 

сектора е, че често се прилагат форми на гъвкава заетост - работа на непълен работен 

ден, гъвкави графици, срочни трудови договори, еднодневни трудови договори, но това 

не означава прилагане на фирмени политики за балансиране на професионалния и 

личния живот. Причините, които генерират тези форми на трудова заетост са от една 

страна правните възможности за сключване на срочни трудови договори за сезонна 

работа, прилагане на договори със срок за изпитване при новопостъпилите работници и 

от друга страна производствената специфика. Регламентираните през 2015 г. еднодневни 

договори създават възможност за облекчен ред за наемане на много работници за кратко 

време по време на кампаниите в растениевъдството, но от друга  страна приложното им 

поле е твърде ограничено, тъй като се отнася само към плодове, зеленчуци, розов цвят и 

лавандула и тютюн, докато кампанийните дейности в растениевъдството на практика са 

повече.  

Освен това работодателите до голяма степен се възползват от законовата 

възможност за сумирано изчисляване на работното време, което им осигурява 

определена свобода за определяне на дневната продължителност и началото и края на 

работното време. Наетите често работят повече от нормалното работно време, работят и 

в празничните и почивните дни. Тези организационни решения в селското стопанство се 

прилагат по производствена необходимост и в интерес по-скоро на работодателите. Това 
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може да определи компонента на качеството на заетостта „баланс работа – личен живот” 

като неблагоприятен. 

 През 2020 г. заетите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с висше 

образование са 8%, със средно – 49% и с основно образование – 43%, приблизително 

такъв е относителния им дял и през другите години от периода (Преброяване на 

земеделските стопанства, 2020, предварителни резултати). В свое изследване KPMG, 

Skills impact (2019) прогнозира, че през следващите 10 години всяко трето ново работно 

място в земеделието, горското стопанство и риболовът ще бъде свързано с 

навигационните технологии, автоматизацията на процесите и фиксираната роботика. 

Хората ще продължат да участват в целия процес, но вече на много по-високо ниво на 

интелигентност, оставяйки повечето оперативни дейности на машините. Променящата 

се технологична среда, оказва ключово въздействия върху работната сила по отношение 

на знанията, уменията и компетенциите. Станимирова (2021) посочва, че от съществено 

значение за бизнеса в сектора е обучението на персонала. Нараства нуждата от 

нетрадиционни селскостопански умения като технологични, научни и управленски 

компетенции и притежаване на цифрови възможности (Иванова, 2021). В тази връзка 

адекватно решение на правния механизъм може да бъде създаване на допълнителна 

уредба и практика на еднодневни договори за обучение (Андреева, Йолова, 2021). 

Именно увеличеното приложение на цифрови технологии в аграрния бизнес е 

възможност да се привлече по-младото поколение към заетост в предприятията от 

сектора. Към момента преобладават заетите във възрастовата група над 45 години, 

значителен е относителния дял на работещите в сектора на възраст над 65 години - 

средно 25-28%. Средно 57% от работната сила в сектора са мъже (Преброяване на 

земеделските стопанства, 2020, предварителни резултати). 

 През 2020 г. средномесечната бутна работна заплата в сектора е 1004 лв. Размерът 

на възнагражденията нараства - от средна годишна брутна заплата 771 лв. през 2016 г. 

Повишението е с 23% (приблизително с толкова се променя и средната годишна работна 

заплата в страната като цяло) (фиг. 4). Въпреки нарастващия нетен доход на единица 

труд, темповете на растеж на заплатите са по-ниски от тези на другите фактори на 

производство (Киречев, 2021). 
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Фиг. 4. Средномесечна брутна работна заплата в сектор Селско стопанство за 

периода 2016 – 2020 г. 

Източник: НСИ 

   

Физическите условия на труд в селското стопанство са добри, макар и често 

работниците да са изложени на въздействието на висока или ниска температура, шум и 

прах. Често работят с препарати за растителна защита и други опасни вещества, а 

влиянието на ергономичния фактор „болезнена и изморителна работна поза” трудно 

може да бъде избегнат. Работещите в селското стопанство в голяма степен не могат да 

избират или променят реда на задачите, които трябва да изпълняват, но за сметка на това 

могат да избират скоростта си на работа. Степента на автономност зависи от формата на 

трудовата им заетост – сезонна или постоянна. Условията на труд в сектора се 

характеризират в определени моменти с много висок интензитет и темпо на работа, но 

като цяло влиянието на работата върху физическото и психическото здраве на наетите е 

ограничено (Иванова, 2013). На фигура 5 са представени броят на трудовите злополуки 

в сектора за периода 2016 г. – 2021 г. Най-висок е техния брой през 2017 г. – 71 бр., а 

най-нисък през 2020 г. Средно 5466 календарни дни се губят на година заради трудови 

злополуки. 
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Фиг. 5. Трудови злополуки в сектор Селско, горско и рибно стопанство  

за периода 2016 г. – 2021 г. 

Източник: НОИ 

 

Високото качество на трудовата заетост има ясно въздействие върху 

благосъстоянието на работещите и тези ефекти преминават към качеството им на живот 

извън работа и качеството на живот на техните семейства. Ползите за работодателите са: 

• Привличане и задържане на работниците; 

• Запазване на квалифицираните и опитните работници; 

• Възползване от уменията и способностите на работниците и служителите; 

• Подобряване на ангажираността към работата (страст към работата); 

• Работниците ще са по-иновативни в работата си; 

• По-успешно изпълнение на основните организационни цели, свързани с 

качеството на произвежданата продукция; 

• Създаване на приятна и подкрепяща работна среда; 

• Работниците ще са по-продуктивни като цяло. 

Позитивните ефекти от високо качество на трудовата заетост се свързват и с 

психологичните и морални нагласи в процеса на труда. Ето защо, необходимостта от 

повишаване на качеството на трудовата заетост може да се обоснове с интереса на 

работодателите от „лоялност  на работника към предприятието“, „мотивацията му за по-

добра работа”, „по-висока концентрация на работника”, „старанието му да не допуска 

грешки и загуби за предприятието“. Чрез доволните работници работодателите могат да 

получат конкурентни предимства и да увеличат своето благосъстояние. 
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Икономически ефект от по-високото качество на трудовата заетост е и по- 

ефективното използване на работното време от въвеждането на мерки за  балансиране на 

семейния и професионалния живот. 

 

3. Модел на процеса на повишаване на качеството на трудовата заетост. 

Наличието на качествена заетост и добра работа, обикновено се смята, че води до 

по-висока производителност (Eurofound, 2012). Това се обяснява с по-ниското 

текучество на наетите лица, по-малкото отсъствия от работа (Clark, 2001), по-доброто 

изпълнение на задачите (Bhatti, Qureshi, 2007), по-малко наранявания на работа и по-

малко трудови злополуки (Barling, Kelloway, Iverson, 2003). Предизвикателство за 

работодателите  в сектора на селското стопанство е да се открият начини за увеличаване 

на производителността, като същевременно се поддържат високи нива на качество. Един 

от начините за постигане на това е повишаването на качеството на трудовата заетост на 

наетите работници и служители.  

Предприемането на конкретни стратегически действия от страна на 

работодателите за преодоляване на негативните тенденции е обективна необходимост, 

която ще генерира ползи както за работещите така и за работодателите.  Повишаването 

на качеството на трудовата заетост на наетите в селското стопанство може да се 

осъществи в следните насоки: подобряване на условията на труд, безопасността и 

здравето при работа, сигурността на трудовите правоотношения, възмездяването на 

положения труд и повишаване ангажираността на работниците и служителите. 

Основна задача на дейността по повишаване на качеството на трудовата заетост е 

да съдейства за ефективна реализация на целите на организацията чрез въздействие 

върху ключовите компоненти на качеството на трудовата заетост. Процесът предполага 

разработването на принципен модел, който да позволява да бъде усъвършенстван и 

доразвиван във всяка аграрна фирма, в зависимост от специфичните й потребности. 

Създаването на такъв модел, може в значителна степен да унифицира процеса по 

повишаване на качеството на трудовата заетост в съвременното аграрно предприятие. 

Ето защо, в основата на повишаването на качеството на трудовата заетост в теоретичния 

модел следва да се заложи на: 

Първо, запазване на постиженията и досега утвърдените добри практики по 

отношение на трудовата заетост в аграрния бизнес; 
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Второ, предприемане на действия и мерки за подобряване на качеството на 

трудовата заетост в съответствие с постоянно нарастващите изисквания на пазара на 

труда; 

Трето, засилване на сътрудничеството между бизнеса и външни синдикални, 

работодателски и браншови организации; 

Четвърто, усъвършенстване на нормативната база в областта на трудовата заетост.  

Всяко аграрно предприятие реализира дейностите за повишаване на качеството 

на трудовата заетост в съответствие със собствената си специфика, но за да се реализират 

в рамките на сектора или на национално ниво е добре да се използват общи правила и 

признаци.  

 Повишаването на качеството на трудовата заетост може да се осъществи чрез 

осъзнати и целенасочени усилия, на основата на фирмените ценности и норми или 

изградените вътрешнофирмени правила. Повишаването на качеството на трудовата 

заетост ще даде конкурентно предимство на всяка съвременна организация, в която се 

ползват гъвкави форми за управление. 

Предложеният модел на процеса за повишаване на качеството на трудовата 

заетост е представен на фигура 6. 

При повишаването на качеството на трудовата заетост, както при всеки процес е 

необходимо: 

• Да се проведе мониторинг и оценка на настоящото състояние на качеството на 

трудовата заетост; 

• Да се приеме концепция за повишаване на качеството на трудовата заетост; 

• Да се набележат съответните управленски действия за постигане на желаното 

ниво на качество на заетостта. 

Мониторингът и оценката на качеството на трудовата заетост може да се 

осъществява по предложения от автора модел от ръководителите, специалистите 

човешки ресурси в организацията, или от външен оценител – експертна или 

консултантска организация. Оценяването на качеството на трудовата заетост е сложна 

дейност, чрез която се идентифицира настоящото състояние на обекта, резултатите се 

сравняват с желаното състояние. Целесъобразно е резултатите от оценката да са 

достъпни като информация за всички членове на предприятието.  
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Фиг. 6. Модел на процеса за повишаване на качеството на трудова заетост 

Източник: авторова разработка  
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 Оценяването насочва работодателите към избиране на най-подходящите 

действия за постигане на поставените цели. Ако резултатите от извършената оценка са 

незадоволителни се налагат коригиращи действия, свързани с конкретни 

организационни и инвестиционни мероприятия. 

 

Заключение 

От изложеното може да се обобщи, че: 

• Качеството на заетостта има множество аспекти свързани с характеристиките 

на самата работа и условията, при които се извършва и характеристиките на 

взаимоотношенията работник – работодател, отнасящи се до особеностите на трудовото 

правоотношение.  

• Концепцията за качество на заетостта е ориентирана към интересите както на 

работниците и работодателите, така и на обществото като цяло. Качествената трудова 

заетост е необходимото условие за подобряване производителността на труда и 

благосъстоянието на работниците. 

• В аграрния сектор някои от причините за наблюдаваните негативни тенденции 

при заетостта са: липса на мотивация у работодателите да инвестират в човешки ресурси, 

липса на информация за ползата от това и недостатъчен финансов ресурс. 

Преодоляването им е възможно чрез:  

1) превръщане на процеса по мониторинг и оценка на качеството на заетостта в 

регулярен, и задължителен за предприятията от сектора. Предложените 

модели на качеството на трудовата заетост и на процеса за повишаването ѝ 

позволяват тя да се проучи и в същото време вниманието на мениджърите да 

се фокусира към конкретните проблеми и предприемането на съответните 

действия; 

2) промени в законодателството и вътрешнофирмената нормативна уредба.  

 В заключение оставаме пред въпроса: защо за аграрния сектор качеството на 

заетостта е важно? Вярваме, че отговорът се крие в огромното значение, което работата 

има за заетите в сектора. Дигитализацията в аграрния бизнес доведе до нови 

възможности за професионална реализация, но постави и изискването за все по-

образована и по-квалифицирана работна сила, като промени потребностите на 

работещите и работодателите. Все по-актуален става  въпросът за достигане на баланс 
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между работа и личен живот, благосъстояние на работното място и социална защита, в 

контекста на новата икономическа реалност. Следва да подчертаем, че ако 

организациите в аграрния сектор искат да следват концепцията за качествена заетост, е 

необходимо да са отговорни, адаптивни по отношение на трудовата заетост, условията 

на труд, заплащането и договарянето. 
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Abstract 

Due to the rapid development of modern technology, people with special needs have 

possibilities for equal access to their working environment. They can access computer resources 

freely. Nowadays they have opportunities to study, find and start work. The tools that give them 

these opportunities are called assistive technologies. These are various software applications or 

hardware devices which aim is to ensure the independence of people with disabilities by 

enabling people with special needs to perform various tasks that they are sometimes unable or 

difficult to perform. In this connection, the aim of the current article is to highlight the problems 

of digital accessibility in the workplace. The scope of the study narrows to the difficulties that 

people with visual impairments would experience in the workplace. The opinions of social 

media users regarding digital accessibility in the workplace were investigated using data mining 

methods. The AHP method was applied for the classification of the personal workplace 

accessibility for visually impaired people. As a result, a theoretical model for digital 

accessibility in the workplace is formed, which has wide application regardless of the type of 

organization and the specifics of its activity. 

Keywords: visual impairment accessibility; speech synthesizer; screen reader; digital 

workplace; assistive tools. 

 

Introduction 

Humans’ senses are their windows to the world. Through them, people perceive and 

process information from the environment, transmitted through various stimuli, such as the 

amount of light, noise, speech, movement of objects, etc. In theory, this is known as information 

processing. It relates to the processes of receiving, storing, retrieving, and using information 
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received through the human senses (Gibson, 1966). As a summary of the research of various 

authors, we can define it as a process of processing the information received by a given 

intelligent system in a way that meets the needs of this system for the full understanding and 

perception of information in order to reproduce a response appropriate for a specific situation 

(Slate and Charlesworth, 1988; Pressley et. al., 1989; Ripoll et. al., 1995; Lutz and Huitt, 2018; 

Cao et. al.; 2019). The focus of information processing theory is on the individuals’ innate 

mental abilities, not on behaviour that has arisen because of external circumstances. From the 

perspective of cognitive science, the human mind is taken as an information processor that 

receives, stores, restores, transforms, and transmits information. In theory, there are various 

models comparing man to machine (Card et. al., 1986), which are fundamental in building the 

principles of human-computer interaction. 

The information that the human brain receives from the environment through the five 

senses and processes is diverse. It can be in the form of sounds, images, signals, taste, smell, 

sensations. Research shows that the largest percentage (about 80) of information a person 

receives through vision (Jaarsveld, 2010; Rupini and Nandagopal, 2015; RNIB, 2017; Oguego 

et. al., 2018; Spence, 2020). It registers danger signals from the environment, which are often 

processed by the brain as life-threatening. If the individual has visual impairment or lack 

thereof, information processing is carried out through the other senses, which are more acute 

than those of individuals without visual problems. 

According to data from the World Health Organization, over 1 billion people have some 

form of disability, and with each passing year the number of people increases, which urgently 

increases the need to include them in the health systems of countries (WHO, 2021a) and in the 

workplace. According to the World Bank, visual impairment is one of the most common 

disabilities that can be corrected simply with a pair of eyeglasses (Wodon et. al., 2019). World 

Health Organisation report about “at least 2.2 billion people have a near or distance vision 

impairment” (WHO, 2021b). It should be noted that visual impairments are divided into two 

groups - distance and near vision impairment. According to the World Health Organization, the 

first group includes mild, moderate, severe vision impairment and blindness. To the second 

group - near visual impairment (WHO, 2021b). 

According to the World Health Organisation „vision impairment poses an enormous 

global financial burden with the annual global costs of productivity losses associated with 

vision impairment <…> estimated to be US$ 244 billion and US$ 25.4 billion“ (WHO, 2021b). 
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Research by the statistics portal Statista shows that employers in the UK have the highest rating 

for workplace accessibility (often abbreviated as A11Y) with a score of 3.83 out of 5, followed 

by Ireland, Italy, Spain, and the Netherlands. Polish employers have the lowest rating with 3.29 

points out of 5 (Statista.com, 2021). According to Eurostat data, countries such as Greece, 

Bulgaria, Croatia, Cyprus, Romania, and Hungary top the ranking of countries where 

households with disabled people barely experience serious financial difficulties - between 

76.9% and 39% of households (Eurostat, 2021). That is why helping people with disabilities, 

including those with visual impairments, in the workplace should be one of the important tasks 

on the agenda of public and private organizations. 

Thanks to the rapid development of modern technologies, this type of users has equal 

access to the surrounding environment. They can freely handle computer resources and have 

opportunities for training, finding, and starting work. The tools that give them these possibilities 

are called assistive technologies. They can be various software applications or hardware 

devices. These type of software and hardware help to provide a digitally accessible environment 

at the workplace, at school, at the university, at home, in public institutions. Similar can be 

braille displays, speech synthesizers, screen readers, OCR-programs, specialized keyboards, 

screen magnifiers, software for changing the colour scheme and contrast (AbilityNet, 2021). 

The range of assistive technologies through which digital accessibility is ensured depends on 

the type of disability. For example, poor vision or lack thereof, colour perception disorder, 

photosensitivity, etc. 

In this connection, the aim of the current article is to highlight the problems of digital 

accessibility in the workplace. The scope of the study narrows to the difficulties that people 

with visual impairments would experience in the workplace. The research objectives of the 

paper are: (1) Reviewing of literature on assistive technologies, including the current state of 

visually impaired people’s assistive software tools; (2) Proposing a digital workplace 

accessibility model that could be applied in any institution; (3) Summarizing the findings and 

proposition of further actions to reinforce the performance of digital workplaces.  

The opinions of social media users regarding digital accessibility in the workplace were 

investigated using data mining methods. The AHP method was applied for the classification of 

the personal workplace accessibility for visually impaired people. 

Limitations of this study are: hardware devices for people with visual impairments are 

not considered, but only the software provision in the workplace is emphasized. The opinion of 

social media users has been researched, but no survey has been conducted among the target 
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audience. It is precisely the limitations of this article that are the object of research in future 

development. 

 

1. Literature Review 

The term assistive technology is any item, piece of equipment, software program, or 

product system that is used to increase, maintain, or improve the functional capabilities of 

persons with disabilities (ATIA, 2021). It can be interpreted as an umbrella term covering the 

systems and services related to the delivery of assistive products and services too that maintain 

or improve an individual’s functioning and independence (WHO, 2021c). This type of 

technology helps to ensure the independence of people with disabilities, giving them the 

opportunity to perform various tasks that they sometimes cannot perform or have great 

difficulty in performing; increasing or changing the methods of interacting with the technology 

necessary to perform a given task. Assistive technologies are related to helping certain groups 

of people with disabilities, and there is no one-size-fits-all remedy for all types of them. For 

example, people with visual impairments can use software and/or hardware. Software can be 

teletext, screen magnifiers, screen readers, speech synthesis programs, etc. Examples of 

hardware include large monitors, braille displays, braille keyboards, braille printers, etc. 

Modern technologies such as artificial intelligence, virtual reality, augmented reality is 

increasingly dynamically entering the various business sectors, which also implies the 

acquisition of new skills by employees. The issues of digitization in the workplace, working 

conditions and digital skills of employees are addressed by several authors (Vasilev and 

Stoyanova, 2019; Vasilev, 2021a; Vasilev, 2021b; Antonova and Ivanova, 2021; Peicheva, 

2021; Koleva and Mileva, 2021). Based on these studies, it can be concluded that more efforts 

are needed in terms of the acquisition of digital skills by employees in various sectors to meet 

the needs of businesses in times of crisis. This raises the question of digital accessibility in the 

workplace. Do people with disabilities have equal access to modern work infrastructure, 

education, healthcare. 

Accessibility is a broad concept that affects several fields from art to transportation to 

computer systems and technology. In the general sense, it can be defined as the extent to which 

any product, device, service, or environment is accessible to as many people as possible 

('Accessibility', 2021; 'Accessible', 2021; Henry, 2021). The term is often associated with 

people with disabilities and their rights to access facilities using assistive technology. 
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Thanks to assistive technologies, users with visual impairments can work with websites, 

use e-mail clients, work with chat programs. To improve the accessibility of websites, the 

International WWW Consortium (W3C) develops Web Accessibility Guidelines, which 

introduce accessibility issues. By following some basic recommendations, any website can 

become a good medium for information exchange and thus benefit people with disabilities 

(W3C, 2021). 

Ensuring equal access for disabled people to modern work infrastructure, including 

digital one, is also addressed in the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of United 

Nations like Quality Education (Goal 4), Decent Work and Economic Growth (Goal 8), Reduce 

Inequalities (Goal 10), Sustainable Cities and Communities (Goal 11), and Partnership for the 

Goals (Goal 17) (UN, 2021a). These goals are related to “education, growth and employment, 

inequality, accessibility of human settlements, as well as data collection and monitoring of the 

SDGs” (UN, 2021a). According to the goals, cities and human settlements should be developed 

as inclusive, safe, resilient and sustainable, but in reality the period of the pandemic has 

intensified inequalities as „affected low-income households and those working in the informal 

sector“ (UN, 2021b). According to UN data, the pandemic is further exacerbating inequalities 

between people with disabilities and the rest of the population, while job security is declining 

(UN, 2021b). Therefore, ensuring a digitally accessible workplace is essential not only to fulfill 

the SDGs, but above all to include disadvantaged groups in our society and provide 

opportunities for their retraining. To make a workplace accessible to people with visual 

impairments, it is necessary to use specialized software or hardware. 

To meet the purpose of this article, we explore the specifics of digital workplace security 

with software only. One of the products used by people with visual impairments is the so-called 

“screen reader”. It is a software that identifies and interprets what is displayed on the screen 

(Gunnarsson and Hreinsson, 2011; AFB, 2021; Sharif et. al., 2021). Feedback to the user is via 

speech or Braille output (a kind of hardware device). Screen readers are a form of assistive 

technology used by people who are blind, visually impaired, or who have learning disabilities. 

It is often used in combination with other assistive technologies such as screen magnifiers or 

speech synthesizers. Choosing a screen reader depends on multiple factors, such as platform, 

cost (screen reader renewals can often cost hundreds of dollars), and the role of organizations 

such as charitable foundations, schools, and employers. 

Due to the variety of operating systems, screen readers are increasingly tied to the 

respective operating system distribution. Microsoft Windows includes Narrator, Apple Mac OS 
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X includes VoiceOver, and Linux uses the console based Oralux, which accesses the operating 

system through three purpose-built environments: EmacsSpeak, SpeakUp, and Yasr. More 

famous open-source screen readers are for example Linux Screen Reader for GNOME, Fire 

Vox, and NonVisual Desktop Access (NVDA) for Windows, etc. (Gunnarsson and Hreinsson, 

2011; AFB, 2021). In the English-speaking market, the most used screen readers are the 

commercial products JAWS owned by Freedom Scientific, Window-Eyes by GW Micro, and 

Hal by Dolphin Computer Access. From the conducted research, we found that among the 

readers listed among the Bulgarian users, the JAWS reader is the most popular and used. 

The variety of assistive software applications on the market is great. For the world's 

most widely used operating system, Microsoft Windows (NetMarketShare, 2021; StatCounter, 

2021; W3Schools.com, 2021), two of the most widely used screen readers are Freedom 

Scientific's JAWS and NV Access's NonVisual Desktop Access (NVDA) . Both screen readers 

have very good capabilities for working with various basic Windows applications. One of the 

advantages of JAWS is that it offers a feature for remote access to a given computer - JAWS 

Tandem (Freedom Scientific, 2021), through which it is possible to train users, provide / receive 

technical assistance, etc. NVDA has a version that can be run from removable media with no 

installation required (NV Access, 2021). This allows users to use it on a computer that is not 

designed for them. Both products provide access to various types of applications, thanks to 

which users can fully work with a computer, such as an email client, speech synthesizers, office 

applications. From the point of view of users from a specific language group, such as Bulgarian 

for example, is that the local language interface is not supported. This makes it difficult for that 

part of users who do not speak one of the languages supported by the user interface.  

Another software to help the visually impaired is the speech synthesizer. "Progress in 

speech synthesis and recognition research changed the way we communicate and interact with 

machines" (Oliveira and Prudêncio, 2022). Speech synthesis is the process of artificially 

producing speech for various applications, such as telephone service systems of mobile 

operators, banks, hotel reservation systems, for reading electronic text, etc. The most important 

qualities of a speech synthesis system are naturalness and intelligibility. Naturalness means that 

the output sounds of the system come as close as possible to human speech. Intelligibility is 

related to how easy these sounds are to understand. Operating systems have built-in speech 

synthesizers, which often recognize a limited number of languages or do not have a rich 
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database. Another common problem with this type of software is inaccurate voice recognition 

if the user has a low-quality microphone or slurs the words. 

eSpeak is one of the speech synthesizers popular among Windows users. It supports 

multiple voices as well as greater possibilities to expand its database. It also supports 

Microsoft's Speech Synthesis and Recognition Application Programming Interface (SAPI), 

which means it can also use the voices of another speech synthesizer installed on the same 

computer. eSpeak can convert typed text into a phoneme code. It could: expand its database 

through development tools provided; tracking the current processing that the system is 

performing; SSML support (eSpeak, 2021). Popular among Bulgarian users, for example, are 

also Betsy, RealSpeak, Svox, etc. (Liubenov, 2021). According to the same source, the first 

Bulgarian speech synthesizer, created in the late 1980s by Borislav Zahariev and improved in 

1995 by Toros Hovanesian, is Betsy. The synthesizer runs in MS DOS-Prompt on Windows 

9x. Bulgarian users worked with it until about 2003. In 2005, the Bulgarian Association for 

Computational Linguistics developed SpeechLab 2.0, which is distributed through the Horizons 

Foundation or the Union of the Blind in Bulgaria. 

In addition to speech synthesizers and screen readers, the digitally accessible workplace 

can also be provided for users. For this purpose, magnifiers, color filters and high contrast tools 

built into the operating system are used. Similar ones are also built into mobile operating 

systems. 

 

2. Methodology 

2.1. Material 

3500 worldwide publications in English were retrieved from the social media Twitter in 

the period 15 – 17 November 2021. The key phrases “accessible workplace”, “digital 

accessibility”, “digitally accessible workplace”, “accessibility”, and “web accessibility” were 

used. The connection to Twitter and the data retrieving were done via Orange Data Mining 

software. Orange’s module Twitter were used to connect Twitter API. 

2.2. Design 

The observed independent variables are Number of likes, Retweets and Description. The 

dependent ones are recognized emotions and topics. The experiment’s results are detailed in 

the next sections of the paper. 

2.3. Procedure 
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The social media contains unstructured data. Due to the diverse type of data - text and 

multimedia, it is difficult to process them. There are various approaches to social media mining 

in the scientific literature, which are based on established data mining techniques. Based on the 

research of some authors we can summarize the main frequently applied stages of social media 

mining: Social Media Tracking; Pre-processing Data; Social Media Mining Approaches; 

Analysis Methods and Reporting (Stieglitz et. al., 2018; Krebs et. al., 2018; Calefato et. al., 

2019; Sulova and Bankov, 2019; Manguri et. al., 2020; Nasralah et. al., 2020). This paper 

suggests a social media mining framework (Fig. 1), which is based on sentiment analysis and 

content analysis methods.  

 

Fig. 1. Social Media Mining Framework 

Source: Own Elaboration 

 

The keyword tracking approach was applied to identify the frequently discussed topics 

related to workplace accessibility. The dataset is retrieved by using social media API. The data 

mining software usually supports a set of pre-processors that use natural language processing 

methods (CoreNLP). We applied: Transformation; Tokenization; Normalization; Filtering; N-

grams and POS Tagger. After normalizing the raw data, topic modelling and emotion mining 

techniques are used to classify the highlighted topics and the satisfaction in the social media 

publications. The final stage of the framework is related to analysis and reporting activities. We 

applied content and sentiment analysis. The reports are containing charts and recommendations 

for bettering digital workplace accessibility. 

3. Results 

It was used a software set to test the proposed approach. These are: data mining tool 

Orange and Excel Add-in MeaningCloud. The social media tracking stage of the proposed 
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framework (Fig. 1) and pre-processing of the raw data was done via Orange tool. The emotions 

mining was performed by using the Tweet Profiler module of Orange, which supports several 

methods of content classification. These are classes based on the classifications of Plutchnik 

and Ekman. According to the first classifier 8 emotions groups are recognized: anticipation, 

acceptance, joy, surprise, anger, disgust, fear, sadness. According to the second one, emotions 

are: joy, surprise, anger, disgust, fear, sadness. 

3.1. Content analysis 

The opinions of social media users regarding digital accessibility in the workplace were 

investigated using data mining methods. Based on that tweets’ topics were highlighted. The 

Orange’s module Topic Modelling retrieved the following topics through latent semantic 

indexing method: digital accessibility, disability barriers, digital surveillance, a11y awareness, 

disabled citizens rights, a11y affordability, digital accessibility model, ai recommendations. 

In contrast, MeaningCloud’s text clustering method was used for topics modelling 

through Interactive Advertising Bureau (IAB 2.0) classification model. The main part of the 

highlighted topics are: accessibility is important; disabilities; accessibility issues; accessibility 

support; a11y affordability; people with disabilities; accessible to blind; game for accessibility; 

people mobility; accessibility features; lack of accessibility; remote hiring; digital inclusion.  

Substantial differences are noted between the themes identified, as the two tools use a 

different taxonomy for their models. 

3.2. Sentiment analysis 

The sentiment analysis of the open questions was made by applying MeaningCloud – a 

Microsoft Excel plugin. We used its built-in WordNet model. The analysis confirms that the 

attitudes of all participants towards digital accessibility are predominantly positive - 58,17% 

from the whole retrieved tweets set (Table 1). 

Table 1 

MeaningCloud’s Sentiment Analysis 

Polarity Tweets number Percentage 

P+ 328 9,37% 

P 1708 48,8% 

NEU 314 8,97% 

N 411 11,74% 

N+ 91 2,6% 

NONE 648 18,52% 

The results generated by Orange after applying both classifiers of Plutchik and Ekman 

are compared in Table 2.  
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Table 2 

Orange’s Twitter Profiler Results 

Classifier Ekman Plutchik 

Sadness 29 1501 

Joy 2975 1186 

Trust Not supported 513 

Surprise 217 254 

Anger 6 3 

Disgust 2 13 

Fear 271 28 

Anticipation Not supported 2 

Source: Own Elaboration 

 

According to the Plutchik’s classifiers results, it is noticed that the positive emotions 

joy and trust are formed the highest percentage together – 48,54%. In contracts, Ekman’s 

classifier results are shown that the joy emotion is recognized in 85% of the tweets. The 

differences in the application of the different classifiers also arise from the pre-defined set of 

words that is applied for sentiment analysis in Orange. 

 

4. Discussion 

Summarizing the results of this research, the paper suggests a digital workplace 

accessibility model (Fig. 2) that could be applied in any institution. It contains 3 tiers: External 

environment, Company and Employee. Each of them consists of guidelines, laws, frameworks 

and politics, as well as workplace equipment. 

 

Fig. 2. Digital Workplace Accessibility Model 

Source: Own Elaboration 
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Human rights

Global 
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and FWs
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The Tier 0 contains all external environment’s formal base of laws and guidelines like 

human rights related. These are: Convention on the rights of persons with disabilities; 

Community-based rehabilitation (CBR) guidelines; United Nation’s SDGs; National laws and 

frameworks related to disabled people, mainly visually impaired. The Tier 1 is targeted to 

human resource management (HRM) politics, including company values for disabled people, 

remote hiring for disabled people; A11Y affordability related to compliance with workplace 

digital accessibility standards and guidelines, as well as methods and tools for accessibility 

evaluation of the workplace.  

The last Tier 2 is targeted to the employees who need special access to their workplace. 

We can suggest the following elements of workplace accessibility: Accessibility standards and 

guidelines; Accessibility tools support (software and hardware equipment); Keyboard shortcuts 

support; Physical environment accessibility; Readability (software for ensuring computer 

display contrast); Color vision support (software for ensuring color accessibility); Performance 

(speed of human-computer interaction, speed of speech synthesis); Ergonomics (convenience 

of working with hardware devices). The AHP method was applied for the classification of the 

personal workplace accessibility for visually impaired people. Number of comparisons is 28 

and the consistency ratio is 5.1%. The principal eigen value is 8.501. The eigenvector solution 

has 5 iterations with delta value 1.8E-8. The results show that the elements of workplace 

accessibility rank is as follows: Accessibility tools support (21.8%); Physical environment 

accessibility (20.9%); Ergonomics (16.4%); Color vision support (15.0%); Performance 

(9.3%); Readability (9.2%); Keyboard shortcuts support (4.1%); Accessibility standards and 

guidelines (3.2%). 

 

Conclusions 

The problems of people with visual impairments worldwide have long been publicized 

and improvements are being made in the technologies they use in every direction. Within 

Bulgaria, these problems started to become public knowledge in the last 10 years. 

The problems and technologies examined, and the practical experiments carried out lead 

to the conclusion that when working with modern computer technology, blind people mainly 

use two types of software applications - a screen reader and a speech synthesizer, and the users 

of the Twitter social network show a positive attitude towards digital accessibility in the 

workplace. We can summarize the findings and to propose further actions to reinforce the 

performance of digital workplaces. The main recommendations for digital accessibility are: 
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compliance with international standards; workplace compatibility with accessibility tools; 

physically accessible work environment for ensuring digital freedom. 

Providing access to public resources for people with visual impairments promotes their 

independence and self-reliance. It is also the condition for achieving their better professional 

realization and their full inclusion in modern dynamic life. 
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