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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Икономическа 

социология” при Общоикономически факултет към Университет за национално и световно 

стопанство на 19.11.2014 г., с необходимия кворум за вземане на решения и с пълно 

мнозинство на гласувалите с „да” (Протокол № 206). Авторът е задочен докторант към 

същата катедра, съгласно заповед № 1036/29.04.2010 г. 

Дисертационният труд е в общ обем от 294 страници, от които 242 страници са 

основен текст. Състои се от постановка, изложение в три глави, заключение, три 

приложения и списък с използвана и цитирана литература. Използваните и цитирани 

източници включват: 176 заглавия, от които 40 на български език, 90 на английски език, 18 

национални и европейски нормативни документа, 6 статистически и емпирични 

изследвания, 22 уеб-сайта. В текста са представени 12 фигури, 62 таблици и 28 графики, 

чрез които се визуализарат основните данни, теоретичен подход и концептуални иновации 

на автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 25.02.2015 г. от 14.00 ч. в зала 

2032А „Научни съвети” на Университет за национално и световно стопанство – София, на 

открито заседание на научно жури, определено със заповед на ректора, по предложение на 

Факултетен съвет към Общоикономическия факултет. 

Материалите по защитата са на разположение за интересуващите се в Дирекция 

„Наука” на Университет за национално и световно стопанство, както и на интернет 

страницата на Университета – www.unwe.bg. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

1. Актуалност на темата и проблематиката 

Актуалността на темата е продиктувана от трансформациите на модерните общества, 

новият социално-икономически ред, който заема мястото на индустриализма и който 

изследователите наричат с различни имена – постиндустриално, посткапиталистическо 

или информационно общество, икономика на услугите или общество на знанието.  

Могат да се очертаят поне три трансформации на модерните общества. 

Първата трансформация е свързана с експанзията на услугите в сферата на 

икономиката. Втората трансформация е породена от ролята на информацията и знанието в 

съвременните общества. Услугите в областта на информацията и комуникацията се 

разширяват, тъй като революцията в областта на микроелектрониката прави 

комуникацията и разпространението на информация по целия свят много по-лесна. Третата 

трансформациия е по отношение на глобализацията и интернационализацията. Това е 

социално пространство, изпълнено с противоречия. Затова и литературата, отнасяща се до 

анализите му от всички аспекти на социалните науки, нараства неимоверно. Налице са 

връзки между глобализацията и интернационализацията, от една страна, и разширяването 

на услугите и ролята на информацията и знанието – от друга. 

Съвременните развити общества и пазарът на труда в тези общества безспорно 

претърпяват много значителни промени през последните десетилетия. Авторите твърдят, 

че живеем в нова епоха на услуги, информация, глобализация и мрежи. Новата 

технологична революция носи на човечеството нов начин на структуриране на 

институциите му. И е естествено, бъдещето на труда да се свързва с тази нова революция, 

„която може да се синтезира в един термин – виртуален пазар на труда”1. Институциите 

стават ситуативни, гъвкави, динамични и изглежда, че предписаното им качество на 

йерархии, а с него и качеството им на статичност и стабилност, липсва. Необходимо е да 

се осмислят и анализират новите форми на труд и живот в информационното мрежово 

общество. Структурата на икономиката се променя, променят се формите на бизнес и 

пазар. Днес реално съществува виртуален пазар на труда, който се характеризира с 

динамика, дистанцираност и нови трудово-правни отношения.  

Мрежата е магията на съвременния свят, но тя не е нов феномен за човечеството.2 

Новото при мрежата е формата и средството за комуникация. Теменуга Ракаджийска в 

                                                 
1 Ракаджийска, Теменуга. Пазар на труда. Социално икономическо поле между държавата и 
пазара. Уни. Изд. „Стопанство”, С., 2010, с. 262. 

2 Виж Кастелс, М. Възходът на мрежовото общество. „Лик”, С., 2004. Ракаджийска, Т. Пазар на 
труда. Социално икономическо поле между държавата и пазара. Уни. Изд. „Стопанство”, С., 
2010. 
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своя анализ на пазара на труда твърди, че от момента на институционализирането на 

първичните общности „персоналните мрежи започват да играят своята роля в живота на 

индивидите, която нараства с настъпването на модерността и силната индивидуализация 

на личността”.3 Бизнес мрежите под формата на корпорации, социалните мрежи във 

формализираните общности, мрежите на гражданските обединения се конституират по 

същото време. Затова в съвременния свят, когато информационните технологии навлизат в 

целия възпроизводствен процес на социалния живот, мрежите не се формират, а се 

виртуализират и нарастват и разпростират. За трайно установяване на тенденцията на 

потребителското общество и на новите техники на корпоративно управление на персонала 

водят до индивидуализация на личността, която намалява желанието на наемния труд да се 

групира и противопоставя на капитала. Личността все по-често се осланя на 

индивидуалните си персонални мрежи за решаване на индивидуалните си ситуации. 

Пазарът на труда е по необходимост източник на неравенство, неравновесие и 

принуда. Властта не е външна на пазарната логика категория, а напротив, проявява се 

именно при функционирането на тази логика. Изследователите отбелязват важността в 

адресирането на властовите отношения и как те афектират по-големите въпроси за 

бедността, изключването, икономическото неравенство и социалната справедливост. И 

докато разбирането за властта е от решаващо значение, за да се действа по отношение на 

множество въпроси, с които се сблъскваме, природата на властта също се променя. 

Властовите отношения в днешния свят се намират под влиянието на най-малко три 

тенденции: 

Първо, процесите на глобализация и интернационализация променят териториалните 

и пространствени отношения на властта, което означава, че тя все повече трябва да се 

разбира не само на местно (локално), национално или глобално ниво, но и в тяхната 

взаимовръзка.  

Второ, по-ранните дебати за властта се фокусират върху тези, които участват в 

арените на правителството, където се вземат решения, докато сега все повече дискусии 

относно публичната власт се преместват от правителството към управлението. 

Управлението се характеризира с множество пресичащи се актьори, арени и мрежи. 

Неговите арени или пространства на вземане на решения, в които може да се открие 

властта, стават все по-разнообразни и пропускливи.  

Трето, през последните години бързо променящите се идеи за знанието и бързите 

промени във формите за комуникация също оказват влияние върху естеството на 

проблемите и преживяването на властта. Нарастващото осъзнаване на значението на 

отношенията между половете също предизвиква експертите да свържат разбирането си за 

публичните и частни форми на властта по нови начини.   

 

                                                 
3 Ракаджийска, Т. Пазар..., с. 262. 
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2. Цел, задачи и ограничения на изследването 

Целта на дисертационния труд е посредством изследване на социалните структури 

(социални мрежи, институции и др.) на пазара на труда в България, да се откроят 

властовите отношения в това поле и тяхната промяна вследствие използването на 

новите информационни и комуникационни технологии във виртуалния пазар на труда.  

За постигането на тази цел бяха формулирани следните задачи: 

 Да се разкрият същността и спецификите на пазара на труда от социологическа 

гледна точка, като се предложи работна дефиниция на пазара на труда за целите 

на настоящия анализ;   

 Да се очертаят характеристиките на виртуалното пространство и се проследят 

предпоставките за възникването, оформянето и развитието му, както и 

последствията за виртуалния пазар на труда чрез разкриване на спецификата и 

диференциацията между технологичния инструментариум и социалното му 

приложение; 

 Да се извърши критичен анализ на теорията в областта на властта и на тази основа 

да се предложи работна дефиниция на понятието „власт” и се разкрият основните 

аспекти на властта; 

 Да се проследи изменението в разпределението на властта в полето на българския 

пазар на труда, като се разгледат дейностите и начините на функциониране на 

основните „актьори” в социалното пространство; 

 Да се дефинират формите на властта в полето на виртуалния пазар на труда в 

България, тяхната изява, взаимодействие и перспективи за развитие. 

Поради времеви и ресурсни ограничения, обширността на проблематиката относно 

все по-масовото приложение на информационните и комуникационни технологии във 

всички сфери на обществения живот, както и разнообразието от подходи при 

изследването, дисертацията няма за цел да предложи изчерпателен анализ и 

представително изследване на всички измерения на властта. Този труд се фокусира само 

върху някои основни измерения на властта и тяхното проявление по отношение на 

виртуалния пазар на труда в България: първо, „властта да” – способността да се действа, да 

се поддържа или преобразува средата; второ, „властта върху”, като форма на контрол над 

другите, способността на действието на едните да повлияе действието и мисълта на 

другите; трето, ресурсите или капитала, които поддържат тези способности. 

Ще се направи опит да се отчете действието на различните институции на пазара на 

труда във виртуалната среда, както и властта на тези институции да отстояват един или 

друг интерес поради преплитане на различни статуси в полето на този пазар.  
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Участниците в пазара на труда ще се анализират от гледна точка на социалните 

мрежи, които са значими за тях, както и типичните форми на социален капитал, който се 

генерира в тях. 

 

3. Изследователска теза и хипотези 

Основната теза на дисертационния труд е, че навлизането на информационните и 

комуникационни технологии в полето на пазара на труда, както и засилването на ролята 

на персоналните и социални мрежи на участниците в това поле, променят властовите 

дисбаланси и йерархии между основните участници на пазара на труда в България, 

съобразно количеството и качеството на извършваните дейности в онлайн среда, което 

води до повече умения за използване на разнообразни начини за навигация в тази среда и 

от там възможност за преодоляване на посредническите отношения в полза на 

хоризонталните и директни комуникации между участниците. Тъй като виртуалният  

пазар на труда в България все още не е ясно конституиран като поле, на сегашния етап 

дисбалансите все още са слабо повлияни. Използването на технологиите повлиява новото 

форматиране на властовите отношения, но засега се запазва съществуващото 

състояние на тези взаимоотношения. 

На базата на изследователската теза са формулирани следните работни хипотези: 

 Предполага се, че пазарът на труда започва да се измества към виртуалното 

пространство, като традиционните негови посредници отстъпват мястото си на нови 

виртуални посредници.  

 Предполага се, че пазарът на труда във виртуалното пространство се 

трансформира по два начина. От една страна, по посока на увеличаване на персоналното 

взаимодействие между агентите в неговото поле, тъй като се увеличават технологичните 

средства за „директни” комуникации между тях. От което следва, че влиянието на 

посредничеството, особено институционалното, ще намалява, като остава необходимо 

само за тези, които не притежават необходимия информационен ресурс за новия вид 

комуникация. От друга страна, посредническите институции на българския пазар на труда 

не променят съществуващото статукво по отношение на сегментацията на пазара на труда, 

а я стабилизират. Тенденцията на сегментиране, установила се трайно в началото на 

прехода, се появява и в полето на българския виртуален пазар на труда, индикирана от 

обявите в интернет трудовите борси. Многообразието от посредници и информацията, 

която те събират, обработват и предоставят на другите актьори в изследваното социално 

поле са предпоставка и за усложняване на взаимоотношенията между основните актьори в 

това поле – търсещи работа и работодатели. 

 Полето на пазара на труда предполага основните участници в него (работодатели 

и наемни работници) да заемат позиции в това поле на доминиращи и доминирани. Новите 
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технологии могат да бъдат средство и възможност за промяна на тези позиции, само ако 

доминираните имат стратегии за използване на тези технологии в техните отношения с 

доминиращите, за да увеличават своя капитал: за поддържане на отношения и 

взаимодействия с персоналните, професионалните и социалните си мрежи; за 

осъществяване на взаимодействия с представители на централната и местна власт в 

институционалната среда; за включване в граждански организации.  

 В новата, информационно и комуникационно технологично доминирана, 

дигитална среда са необходими нови способности и умения за оцеляване и работа, тъй 

като се използва нова „суровина” – информацията. Новите умения се придобиват и 

развиват с усвояването и разнообразието от извършваните дейности, използването на 

различни технологични средства и всеобщото разбиране за мрежовата логика, която 

характеризира функционирането на уеб-мрежата. Обществото вече започва да се 

стратифицира според нов фактор – възможността за достъп до ресурсите и пълноценно 

участие в информационното общество. Налице е ново неравенство – дигиталното 

разделение, което се отнася до неравенства, както между страните, така и между групите и 

индивидите. Стратегическите умения за ефективно и ефикасно използване на 

технологиите стоят в основата на процесите на овластяване и обезвластяване в трудовите и 

социални отношения. 

 

4. Обект и предмет на изследване 

Обект на настоящото изследване са индивидуалните и институционални участници, 

формиращи виртуалния пазар на труда. 

Предмет на изследването са властовите отношения между участниците на пазара на 

труда и заеманите позиции в полето на виртуалния пазар на труда като резултат от 

притежавания от тях различен вид капитал.  

 

5. Теоретичен подход и методика на изследването 

Класическият дебат за властта разделя изследователите: едни поставят акцента 

повече върху контекста (структурата), други – върху индивида (действието). 

Социологически този дебат се дефинира като противопоставяне на вариациите на 

индивидуалните характеристики на индивидите срещу вариациите на социалната среда. 

Действието е способността на индивидите да проявяват независима активност и да правят 

свободни избори. Структурата – повтарящите се образци на договореностите, които 

оказват влияние или ограничават избора и възможностите, които са на разположение. Един 

от въпросите на този дебат е дали социалните структури определят индивидуалното 

поведение или то е следствие от човешкото действие.  
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От една страна, структурата и йерархията са съществени за стабилизирането на 

самото съществуване на обществото. От друга страна това, което знаем за социалното си 

съществуване, е в голяма степен определено от цялостната структура на обществото. От 

трета страна, индивидуалните агенти имат способността да създават и пресъздават своите 

светове.  

Като теоретичен подход настоящият анализ ще се опита да намери баланс между 

предходните две позиции, разбирайки структурата и действието като допълващи се сили – 

структурата влияе върху човешкото поведение и хората са способни да променят 

социалните структури, които обитават.  

В хода на проверката на изследователските хипотези е извършен обзор на научната 

литература по тематиката на предмета на изследването.  

Изследването се основава на съчетаване на теоретичен анализ с анализ на документи 

и изследвания, касаещи изследвания обект.  

Направен е вторичен анализ на данни от националната и международната статистика, 

научни публикации и проекти, емпирични изследвания. Разгледани са световни 

рейтингови индекси на развитието на информационното общество и виртуалното 

пространство.  

За реализиране на целта и задачите на дисертационния труд е извършен комплекс от 

емпирични изследвания с различен инструментариум и методика: 

 качествен анализ на публикуваните в рубриката „е-Трудова борса” в уеб-сайта на 

Агенция по заетостта обяви за свободни работни места и профили на търсещи 

работа лица; 

 количествено проучване чрез google.bg с предмет на изследване – уеб-присъствие 

на фирми, регистрирани от Агенция по заетостта за извършване на посредническа 

дейност в България и чужбина; 

 сравнителен анализ на съдържанието в уеб-сайтовете на държавни 

институционални посредници, работодателски и работнически организации; 

 дълбочинни интервюта с експерти, представители на Агенция по заетостта, 

синдикатите и работодателските организации; 

 количествено изследване на конкретни измерения на виртуалния пазар на труда в 

България с обект на изследване – търсещи работа лица, представители на фирми, 

както и представители на частни трудови посредници. 
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ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ 
 

1. Структура  

Структурата на дисертационният труд е подчинена на целта и задачите на 

изследването, и следва възприетия от автора изследователски подход. Общят обем е 294 

страници, от които 242 страници са основен текст. Състои се от постановка, изложение в 

три глави, заключение, три приложения и списък с използвана и цитирана литература. 

Използваните и цитирани източници включват: 176 заглавия, от които 40 на български 

език, 90 на английски език, 18 национални и европейски нормативни документа, 6 

статистически и емпирични изследвания, 22 уеб-сайта. В текста са представени 12 фигури, 

62 таблици и 28 графики, чрез които се визуализарат основните данни, теоретичен подход 

и концептуални иновации на автора. 

 

2. Съдържание на дисертационния труд 

 

 

І. УВОД           

 

ПЪРВА глава. Теоретични проблематизации – теоретико-методологична рамка    

1.1. Полето на пазара на труда         

 1.1.1. Поле, пазар, размяна – първо приближение за дефиниране на полето    

 1.1.2. Концепции за пазара на труда        

 1.1.3. Пазарът на труда като поле. Структура, актьори и отношения между тях  

1.2. Виртуален пазар на труда (ВПТ)        

 1.2.1. Интернет и виртуалното пространство като предпоставка  

                  за конституирането на ВПТ – общи  характеристики     

 1.2.2. Формиране на виртуалния пазар на труда       

1.3. Властта като социален конструкт         

 1.3.1. Различни подходи при изследване на властта     

 1.3.2. Властовите отношения в полето на (виртуалния) пазара на труда    

 

ВТОРА глава. Разпределение на властта в полето на българския пазар на труда 

2.1. Генезис на виртуалността и виртуалния пазар на труда в България    

 2.1.1. Трансформиране на обществото в България по посока  

     информационно общество                

 2.1.2. Конституиране на виртуалното пространство в България като нова реалност   

 2.1.3. Трансформация на властовите отношения  

     в полето на виртуалния пазар на труда в България      
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2.2. Социални актьори в полето на българския пазар на труда в периода 2004-2012 г.    

 2.2.1. Основни актьори в социалното пространство на пазара на труда    

     2.2.1.1. Основни участници в тристранното сътрудничество    

 2.2.2. Проблеми на индустриалните отношения в България     

 2.2.3. Намаляващата сила на синдикалните организации  

            и предизвикателствата пред тях          

 2.2.4. Въздействие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ)  

            върху профсъюзите         

2.3. Посредниците като главен актьор в полето на виртуалния пазар на труда     

 2.3.1. Държавни институционални посредници – Агенция по заетостта и мрежата й  

           от регионални и териториални бюра по труда       

 2.3.2. Други институционални посредници       

     2.3.2.1. Частни посреднически трудови агенции, частни агенции за подбор  

                   на персонал, ловци на таланти           

2.3.2.2. Традиционни и електронни медии –  

                   електронни информационни борси (кариерни медии)     

 2.3.3. Неинституционални посредници – персоналните и социални мрежи   

 

ТРЕТА глава. Конкретни измерения на функционирането на виртуалния пазар на 

труда  

в България и трансформацията на властта 

3.1. Присъствие на различните участници на пазара на труда във виртуалното пространство   

 3.1.1. Присъствие на институционалните участници във виртуалното пространство   

 3.1.2. Присъствие на индивидуалните участници във виртуалното пространство   

3.2. Властта на участниците във виртуалното пространство да променят средата    

 3.2.1. Уменията за участие във виртуалното пространство като капитал или ресурс  

            на търсещите работа         

 3.2.2. Използване на ИКТ от представители на бизнеса       

3.3. Разпределение на властта в полето на виртуалния пазар на труда    

 3.3.1. Интернет като средство и ВП като среда при търсенето на работа    

 3.3.2. Информацията като властови ресурс       

3.4. Промяна във властовите отношения         

 3.4.1. Запазване или преодоляване на посредничеството чрез новите ИКТ   

 3.4.2. Разнообразие от технологични средства за комуникация с цел  

            преодоляване на посредничеството       

 3.4.3. Промяна на функциите и законите на функциониране на полето     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Данни, свързани с национално представителните организации  

 на работниците и служителите и работодателите      

 

Приложение 2. Европейско социално изследване – четвърта и пета вълна (България, 2008, 2010) 

 Двумерни разпределения на емпиричните въпроси, използвани в анализа  

 на социалните и персонални мрежи като неинституционални посредници     

 

Приложение 3. Сравнителен анализ на съдържанието в уеб-сайтовете на държавни    

 институционални посредници, работодателски и работнически организации.  

 Методика за количествено измерване на съдържанието на уеб-сайтовете   

 

ИЗПОЛЗВАНА и ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА         
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ІІІ. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

Увод 

Във въвеждащата част е обоснована актуалността на темата, която е продиктувана от 

трансформациите на модерните общества, новият социално-икономически ред, който 

заема мястото на индустриализма и който изследователите наричат с различни имена – 

постиндустриално, посткапиталистическо или информационно общество, икономика на 

услугите или общество на знанието. Очертани са и три от трансформациите на модерните 

общества. 

Представя се тезата, че навлизането на информационните и комуникационни 

технологии в полето на пазара на труда, както и засилването на ролята на персоналните 

и социални мрежи на участниците в това поле, променят властовите дисбаланси и 

йерархии между основните участници на пазара на труда в България, съобразно 

количеството и качеството на извършваните дейности в онлайн среда, което води до 

повече умения за използване на разнообразни начини за навигация в тази среда и от там 

възможност за преодоляване на посредническите отношения в полза на хоризонталните 

и директни комуникации между участниците. Тъй като виртуалният  пазар на труда в 

България все още не е ясно конституиран като поле, на сегашния етап дисбалансите все 

още са слабо повлияни. Използването на технологиите повлиява новото форматиране на 

властовите отношения, но засега се запазва съществуващото състояние на тези 

взаимоотношения.   

В увода са формулирани целта, задачите и ограниченията на изследването, както и 

изследователската теза и хипотези, обектът и предметът на изследването, теоретичният 

подход и методика на изследването, които по-горе бяха експлицирани в общата 

характеристика на дисертационния труд.  

Първа глава.  

Теоретични проблематизации – теоретико-методологична рамка  

В тази глава се разглеждат теоретичните проблематизации около темата на научното 

изследване и се очертава неговата теоретико-методологична рамка. В нея са представени 

разнообразни гледни точки и подходи, с чиято помощ е изработена теоретична концепция 

за сложното взаимодействие: виртуален пазар на труда – властови отношения, която да 

послужи за изработване на теоретичен модел на емпиричното социологическо изследване 

на трансформацията на властта във виртуалния пазар на труда. Тя е съставена от три части, 

разглеждайки съответно полето на пазара на труда, виртуалния пазар на труда и властта 

като социален конструкт.  
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1. Полето на пазара на труда 

В тази част от първа глава се изясняват основополагащи теоретични понятия. В 

първия параграф „Поле, пазар, размяна” е направено първо приближение по 

дефинирането на полето, разгледана е теорията за полето, като подход, който обяснява и 

разглежда закономерностите на индивидуалното действие чрез позицията, която заема 

индивида по отношение на другите позиции в полето. Позицията на свой ред се разбира 

като възможност да се упражни власт над друго лице, но власт, която „излиза отвътре” 

чрез мотивацията на човек, а не външна принуда. 

За целите на анализа е използвана теорията за полето на Бурдийо по отношение на 

стратификацията и господството като направление в развитието на теорията за полето в 

социалните науки. Чрез своята теория Бурдийо подчертава властовите измерения на 

полето чрез анализ на доминиращите и подчинените позиции. Изследвани са и факторите, 

които допринасят за промяна на полето.  

Анализът продължава с разглеждането на някои теоретични концепции за пазара. 

Описано е накратко историческата типология на пазарите, която прави Сведбърг, който 

привлича вниманието към начина, по който икономическата и политическата власт се 

придобиват посредством пазарите и как тази власт от своя страна влияе на структурата на 

пазарите. Отделено е внимание и върху социологическия анализ на пазарите на автори 

като Вебер, Уайт, Парсънз, Смелсър, Полани и др. както и изследвания на пазара чрез 

мрежови подход на Уейн Бейкър, Брайън Узи. Флигстейн следвайки Бурдийо анализира 

пазара като социално-икономическо поле, което е изградено от взаимодействия на 

различни икономически субекти.  

Чрез теорията за полетата при изучаването на пазаритe може да се създаде представа, 

която е алтернатива на икономическите възгледи за това, как се държат актьорите и защо 

пазарите са вградени в социални структури. Последващият анализ има за цел да покаже 

пазарите като социални институции. Изводите са, че: 

 социалните отношения са решаващи за съществуването на пазарите; 

 мрежовият анализ е полезен инструмент за изследване на пазарите, но трябва да 

се вземат под внимание и аргументите на някои учени, че опитът да се използва 

мрежовият анализ за изследване на пазара е незадоволителен, тъй като той 

игнорира ролята на държавата, както и структурните сили по принцип; 

 социологическата теория за пазарите трябва да обръща внимание не само на 

социалните структури, но също така и на концепцията за интереса на актьорите.  

Във втория параграф „Концепции за пазара на труда” се търси отговор на въпроса 

как да се изследва и анализира пазарът на труда. В социологическата литература 

съществуват различни подходи към изследването и дефинирането на пазара на труда, като 

различните автори, според предпочитанията си към теоретичното икономическо или 
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социологическо интерпретиране, пренасят своята концепция за пазара и върху пазара на 

труда.  

Пазарът на труда е изключително сложен феномен. Осмислянето му върви по 

няколко линии: неокласическа политическа икономия, марксизъм, 

неоинституционализъм4, икономически социологизъм5. Но въпреки голямото 

разнообразие, предлаганите теоретизации остават в границите на дефинирането му от 

гледна точка на класическия модел на пазара на труда. 

Разгледани са различни подходи към изследването и дефинирането на пазара на труда 

с цел да се предложи работна дефиниция на пазара на труда за целите на неговия анализ: 

 класически конкурентен модел на пазара на труда с представители Адамчук, 

Ромашов и Сорокина, според които пазарът на труда представлява система от отношения, 

насочени към съгласуване интересите на работодателите и наемните работници.  

 модели за сепариране (сегментиране) на пазара на труда. Редица автори създават 

модели за сегментиране на пазара на труда, разглеждайки го като явление, иманентно 

присъщо на пазара на труда, и което се задълбочава все повече от промените, наложени от 

масовото използване на новите информационни технологии в бизнеса и бита. Теориите за 

сегментиране на пазара на труда възникват като паралелни на теориите за сегментиране на 

стоковия пазар.  

 социологически концепции за пазара на труда като социологическа структура. 

Социологическите концепции за пазара на труда като социална структура са в отговор на: 

едностранчивостта на теорията за човешкия капитал; модела за придобития статус на Блау 

и Дънкан, които поставят в центъра на анализа индивидуалните таланти и способности; 

опитите да се усъвършенстват моделите на институционалните икономисти през 80-те 

години на ХХ век.  

Концептуализирането на пазара на труда като социална структура има за цел да се 

придвижи анализа напред при „обяснението на реалните разпределения на неравенствата 

или социалната йерархия”. Пазарът на труда е източник на неравенство, но Т. Ракаджийска 

твърди, че това е така само доколкото все повече този пазар се институционализира. Това 

институционализиране стратифицира индивидите, като в същото време е и в основата на 

развитието на пазара, защото „все повече разделя дейностите, като прикрепва индивидите 

към конкретна дейност и с това ги принуждава да прибягват до размяна”.6 

 неконвенционален подход към пазара на труда като резултат от съчетаване на 

икономическия и социологическия подход при анализирането на пазара на труда. Т. 

Ракаджийска го разглежда като единство на два паралелно протичащи процеса на търсене 

и предлагане на работоспособност и на търсене и предлагане на работно място. „Пазарът 

на труда може да се третира като квазипазар, на който труд не се продава и не се купува, а 
                                                 
4 Бекер, 1964, Уйлямсън, 1985, Марсдън, 1986. 
5 Грановетер 1983 (1973), 1999. 
6 Пак там, с. 135. 
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е изграден от два синхронни относително самостойни компонента – пазара на 

работоспособност (работна сила) с нейното търсене и предлагане, и пазара на работни 

места с тяхното търсене и предлагане.”7  

Заключението е, че съществува голямо разнообразие в предлаганите теоретизации за 

дефиниране на пазара на труда, тъй като той е изключително сложен феномен. Пазарът на 

труда не може да бъде обяснен само като икономическо поле, в което действат 

икономическите закони на търсенето и предлагането на труд. Не може да бъде обяснен и 

само като социално поле, тъй като поведението на пазара в известна степен е и 

икономически детерминирано.  

Пазарът на труда е преди всичко свързан с жизнения свят на хората, както на тези, 

които директно участват в него, така и на тези, които не са пряко включени, но са свързани 

с него. 

В третия параграф на тази част „Пазарът на труда като поле. Структура, актьори 

и отношения между тях” на въпроса работоспособността или работната сила е стоката 

на пазара на труда е аргументирано, че на пазара на труда се предлага способността на 

отделните индивиди да се включат в определен вид трудова дейност, което е тяхната 

работоспособност. Когато тази работоспособност бъде успешно реализирана на пазара на 

труда и се включи в една или друга трудова институция, тя получава възможност да се 

трансформира в съвкупна работна сила.8 Аспектите на работната сила са разграничени на: 

биологични способности на индивидите; квалификации; мотивация, желание и готовност 

за работа.  

Дефинирани са основните актьори в полето на пазара на труда и системата от 

отношения между тях. Разгледан е и начинът, по който държавата се намесва в пазара на 

труда.  

* * * 

В порядък на обобщение е прието, че полето на пазара на труда се конституира от 

икономическите и социални отношения между участниците на този пазар, които в 

идеалнотипичния пазар на труда могат да бъдат индивидуални, между работодателите и 

работниците, които сключват сделката на пазара без намесата на профсъюзи, правителства 

или други организации и институции, или колективни – отношения, които са 

регламентирани чрез споразумения, които излизат извън рамките на отделния работник. 

Извън посочения пазар на труда тези отношения включват както индивидуални, така и 

колективни елементи, като са налице различни комбинации в този смисъл.  

Всеки един от участниците има позиция в това поле, обусловена от капитала, който 

притежава и има за цел да запази или промени позицията си чрез същия този капитал. 

                                                 
7 Ракаджийска, Т. Пазар..., с. 159.  
8 Ракаджийска, Т. Пазар..., с. 139. 
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Формалната страна на „стоката”, която е обект на размяна, е работоспособността и 

работното място.  

Основните актьори, които се срещат на пазара на труда, са предлагащите свободни 

работни места и търсещи работоспособност и предлагащи работоспособност и търсещи 

свободни работни места. Освен тези два основни типа актьори могат да се идентифицират 

и други три категории: профсъюзи и професионални организации, асоциации на 

работодателите, правителството или държавата. Всички тези организации, от една страна, 

могат да наемат работна сила, а от друга, 

могат да определят условията на 

размяната между работодателите и 

търсещите работно място.  

Към тези актьори може да се 

добави и още един участник на пазара на 

труда – посредниците, които участват 

преди всичко в процеса на срещането на 

работоспособността и работните места 

(matching process). Появяването на 

посредниците в полето на пазара на 

труда е в следствие на неперфектната 

информация, с която разполагат участниците, от една страна, и желанието им за контрол, 

от друга. Посредниците също налагат свое виждане за регулация върху пазара на труда 

като в процеса на институционализирането си приватизират информацията.  

Посредниците на пазара на труда могат да се разделят на две големи групи: 

институционални посредници, които са държавните институционални посредници, други 

институционални посредници, частни посреднически трудови агенции, медиите – 

традиционни и електронни; неинституционални посредници – общественото мнение, 

персоналните и социални мрежи.9   

2. Виртуален пазар на труда (ВПТ) 

Втората част на първа глава проблематизира предпоставките, конституирането и 

формирането на виртуален пазар на труда. Целта е чрез разкриване на спецификата и 

диференциацията между технологичния инструментариум и социалното му приложение да 

се очертаят характеристиките на виртуалното пространство и да се проследят 

предпоставките за възникването, оформянето и развитието му както и последствията за 

виртуалния пазар на труда 

Първият параграф „Интернет и виртуалното пространство като предпоставка 

за конституирането на ВПТ – общи характеристики” проследява факторите, които са 
                                                 
9 Ракаджийска, Т. Пазар ..., 2010, с. 161-177. 

Система от отношения на пазара на труда

Автор: Мариета Христова
По: В. В. Адамчук, О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина. Экономика и социология труда. Юнити, Москва, 1999, с. 34. 
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в основата на създаването и развитието на интернет и виртуалното пространство. Като 

активен и движещ фактор на това виртуално пространство е определен виртуалният човек, 

а от своя страна виртуалното пространство е продукт от представите, интересите и 

моделите на виртуалния човек.  

Разгледани са характеристиките на виртуалното пространство и тяхното развитие. с 

цел да може да се диференцира мрежата условно на три нива – информация (уеб 1.0), 

комуникация (уеб 2.0), контекст или стратегия (уеб 3.0). 

Поставен е акцент и върху формирането на виртуални общности, социални мрежи и 

групи по интереси като се изследват различията между компютърно опосредстваната и 

персоналната комуникация.      

Вторият параграф „Формиране на виртуалния пазар на труда” разглежда 

ключовите белези на информационно-технологичната парадигма. Раждането на 

виртуалния пазар на труда е вследствие на свързването на новата технологична революция 

и труда.  

Ако пазарът на труда в първия параграф е разгледан като социално-икономическо 

поле на отношения и взаимодействия между наемен труд и капитал, като на него протичат 

два паралелни процеса на търсене и предлагане, от една страна, на работоспособност, и от 

друга страна на работно място10, то виртуалният пазар на труда е разглеждан като мрежа 

от същите тези отношения и взаимодействия, осъществявани в информационна, 

комуникационна и технологична виртуална среда. Проблемът, който изниква, е за 

посредниците на пазара на труда, как се случва срещането на работоспособността и 

работните места при липсата на перфектна информация, или в случая с виртуалното 

пространство – при „океан” от информация и комуникация.  

Кандидатите за работното място е малко вероятно да са напълно информирани за 

характеристиките на същите тези работни места, а работодателите не могат постоянно да 

разглеждат и преговарят с всички кандидати. В днешното модерно, информационно 

общество, вследствие на технологичната революция, електронното общуване и интернет 

по-общо, отварят нови канали за подобряване на комуникацията между търсещите работа 

и работодателите. 

Развитието на технологиите води до промени в полето на пазара на труда. Дейвид 

Аутор11 разкрива три основни черти на пазара на труда, които са засегнати от това 

развитие: 1) интернет променя начина, по който се случва срещането между работодателя 

и работника; 2) трудовите услуги (представени като действителната работа, която 

извършват работниците) могат във все по-голям обем да се доставят, използвайки 

интернет и уеб-мрежата, вместо да се осъществяват на съответното физическо и 

                                                 
10 По-подробно виж: Ракаджийска, Т. Пазар ... Уни. Изд. Стопанство, София, 2010.  
11 Autor, David H. Wiring The Labor Market. In: Journal of Economic Perspectives, v15 (1, Winter), 

2001, р. 25-40. 
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географско работно място; 3) търсенето на работа може да стане по-малко зависимо от 

локалните пазарни условия.  

Обобщени са и предпоставките за възникване и развитие на виртуалния пазар на 

труда от технологична гледна точка. 

* * * 

Виртуалният пазар на 

труда ще разглеждаме като 

мрежа от отношенията и 

взаимодействията разгледани 

по-горе за пазара на труда, 

осъществявани в 

информационна, 

комуникационна и 

технологична – виртуална 

среда. Това предполага да се 

изследва доколко и в каква 

степен всеки един от 

участниците на пазара на труда 

се е включил и участва във виртуалното пространство, допринася ли по някакъв начин за 

изграждането на тази среда или само използва това, което до момента е създадено от 

другите.  

По-горе посочих, че съдържанието в Мрежата може да се диференцира условно на 

три нива – информация (уеб 1.0 ), комуникация (уеб 2.0), контекст или стратегия (уеб 3.0). 

Това позволява да се диференцират и участниците във виртуалния пазар на труда. 

Увеличаващото се разнообразие от технологични средства дава възможност 

виртуалният човек да конструира набора си от социални роли, които изпълнява във 

виртуалното пространство. Мрежата създава предпоставки да се преодолеят действията на 

посредниците по посока на персонални директни комуникации между основните 

участници в полето на виртуалния пазар на труда. Съществуват обаче и опасения, че 

„океанът” от информация ще увеличи значимостта на ролята, която посредниците 

изпълняват в същия този пазар.  

3. Властта като социален конструкт 

В третата част на първа глава се акцентира върху властта като социално явление и 

властовите отношения в полето на виртуалния пазар на труда.  

В първия параграф „Различни подходи при изследване на властта” е направен 

кратък обзор на основните теоретични концепции за властта на Томас Хобс, Бертранд 

Ръсел, Денис Ронг, Хърбърт Саймън, Джак Нейгъл. Анализирани са и някои 
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социологически теории за властта като: традицията, която идва от Макс Вебер, който 

изхожда от конфликта, елитарната концепция за властта – властващият елит на Райт Милс, 

плурализмът (Дал, Полсби, Уолфинджър и др.), двете лица на властта (Питър Бакрач, 

Мортън Барац), триизмерното гледище на Стивън Лукс, обезличаването на властта 

(Клариса Хейуърд), власт/знание на Мишел Фуко, хабитусът на Пиер Бурдийо, 

типологията на Хаугаард, местата на властта на Дейвид Хелд, структуралистката теория 

(structuration theory) на Антъни Гидънс, който предлага концептуален мост между 

консенсусната и конфликтната традиция в изследването на властта.  

Целта на тази част от анализа е да предложи работна дефиниция на понятието власт и 

да разкрие основните аспекти на властта, както и да обоснове избора да се изследва преди 

всичко „властта да” и „властта върху”, като измерения, проявяващи се във виртуалния 

пазар на труда. 

Във втория параграф „Властовите отношения в полето на (виртуалния) пазара 

на труда” се изяснява природата на властовите отношения в полето на пазара на труда и 

се проследява как те се променят под влияние на неговата „виртуализация“. 

* * * 

В научното изучаване на властта се наблюдават различни подходи. Няма една 

единствена правилна интерпретация на властта.  

Властта е социално отношение, като всеки социален субект е властващ и подложен на 

властване. Агентите притежават ресурси и капитал, които поддържат определени 

способности и умения. Тези ресурси се придобиват от средата, в която действат. 

Способностите им дават възможност да предприемат целенасочени действия, за да 

постигнат определен резултат, т.е. притежават власт или способност да действат в дадено 

поле. В зависимост от позицията, която заемат в структурата на полето, имат възможност 

да упражняват власт върху другите агенти в полето, т.е. упражняват форма на контрол над 

другите, като действието им има способност да повлияе действието и мисълта на другите. 

Когато упражняването на власт стане рутинно и регулирано, се установява господство. 

Способността им да действат в полето е с цел поддържане на средата.  

Действията на тези, които са подложени на властване, се насочват към преобразуване 

на средата, така че да заемат позиция, която да им позволява да упражняват власт върху 

другите. Целта им е да придобият тези ресурси от средата, в която действат, така че да 

могат да изградят съответната способност за действие и да придобият позиция, която би 

им дала възможност да упражняват власт над другите. 

Виртуалното пространство като нова среда, в която се осъществяват 

взаимодействията между основните индивидуални участници на пазара на труда, изисква 

нови способности, които да дават и нови възможности за действие, придобити и оформени 

чрез: 1) мотивация за участие в новата среда; 2) достъп за участие в тази среда; 3) 

дигитална грамотност – различни видове умения за постигане и заемане на определена 
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позиция в средата; 4) консенсус относно формите на участие и комуникация в новата 

среда. 

Виртуалният пазар на труда предлага ресурс под формата на специфична 

информация, като предпоставка за осъществяване на даден вид комуникация. 

Специфичната информация се предоставя както от колективните, така и от 

индивидуалните участници на пазара на труда. 

 

 

ВТОРА глава. 

Разпределение на властта в полето на българския пазар на труда 

Втора глава на дисертационния труд проследява трансформационните процеси в 

полето на българския пазар на труда като е изследвано последователно възникването на 

виртуалността и виртуалния пазар на труда в България, дейностите и начините на 

функциониране на основните колективни актьори в социалното пространство с акцент 

върху социалните партньори и актьори, многообразието от институционални и 

неинституционални посредници и техните действия. 

1. Генезис на виртуалността и виртуалния пазар на труда в България  

Първата част на втора глава проследява възникването на виртуалността и виртуалния 

пазар на труда в България. 

Първият параграф „Трансформиране на обществото в България по посока 

информационно общество” идентифицира промените в съвременното българско 

общество под влияние на новите ИКТ като са използвани международни системи от 
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инструменти и показатели за измерване и оценяване развитието на информационното 

общество (Индекс за готовност за мрежова свързаност, Индекс за развитие на ИКТ). 

Индексите са разгледани през призмата на постигнатите резултати от проведената 

държавна политика, насочена към създаване на благоприятна икономическа, социална и 

институционална среда за развитие на информационно общество в България, както и на 

нейната роля за трансформация на властовите отношения между граждани, бизнес и 

институции в България.  

Отделено е внимание на дигиталното разделение (digital divide) в различните му 

измерения (достъп до новите ИКТ, степен и начини на използването им, качество на и 

умения за тяхната употреба), тъй като то е свързано с идеята за „новата икономика, 

базирана на познанието”, както и измерването на напредъка на страните към постигането 

на тази идея, която превръща обществото в информационно общество. В зависимост от 

контекста, дигиталното разделение се отнася до: 1) неравенствата между страните в 

зависимост от разпространението и употребата на новите информационни и 

комуникационни технологии; 2) неравенства между индивидите относно техническия 

достъп до ИКТ и уменията за използване на ИКТ.  

С оглед на използването на интернет и получаване на оптималната полза от него 

възниква проблемът, очертан в термини като „компютърна, информационна или 

мултимедийна грамотност”, „компютърни умения”, или „информационен капитал”. Освен 

физическият достъп до интернет, който през годините се увеличава в пъти, Стейерт 

предупреждава за други две основи, на които може да се облегне дигиталното разделение: 

технологичната неграмотност и информационна неграмотност. 

Ян ван Дайк твърди, че компютрите и интернет могат да се използват като 

инструменти за засилване на нечии позиции в обществото. Ако това негово твърдение е 

вярно, то следва въпросът дали мерките, описани в политиките за намаляване на 

дигиталното разделение по отношение на уменията, достъпа и употребата като видове на 

относително неравенство, ще съдействат на тези, които имат по-силни позиции или ще 

съдействат на тези, които са в по-слаби позиции в обществото.  

Във втория параграф „Конституиране на виртуалното пространство в България 

като нова реалност” е проследен и изследван генезисът и конституирането на 

виртуалното пространство в България. Подложена е на анализ и целенасочената политика 

в областта на информационното общество в България. Въпреки наблюдаваните проблеми 

през годините, виртуалното пространство в България възниква и се развива като нова 

реалност и може да се разгледа от три страни, в зависимост от основните социални агенти 

и техните способности за използване на ИКТ, както и действителната употреба на новите 

технологии и най-вече ползването на интернет във всекидневните им дейности с другите.  

Проследена е степента на разпространеност, достъпност и използване на компютри и 

интернет от страна на домакинствата и лицата, компютризацията и виртуализацията на 
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бизнеса, създаването на електронно правителство и електронно управление от страна на 

държавата.  

Анализът на данните от националната статистика показва участието от страна на 

търсещите работа лица във виртуалния пазар на труда – 19% от използващите интернет 

редовно използват интернет за търсене или кандидатстване за работа, което е около 10% от 

всички изследвани лица, а участието от страна на бизнеса във виртуалния пазар на труда 

чрез използването на социални медии с цел търсене и наемане на служители е 28% от 

предприятията, използващи социални медии или около 9% от предприятията с достъп до 

интернет. 

Изводът от статистическите данни е, че информационното общество в България като 

цяло се развива с тенденция на ежегодно нарастване на използването на ИКТ от 

домакинствата, лицата и бизнеса в България. 

Тенденцията на ежегодно нарастване на използването на ИКТ и по-специално 

интернет от страна на лицата, бизнеса и държавните институции съвсем естествено се 

отразява и на пазара на труда. Всеки един от актьорите в полето на пазара на труда, до 

една или друга степен, по собствено желание или принуден от „модерните” тенденции, е 

навлязъл във виртуалното пространство. Основните социални агенти притежават 

определени способности за използване на ИКТ, действително използват новите 

технологии и използват възможностите, които им се предоставят чрез интернет за 

модернизиране, осъвременяване, трансформиране на отношенията си с другите. 

В третия параграф „Трансформация на властовите отношения в полето на 

виртуалния пазар на труда в България” са идентифицирани и типологизирани основните 

актьори и технологични средства, които могат да се използват в процеса на срещането на 

работоспособността и работните места, които са разнообразни в зависимост от участието 

(активно-пасивно) на актьорите (потенциалните работници и работодатели), достъпа 

(свободен-защитен) до различно съдържание и информация в уеб-мрежата, осъществяване 

на взаимодействие по отношение на времето (мигновено-отложено) и по отношение на 

средството (Мрежата-извън нея), вида собственост на технологичното средство спрямо 

този, който го използва (лична-чужда). 

Проблематизирани са спецификата, предимствата и недостатъците на: 1) различни 

уеб-сайтове с публикувани обяви за работа: корпоративни сайтове; сайтове на частни 

агенции за подбор на персонал; сайтове „кариерни медии”; сайтове портали; сайтове 

търсачки; 2) уеб-сайтове за свързване в социални и професионални мрежи, като например 

Фейсбук (Facebook), Туитър (Tweeter), Пробук (Probook) и Линкдин (LinkedIn), чрез които 

се осъществява набирането на кадри или т.нар. социално рекрутиране (social recruiting). 

В България през 2013 г. около 30% от всички предприятия с над 10 заети в тях 

поддържат профил в социална медия и около 9% използват социални медии за наемане на 
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служители. В тази посока българският бизнес трябва сериозно да догонва европейските и 

американските си колеги. 

2. Социални актьори в полето на българския пазар на труда  

  в периода 2004-2012 г. 

Втората част на втора глава има за цел да проследи изменението в разпределението 

на властта в полето на българския пазар на труда, като разглежда дейностите и начините 

на функциониране на основните колективни актьори в социалното пространство с акцент 

върху социалните партньори и актьори. 

Критериите, които служат за отграничаване на периода, са свързани от една страна с 

приетите законови промени, а от друга – с формирането (конституирането) на виртуалното 

пространство в България като нова реалност, която се свързва с трансформацията във 

властовите отношения в полето на пазара на труда. Трансформацията във властовите 

отношения в полето на виртуалния пазар на труда е свързана с проблема „информация” – 

кой е източникът на тази информация, кой я контролира, по какъв начин се 

разпространява, кои са потенциалните и реалните реципиенти на тази информация. 

В първия параграф „Основни актьори в социалното пространство на пазара на 

труда” е направено кратко описание на основните участници в тристранното 

сътрудничество – представителите на работниците и служителите (синдикатите) и 

представителите на работодателите. Участието в професионални организации като съюзи, 

асоциации, съвети, камари и др. е доброволно и показва желанието на участниците да 

упражняват власт над другите участници в полето на пазара на труда. Упражняването на 

властта им се разкрива чрез участието им в процеса на взимане на решения.  

Кратко описание е направено и на Асоциацията на организациите на българските 

работодатели (АОБР) както и на Националният съвет за тристранно сътрудничество 

(НСТС), в който участват всички национално представителни организации на социалните 

партньори. Подчертано е, че има множество органи, структури и процедури, участието в 

които се осигурява въз основа на призната национална представителност на съответната 

организация. Откъдето следва, че в процеса по вземане на решения участват нормативно 

определените представители на интересите на работодателите и на работниците и 

служителите. 

В същия параграф са проследени и промените в Кодекса на труда за периода 2001-

2012 г. в частта за критериите за представителност на синдикалните и работодателските 

организации. Основание за провеждане на такъв анализ е това, че представителността на 

социалните партньори е важна, тъй като дава право на организациите, които я притежават, 

да участват в определени трипартитни и бипартитни структури и процедури, както и да 

взимат решения по въпроси, отнасящи се за целия български народ, каквито са въпросите 

за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, въпросите на жизненото 
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равнище и осигурителните отношения. По този начин в ръцете на ръководствата на 

представителните организации се съсредоточава власт и възможност за контрол върху 

държавната администрация.  

Проследена е и динамиката на броя на колективните трудови договори, като 

механизмъм за осъществяване и регулиране на отношенията между работодатели и 

работници и служители. За периода 2007-2011 г. броят на съществуващите колективни 

трудови договори на секторно и браншово ниво остава относително стабилен. Степента на 

покритие на колективните споразумения на наетите през годините варира от 33% през 

2007 г. до 38% за 2011 г.  

Във втория параграф „Проблеми на индустриалните отношения в България” са 

изведени няколко групи проблеми на индустриалните отношения в България по отношение 

на: действието на изградените институции от страна на държавата; конкуренцията и 

противоборството между двете синдикални организации още от началото на промените в 

България през 1989 г., и намаляващата синдикална плътност; фрагментираната страна на 

работодателските организации макар увеличаващата се организационна плътност на 

работодателите както по отношение на брой фирми, така и по отношение на работници и 

служители в тези фирми; действащите механизми за защита на работниците и служителите 

– колективното трудово договаряне, посредничество, арбитраж.  

В третия параграф „Намаляващата сила на синдикалните организации и 

предизвикателствата пред тях” е изведена тезата, че силата на синдикалните 

организации намалява през последните десетилетия в европейски мащаб. За доказателство 

на тази теза са разгледани индикатори като синдикална плътност, покритие на 

колективното трудово договаряне, степен на централизация и децентрализация на 

договарянето и др.  

Анализирани са и данни от Европейското социално изследване12, за да се даде 

някаква ориентация за това, кои и какви са синдикалните членове и кои са част от 

факторите, които определят статуса на работещите –„синдикален член”.  

Предизвикателствата пред синдикатите като цяло са да се справят с различните 

промени, които настъпват в характера, съдържанието, организацията на труда,  заетостта и 

разделението на труда, различните трудови, икономически, културни и социални 

отношения като цяло.   

В четвъртия параграф „Въздействие на ИКТ върху профсъюзите” е направен опит 

да се защити тезата на Артър Шостак, който разглежда компютрите и информационните 

технологии като възможности за работниците и инструменти за профсъюзите за 

организиране, защита и модернизиране на синдикалното движение. 
                                                 
12 Европейското социално изследване се провежда на всеки 2 години от 2002 г досега. European 

Social Survey (ESS) 2010-2011, 15+ г., повече виж на http://www.europeansocialsurvey.org/, 
последно посетен на 15.05.2014 г.   
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Търси се отговор не на въпроса дали профсъюзите се включват във виртуалното 

пространство, а дали могат да използват новите технологии креативно, за да модернизират 

начина си на действие и да се „възродят” в новата икономика.13  

След като са разгледани 

направленията на 

синдикалната дейност и на 

това как ИКТ могат да бъдат 

използвани в полза на 

профсъюзите, както и 

пречките пред 

виртуализирането на 

профсъюзните организации, 

според Роджър Дарлингтън, са 

откроени няколко вида мрежи 

за комуникация по отношение 

на взаимодействащите си 

страни и посоката на това 

взаимодействие.  

При съчетаването на тези мрежи за комуникация с представените пет хипотези на 

Ричард Фрийман по отношение на въздействието на информационните и 

комуникационните технологии върху профсъюзите, са изведени последствията и 

резултатите от въздействието на ИКТ14 върху тях. 

Нужна е правилна и балансирана смесица от услуги и дейности в Мрежата и извън 

нея. Виртуализирането на дейността на профсъюзите и синдикатите може да става заедно с 

традиционните, лице-в-лице методи за организиране и мотивиране на членовете. 

Профсъюзите просто може да станат по-гъвкави, по-изобретателни, и по-модерни в начина 

си на организиране и предоставяне на услуги на членовете си. 

Всяка черта на новите виртуални профсъюзи може да се синхронизира в един 

систематичен, про-активен начин. Налице е конкуренция между профсъюзите и другите 

(агенции за подбор, адвокатски фирми, НПО, и т.н.) организации в комуникирането и 

предаването на съобщения и ИКТ дори увеличават тази конкуренция.  

 

 

                                                 
13 Freeman, Richard. The Labour Market in the New Information Economy. NBER working paper series. 

Working Paper 9254, National Bureau of Economic Research, 2002. Достъпно на 
http://www.nber.org/papers/w9254, последно посетен на 25.01.2014. 

14 Freeman, Richard. The Labour Market in the New Information Economy. NBER working paper series. 
Working Paper 9254, National Bureau of Economic Research, 2002. Достъпно на 
http://www.nber.org/papers/w9254, последно посетен на 15.01.2014 г. 
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3. Посредниците като главен актьор в полето на виртуалния пазар на труда 

В тази част на втора глава посредниците са определени като главен актьор в полето 

на виртуалния пазар на труда в България. Многообразието от посредници и информацията, 

която те събират, обработват и предоставят на другите актьори в полето са предпоставка за 

сегментиране на пазара на труда, както и за усложняване на взаимоотношенията между 

основните актьори в това поле – търсещите работно място и предлагащи своята 

работоспособност и търсещите работоспособност и предлагащи работно място.  

Технологичните средства, които могат да се използват в процесите по информиране, 

сканиране и срещане на работоспособността и работните места понякога подпомагат тези 

процеси като ги улесняват, спестявайки разходи на време, допълнителни усилия, 

преодоляване на пространствените граници, но в определени моменти започват и да ги 

усложняват.  

Посредниците на пазара на труда са разделени на две големи групи. Едната група е на 

институционални посредници – държавните институционални посредници, други 

институционални посредници като частни посреднически трудови агенции и традиционни 

и електронни медии. Другата група е на неинституционални посредници – персонални и 

социални мрежи.15 

Това разделение следва от активните методи за търсене на работа, вида 

взаимоотношения (пряко, лице-в-лице, или непряко, отложено във времето и посредством 

използване на новите комуникационни средства), които тези методи пораждат, наложените 

практики от различните актьори в полето, вида работно място и работоспособността, които 

се търсят и предлагат, предприетите първи стъпки към търсене и предлагане на 

работоспособност и работно място. 

                                                 
15 Ракаджийска, Т. Пазар ..., 2010, с. 161-177. 
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В следващите части на параграфа са изследвани самостоятелно различните 

институционални и неинституционални посредници на пазара на труда.  

В първия параграф „Държавни 

институционални посредници – Агенция 

по заетостта и мрежата й от 

регионални и териториални бюра по 

труда” е анализирана дейността на 

държавния институционален посредник на 

пазара на труда в България – Агенция по 

заетостта: нейната структура, предлагани 

услуги, формите за активизиране на 

участието на първичния пазар на труда от 

страна на търсещите работа, 

сътрудничеството й с частните посредници 

на пазара на труда, виртуализирането на 

услугите й чрез включване в европейската 

електронна мрежа за виртуални услуги по 

заетостта EURES (Европейски услуги за 

заетост), електронните услуги, които 

предоставя чрез уеб-сайта си.  

Специално внимание е отделено на 

виртуалната услуга „е-трудова борса”. Тя се 

предоставя чрез самостоятелна рубрика на 

уеб-сайта на Агенцията и представлява 

единна система на търсене и предлагане на 

работна сила, която облекчава достъпа до 

безплатна информация за свободните 

работни места. Тя разширява 

възможностите за информиране и/или 

консултиране на всички заинтересовани 

страни с достъп до Интернет, без да ги 

ограничава от гледна точка на 

местоположение или необходимост от 

регистрация в бюрата по труда за ползване на тези услуги.  

С цел единният портал да дава максимално повече информация, с поправки в Закона 

за насърчаване на заетостта, през 2010 г. се регламентира осигуряването на достъп до 

информацията за свободните работни места, обявени от частните посредници, на уеб-сайта 

на Агенцията по заетостта. Частните трудови посредници се задължават да предоставят в 
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Агенцията по заетостта информация за обявените при тях свободни работни места и за 

работните места, които вече са заети или за които е отпаднала необходимостта за намиране 

на кандидат. По този начин Агенцията има възможността да упражнява властта си над 

частните трудови посредници като придобива властови ресурс под формата на специфична 

информация за пазара на труда. От друга страна, тя изпълнява държавната политика по 

насърчаване на заетостта, като услугите й и към двете страни във взаимодействията на 

пазара на труда (работодатели и търсещи работа) са безплатни, докато услугите по 

посредничество, предоставяни от частните трудови посредници, често пъти са платени за 

работодателите. Агенцията не е конкурент на частните посредници, а е гарант за 

коректност на тяхната работа. 

От 2011 г. се изгражда този единен портал за публикуване на свободните работни 

места в цялата страна, като до 31.09.2013 г. 31 посредници са предоставили адреси за 

връзка чрез интернет страницата на Агенцията по заетостта с електронните си регистри на 

наличните работни места. Този дял е нисък при положение, че около 200 от фирмите, 

които са регистрирани като извършващи посредническа дейност в България и чужбина, 

имат уеб-сайтове. Информационната подсистема за посредници, които не разполагат с 

електронен регистър за наличните работни места към януари 2014 г., още не е разработена.  

Извършеният преглед на рубриката „е-трудова борса” в уеб-сайта на Агенцията към 3 

февруари 2014 г. показва, че в бюрата по труда има публикувани 1 729 обяви за свободни 

работни места. Също към 3 февруари 2014 г. на своя уеб-сайт само една от фирмите, 

регистрирани като частен посредник на пазара на труда – Джобтайгър ООД – има 1 240 

обяви за свободни работни места. Според направено интернет проучване чрез търсачката 

google.bg на 3 февруари 2014 г. останалите фирми, които са регистрирани за извършване 

на посредническа дейност в България и които имат уеб-сайтове, имат обявени над 710 

обяви за свободни работни места в своите уеб-сайтове.  

В публикуваните обяви на уеб-сайта на Агенцията са обявени общо 4 878 броя 

свободни работни места.  

Втората част от рубриката „е-трудова борса” на уеб-сайта на Агенцията по заетостта 

представлява база данни от профили на търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по 

труда. Към 3 февруари в бюрата по труда има активни 364 217 профила на търсещи работа 

лица като всички те съдържат възрастта на регистрираното лице и областта (населеното 

място), в която живеят. Другите разпределения по ключови характеристики – заемана 

длъжност, образование и специалност, са повече или по-малко непълни в по-голямата си 

част. Информация за допълнителни умения като език, компютърни умения, шофьорски 

умения също е фрагментарна, като около или под 1% са профилите, в които са 

регистрирани някои от тези умения. 

Качественият анализ на публикуваните в рубриката „е-Трудова борса” в уеб-сайта на 

Агенция по заетостта обяви за свободни работни места и профилите на търсещи работа 
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лица налага изводът, че за разширяване на обхвата на бюрата по труда несъмнено е нужно 

връзката с клиенти на бюрата по труда да продължи да се подобрява по посока електронна 

комуникация, посредством различни информационни и комуникационни канали. Стъпка в 

тази посока е предоставянето на алтернативни начини за регистрация – по телефон и 

интернет, които в момента (септември 2014 г.) липсват. Необходимо е да бъдат създадени 

и условия за разширяване на използването на електронните услуги за търсещите работа 

лица и за работодателите.  

Анализът на действията на Агенцията по заетостта във връзка с нейната 

виртуализация показват, че тя навлиза във виртуалното пространство още от началото на 

ХХІ-ви век. Тя обаче не разполага с необходимите ресурси и воля за по-пълноценно 

виртуално присъствие и ангажираност. В тази връзка не е чудно, че гореописаните 

действия се забавят във времето, при положение, че голяма част от целите на електронното 

управление не са изпълнени.  

Вторият параграф „Други институционални посредници” разглежда: 

 първо, частните посреднически трудови агенции, частни агенции за подбор на 

персонал, ловци на таланти.  

В тази част на дисертационния труд е проследена динамиката в броя на частните 

посредници на пазара на труда според регистрацията им в Агенция по заетостта и 

издадените удостоверения от Агенция по заетостта за извършване на посредническа 

дейност.  

От наличните данни са направени някои условни изводи като например: относително 

запазване на броя на издадените удостоверения на фирми, извършващи посредническа 

дейност в чужбина до 2009 г. и намаляване на техния брой след 2011 г.; относително 

запазване на броя на издадените удостоверения за извършване на посредническа дейност 

за морски специалисти, като се наблюдава рязък скок през 2012 г. на тези удостоверения и 

те достигат 25 броя; най-големият брой регистрирани договори между посредници и 

чуждестранни работодатели е през 2008 г. 

(63 броя сключени и регистрирани 

договори), а най-малък е през 2011 г. – 27 

броя за цялата година; най-много 

прекратени регистрации на фирми-

посредници се наблюдава през 2006 г. и 

2008 г., през 2009 г. броят на 

посредниците с прекратена регистрация 

рязко спада и в последващия период 

2009-2013 г. отново се увеличава. 

Извършено е количествено 

проучване чрез търсачката google.bg на 3 
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февруари 2014 г. с предмет на изследване уеб-присъствие на регистрираните фирми от 

Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност в България и чужбина. Уеб-

присъствието на фирмите е измерено чрез наличие или липса на уеб-сайт, наличие или 

лиса на рубрика с обяви в собствения уеб-сайт на фирмата посредник, публикувани обяви 

в други сайтове при липса на собствен сайт.   

Според направеното проучване 52% от фирмите, които са регистрирани за 

извършване на посредническа дейност в България, имат уеб-сайт, като 27% имат рубрика 

на сайта си за публикуване на обяви, 18,5% нямат такава рубрика. Без собствен сайт са 

48% от регистрираните фирми, извършващи посредническа дейност в България, като 24% 

от тях имат профил и/или публикувани обяви в електронната медия jobs.bg, 3% имат обяви 

в други сайтове, различни от jobs.bg, 21% нямат публикувани обяви никъде във 

виртуалното пространство.  

Съотношението между 

регистрираните фирми, които извършват 

посредническа дейност в чужбина и имат 

собствен уеб-сайт, и тези, които нямат 

уеб-сайт, е едно към две. 37% от тези 

фирми нямат публикувани обяви никъде 

във виртуалното пространство.  

 В обобщение, е направен изводът, 

че относно частните фирми-посредници на пазара на труда, съществува изключителна 

динамика, свързана с дейността, която те изпълняват и която остава скрита зад официално 

публикуваните и отчитани резултати от страна на Агенцията по заетостта в нейните 

годишни обзори, месечни бюлетини и отчети. Налице са „информационни дупки” в тези 

документи, като не е ясна причината за това. Такива „информационни дупки” са налице 

например по отношение на: 

- броя на регистрираните фирми от Агенцията по заетостта за извършване на 

посредническа дейност за 2004 г. и 2007 г.; 

- липсва информация за броя издадени удостоверения за регистрация на фирмите-

посредници за годините – 2004, 2007, 2010 г., както и информация за броя на отказите за 

регистрация на посредническите договори и броя на отказите за регистрация за 

извършване на посредническа дейност; 

- съгласно чл. 26а от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа, за всяко тримесечие частните посредници представят в 

Агенцията по заетостта информация за регистрираните и устроени на работа лица. В 

Националния план за действие по заетостта за годините 2004-2005-2006 г. информация за 

дейността на фирмите-посредници се обявява в детайли за деветмесечието от предходната 

година, след което в годишните обзори на Агенцията се появява епизодично. За 
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раглеждания период този вид информация е налична за 5 от 10-те години и то не в 

детайли. 

Доколкото тази информация е налична, може да се каже, че в годините, в които 

нараства броят на регистрираните фирми за извършване на посредническа дейност, броят 

на устроените на работа чрез посредническата дейност на тези фирми намалява. Остава 

сравнително устойчив броят на устроените от тези фирми морски специалисти на кораби.  

 Второ, традиционни и електронни медии – електронни информационни борси 

(кариерни медии) 

С навлизането на информационните и комуникационни технологии във всекидневния 

живот на човек е естествено и медиите да започнат да навлизат във виртуалното 

пространство. Традиционните печатни и електронни медии започват да се трансформират 

във виртуални интернет базирани медии. Интернет базираните медии заемат подобаващо 

място във всекидневния живот на българите, като над 70% от използващите интернет или 

около 35% от всички на възраст 16-74 г. четат онлайн вестници, списания, новини. 19% от 

използващите интернет или около 10% от всички търсят работа или кандидатстват за 

работа посредством Мрежата. Всеки трети бизнесмен използва много често или често 

интернет базираните медии за набиране на персонала си, а по 20% от бизнесмените ги 

използват понякога, рядко или никога.16   

Чрез сравняване на броя активни обяви за свободни работни места, публикувани в 

някои медийни посредници в Мрежата към 31 януари 2014 г. е направен изводът, че най-

големият български уеб-сайт, в смисъл на най-голям брой активни обяви за деня в 

сравнение с другите медии, който по своята същност представлява електронна медия, и 

който е посредник на пазара на труда, е безспорно www.jobs.bg. Той се конкурира както с 

останалите специализирани и неспециализирани медии, предоставящи възможности за 

публикуване на обяви за работа, така и с уеб-сайтовете на лицензираните и регистрирани 

агенции, които извършват посредническа дейност, интернет портали и търсачки.  

С нарастване на потребителите на Мрежата нараства и делът на хората, които 

използват интернет, за да си търсят работа и да кандидатстват за свободно работно място. 

Данни за това могат да се открият в съставения от jobs.bg индекс – Jobix17.  

Ако в началото на периода, за който е наличен индексът, броят на публикуваните 

обяви в сайта е относително равен на броя на кандидатстванията по тези обяви, то през 

следващите години се наблюдава нарастване на броя на кандидатстванията по обявите в 

пъти.  

                                                 
16 Трансформация и адаптация на българския бизнес в процеса на енроинтеграция, колектив на 
катедра „Икономическа социология”, УНСС. 

17 Индексът Jobix проследява изменението на предлагането на броя публикувани позиции и на броя 
на кандидатствания по тях, като се базира на статистиката в сайта jobs.bg. Индексът е наличен за 
периода 1.01.2008-31.03.2012 г. 
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В третия параграф „Неинституционални посредници – персоналните и социални 

мрежи” вниманието е насочено към мрежите като неинституционални посредници на 

пазара на труда. 

Изследванията показват, че най-предпочитаният начин за набиране на персонал от 

страна на българския бизнес, както и най-предпочитаният начин за търсене на ново или 

друго работно място от страна на наемния труд е чрез препоръка на познати, близки, 

приятели, колеги. Хората, независимо от своя социален и професионален статус, разчитат 

на собствените си персонални мрежи, както за получаване на информация, така и за 

справяне с всекидневни ситуации от всякакво естество. Увеличаването на възможните 

канали за комуникация и получаване на информация би следвало да доведе до по-бързо 

справяне с тези ситуации.  

Чрез вторичен анализ на данни от четвъртата и петата вълна на Европейското 

социално изследване18 е изследвано социалното включване като даващо възможност на 

индивидите да придобият власт да променят средата, която обитават. В своята цялост тези 

данни отразяват равнището на социално включване в българското общество. 

Събраната информация по отделни въпроси е анализирана от гледна точка на достъпа 

и употребата на интернет като фактор за социално включване или изключване, чрез което 

индивидите могат да придобиват власт и да развиват способността си да променят своята 

среда. 

Честота на използването на интернет или електронна поща е силен фактор за 

увеличаване на положителната оценка на изследваните лица за наличието на възможности 

за подобряване на жизнения стандарт, намирането на подходяща работа, осигуряването на 

нормален живот на децата им, участие в решения, свързани с промени в начина им на 

живот. Делът на респондентите, които не смятат, че могат да контролират съдбата си по 

отношение на тези основни параметри на живота им намалява с около два пъти при тези, 

които използват интернет или електронна поща всекидневно. Отсъствието на достъп до 

интернет увеличава негативната оценка за наличието на такива възможности.  

Честота на използването на интернет или електронна поща е и силен фактор за 

увеличаване на положителната оценка за наличието на възможности за участие в 

процесите на вземане на решения на работните места в организациите, в които работят. 

20% от всички и 27% от използващите интернет всеки ден могат да решават как да 

организират ежедневните си задачи, 9% от всички и 15% от използващите интернет всеки 

ден могат да влияят върху мениджърските решения за дейността на 

фирмата/организацията, 16% от всички и 23% от използващите интернет всеки ден, както 

и 18% от използващите интернет по-рядко могат да избират или да променят темпото си на 

работа. 

                                                 
18 Цялата методология и емпиричните данни от проведените до 2012 г. вълни на Европейското 
социално изследване са достъпни на: http://www.europeansocialsurvey.org/. 
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Голяма част от респондентите имат близки хора, с които могат да споделят личните 

си проблеми. Достъпът и използването на интернет и електронна поща е фактор за 

увеличаване на този дял – 82% от всички респонденти и 91% от използващите интернет 

всекидневно имат такива близки.  

Използването на интернет и електронна поща независимо дали всеки ден или по-

рядко увеличава делът на респондентите, които се срещат със своите приятели, роднини и 

колеги без да са задължени да го правят. 19% се срещат със своите приятели, роднини и 

колеги всеки ден, като този дял е 28% при използващите интернет всеки ден. Никога не се 

срещат с приятелите си 1,7% от изследваните лица. Практически няма такива хора сред 

използващите интернет и електронна поща, докато при нямащите достъп до интернет 

делът на тези, които никога не се срещат с приятели, роднини и колеги е 3%. 

Достъпът и използването на интернет и електронна поща увеличава и срещите с 

връстници (наличие на социален живот). Ако 25% се срещат много по-често и по-често от 

хората на тяхната възраст, то използването на интернет увеличава този дял на 32% от 

всекидневно и 29% от по-рядко използващите интернет. Около 35-34% от неизползващите 

и нямащите достъп до интернет се срещат по-рядко или много по-рядко от хората на 

тяхната възраст. 

Относно хоризонталните връзки между хората в рамките на обществото косвено 

може да се съди от получените данни при индикаторите за доверие-недоверие при 

контактите с хората, нагласите за алтруизъм-егоизъм, честност-измама. Достъпът и 

употребата на интернет не е значим фактор за увеличаване на положителните нагласи по 

посочените индикатори.  

Вертикалните връзки между хората на различни йерархични равнища и организации 

се поддържат от разнообразни механизми, които свързват хората, с местата, където се 

взимат решенията. И ако по-горе анализът включваше влиянието на изследваните лица 

върху вземането на решения, свързани с начина им на живот, организиране на 

ежедневните им задължения и влияние върху управленските решения в организацията, в 

която работят, то тук става въпрос за опит за влияние върху решения, чрез активност в 

други форми на обществения живот.  

Достъпът и употребата на интернет оказват влияние и увеличават дела на участие в 

тези форми на обществения живот, но като цяло делът на респондентите, които по някакъв 

начин са се опитали да влияят върху определени решения остава нисък. 

Малкото опити за влияние върху обществените процеси са свързани и с ниска 

удовлетвореност от състоянието на различни основни сфери на обществения живот като 

икономика, здравеопазване, образование. Те са свързани и с ниска степен на доверие към 

основни институции като политици, политически партии, парламент, съдебна система, 

полиция. Няма връзка между достъпа и употребата на интернет, както с удовлетвореността 

от състоянието на основните сфери, така и с доверието в основните институции.   
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Нивото на виртуална активност на интернет потребителите сред най-честите 

приложения на Мрежата и основно в частта й с интерактивни приложения като социални 

мрежи, блогове, форуми е сравнително ниско. Това се отнася за наличните данни от 

третата вълна на Европейското социално изследване, проведено през 2008-2009 г. През 

последните 4-5 години в това ниво може да е настъпила значителна промяна, но за 

съжаление индикаторите не са включени в следващите вълни на изследването. 

ТРЕТА глава. 

Конкретни измерения на функционирането  

на виртуалния пазар на труда в България и трансформацията на властта 

Третата глава на дисертационния труд съдържа резултатите от направените от 

дисертанта интерпретация, анализ и синтез на емпиричната информация от проведените 

авторови изследвания – сравнителен анализ на съдържанието в уеб-сайтовете на държавни 

институционални посредници, работодателски и работнически организации; дълбочинни 

интервюта с експерти, представители на Агенция по заетостта, синдикатите и 

работодателските организации; количествено изследване на конкретни измерения на 

виртуалния пазар на труда в България с обект на изследване – търсещи работа лица, 

представители на фирми, както и представители на частни трудови посредници. 

1. Присъствие на различните участници на пазара на труда  

    във виртуалното пространство 

Първият параграф „Присъствие на институционалните участници във 

виртуалното пространство” разглежда присъствието19 на институционалните участници 

на пазара на труда във виртуалното пространство, което е първата предпоставка за участие 

в разпределението на властта между същите тези участници. Присъствието им е измерено 

чрез степента, в която те са се включили и участват в това пространство и е оценено чрез 

изградените към 5 юли 2014 г. уеб-сайтове и предлагани електронни услуги от съответните 

участници.  

Търси се отговор на въпросите: В каква степен се трансформира властта на 

институционалните участници поради факта, че съвремеността им налага да се включат 

във виртуалния пазар на труда? Как и доколко използвайки технологиите социалните 

партньори успяват да трансформират властта си? Могат ли институционалните участници 

на пазара на труда да осъществяват своето посредничество, при положение че самата 

Мрежа създава предпоставки, за елиминиране на това посредничество? 

 За да се отговори на тези въпроси е направена проверка на някои хипотези и 

предположения от типа на: Има ли значими разлики в използването на ИКТ и интернет в 
                                                 
19 За целите на настоящия анализ ще разбираме уеб-присъствието като съвкупност от процесите 
по информиране, комуникиране и осигуряване на потенциални и реални възможности за 
осъществяване на форми на взаимодействие между организацията и потребителите й.  
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зависимост от участника и интересите, които той представлява и защитава? До каква 

информация от сайта на съответния участник има достъп интернет потребителя? 

Предлагат ли се чрез уеб-сайтовете на тези участници електронни услуги и какви са те? 

Какви виртуални взаимодействия със съответните институционални участници са 

потенциално и реално възможни и с каква цел? 

За съставяне на оценка на уеб-присъствието в Мрежата е разработен инструмент за 

измерване на интересуващите ни променливи.  

При избора на индикаторите за оценка на уеб-присъствието на посочените 

институционални участници във виртуалното пространство е взето предвид: 1) тяхната 

институционална същност, 2) целевите групи, към които е насочена дейността им, 3) 

спецификите на задачите, които си поставят чрез собствените уеб-сайтовете, 4) 

електронните услуги, които предлагат, 5) възможностите за виртуално взаимодействие, 

което осигуряват, 6) посоката и времето, в което се осъществява това взаимодействие. За 

целта е направен обзор на литературата по съставяне на индекси и оценки на уеб-сайтове в 

публичния и частния сектор20. Избрани са 5 основни индикатора, със съответни показатели 

и критерии.21 

Направено е и количествено измерване на индикаторите22, което определя най-голяма 

тежест на индикатора ползваемост, следван от информационните характеристики, 

индикатора интерактивност и индикатора техническа функционалност. 

При крайното ранжиране на сайтовете се очертават следните тенденции: 

 сайтовете на четирите работодателски организации, представители на едрия 

бизнес в България, се разделят на две групи – сайтовете на БСК и БТПП са на 

първо и второ място със съответно 77% и 66% от всички изследвани елемента; 

сайтовете на АИКБ и КРИБ са в долната половина на ранговата скала (7 и 8 място 

и съответно 53% и 50% от всички изследвани елемента). 

Бизнесът може да си осигури необходимия финансов ресурс, професионалното 

изработване и поддръжка на своя уеб-сайт. Той е способен и стратегически, 

спрямо желанието и мотивацията си, да планира развието на дейността си, да 

                                                 
20 Съществува широко разнообразие от изследвания и измерения на качеството на уеб-сайтове, 
като изследователите акцентират върху различни фактори, според авторовата си концепция за 
качество. Основен фактор, присъстващ навсякъде е информационното съдържание. До него се 
нареждат: техническата страна и дизайнът на уеб-сайта. С развитието на т.нар. web 2.0 бихме 
добавили и фактор – интерактивност, разбирана като възможност на потребителя на сайта да 
обменя информация и да осъществява комуникация и правни сделки със съответната 
организация чрез сайта й. По-подробно виж: Граматиков, Мартин. Изследване потребителската 
стойност на интернет сайтовете на централната администрация. В: сп. "Публична 
администрация", бр.1/2003, с. 6. Достъпно на: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN012700.pdf, последно посетен 
на 24.09.2014 г. 

21 Списъкът на избраните индикатори, показатели и критерии, както и основните резултати по тях 
са представени в Приложение 3.  

22 Виж таблица: Количествено измерване на съдържанието на уеб-сайтове, Приложение № 3. 
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използва модерните и съвременни канали за разпространяване на информация за 

дейността си.  

 сайтовете на държавните институционални посредници на пазара на труда заемат 

места в горната половина на ранговата скала. 

Като институции тяхната дейност се определя от и управлява спрямо определена 

политика. При тях нововъведенията стават по-трудно, отнемат повече време, 

необходима е координация и съгласуваност на действията на групи от хора, цели 

отдели, дирекции и ръководства. 

 сатовете на двете синдикални организации се отличават съществено един от друг 

– сайтът на КНСБ е в средата на класацията и притежва над 50% от всички 

изследвани характеристики, докато сайтът на КТ „Подкрепа” е в дъното на 

класацията и има нужда от сериозни подобрения и модернизиране. 

Явно стратегиите за развитие на онлайн присъствието на двете организации се 

различават коренно една от друга. КНСБ се опитва да отговоря бързо и 

своевременно на предизвикателствата, пред които е изправена. КТ „Подкрепа” не 

отговаря на съвременните условия и темпове на развитие на онлайн присъствието 

в Мрежата.  

 сайтовете на двете работодателски организации, представители на МСП, са в 

дъното на класацията, и също имат нужда от сериозни допълнения, подобрения и 

модернизиране.  

Това е разбираемо за сайта на БСЧП „Възраждане”, тъй като той от 2012 г. е в 

„редиците” на АИКБ и последната новина от началната му страница е от тогава. 

ССИ като представител на МСП е с малък финансов ресурс, малък персонал и 

усилията се влагат не толкова в засилване на онлайн присъствието на 

организацията, колкото в извършване на други, различни от тази дейности.23  

Като цяло всеки от изследваните институционални участници на пазара на труда е 

развил в някаква степен различни електронни услуги или има намерение за това в най-

близко бъдеще. Електронните услуги, които всеки от изследваните обекти предлага, са на 

няколко нива – 1) описание на предоставяните услуги, които могат да се заявят на място в 

офис на организацията; 2) информация за предоставяните услуги с необходимите 

електронни формуляри и инстукции за попълване, които могат да се заявят отново на 

място в офис на организацията; 3) виртуални електронни услуги, които могат да бъдат 

заявени и получени изцяло по електронен път. Електронните им услуги имат за цел както 

да предоставят информация на техните членове, така и да развиват комуникацията си с 

тези и с нови членове, чрез интерактивни платформи и приложения. 

                                                 
23 Споделено и установено в проведеното дълбочинно интервю с главния секретар на 
организацията.  
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Държавните институционални посредници продължават да се развиват. Докато 

сайтовете на АЗ са по-статични и не предоставят възможности за виртуални 

взаимодействия, сайтът-портал на мрежата ЮРЕС следва модните тенденции в 

изработването на уеб-сайтове с предоставянето на по-интерактивни и по-виртуални 

услуги. 

Двата синдиката предприемат различни стратегии – КНСБ разработва повече услуги 

и свързани уеб-сайтове, включително и такива, чрез които има възможност за 

комуникация с членовете си и с други потребители на информацията, предоставена на 

сайтовете им; дейността на КТ „Подкрепа” във виртуалното пространство е повече по 

посока информиране, отколкото осигуряване на възможности за общуване. 

Електронните услуги предоставяни от работодателските организации са в пряка 

зависимост от тяхното влияние на пазара на труда и интересите, които представляват в 

този пазар. Представителните организации на малките и средни предприятия (ССИ) не 

предоставят електронни услуги, поради малък бюджет и малкия брой хора, които работят 

в националната организация. Представителните организации на големите предприятия 

(АИКБ, КРИБ) не предоставят електронни услуги, освен такива свързани с информиране 

на членовете за дейността на организацията. Организациите, на които са делегирани и 

държавни функции (БСК, БТПП) предлагат най-голям брой услуги, които могат най-

малкото да се заявяват по електронен път.  

Във втория параграф „Присъствие на индивидуалните участници във 

виртуалното пространство” е представен профил на търсещите работа и 

представителите на бизнеса, които са участвали в изследването, от гледна точка на достъпа 

им до ИКТ. Избраният начин на провеждане на анкетата предполага, че на нея са се 

отзовали лица, които имат достъп до компютър и са свързани с интернет.24 От 

изследваните фирми няма такива, в които да няма поне един зает, който да работи с 

компютър.  

 

                                                 
24 За очертаване на конкретиката на виртуалния пазар на труда в България са осъществени две 
количествени изследвания, използвайки метода на анкетиране, като за целта са изработени две 
уеб-базирани анкетни карти посредством безплатния инструмент Google Docs 
(http://docs.google.com). Обект на изследване са: 1) представители на фирми – собственици, 
директори, мениджъри, началник-отдели, специалисти по подбор на персонал и 2) търсещи 
работа лица, които ползват компютър и интернет. Изследването не е представително и се 
използва като ориентир за очертаване на състоянието на изследвания проблем. 
Предмет на изследване е разпределението на властта между актьорите, участващи във 
виртуалния пазар на труда, както и благоприятният ефект от прилагането на новите технологии в 
процесите на информиране и сканиране на субектите на пазара на труда, които са потенциално 
заинтересовани от сключване на сделка и осъществяване на трансакция между тях; процесът на 
срещането на работоспособността и работните места – търсенето и предлагането на работни 
места и търсенето и предлагането на работоспособност, както и посредничеството между едните 
и другите. 
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2. Властта на участниците във виртуалното пространство  

    да променят средата 

Акцентът във втората част на трета глава е поставен върху уменията за участие във 

виртуалното пространство от страна на търсещите работа и действията, които извършват 

изследваните представители на бизнеса в онлайн среда. Целта е да се диференцират 

индивидуалните участници във виртуалния пазар на труда спрямо действията, които 

извършват в Мрежата. 

В първия параграф „Уменията за участие във виртуалното пространство като 

капитал или ресурс на търсещите работа” уменията за участие във виртуалното 

пространство се възприемат като ресурс или капитал, чрез който това пространство да 

бъде променяно, т.е. като власт да се променя средата.   

С поставянето на акцент върху структурата на съдържателната страна на виртуалното 

пространство са изследвани три групи индикатори – дейности, умения, начини за 

навигация в Мрежата. Те са изследвани с цел интернет потребителите да бъдат 

сегментирани според това какви действия извършват, какви умения придобиват за 

справяне във виртуалното пространство и по какъв начин постигат това. 

Чрез анализ на главните компоненти (вид факторен анализ) е ограничен броят на 16-

те променливи (действия в Мрежата), за да се идентифицира скритата структура на 

явлението – разнообразието от действия в Мрежата. Използвайки този метод броят на 

променливите е намален на няколко главни компонента.25  

От гледна точка на съдържанието на Мрежата се формират шест компонента. 

Първият компонент обединява дейности, които могат да се нарекат основни за хора, 

които имат информационно ориентирани интереси – търсене на информация за обучения и 

курсове, информация, свързана със здравето. Тук се включват и дейности като 

взаимодействие с публичните институции под формата на изтегляне и изпращане на 

формуляри до тях, както и търсене и кандидатстване за работа. В този компонент 

дейностите са продиктувани от задоволяване на специфични потребности, предполагащи 

съответни умения и познания за работа във виртуална среда. Ще наречем този компонент 

„потребители със специфични потребности”.  

                                                 
25 За извличането на компонентите използваме критерия на Кайзер, според който се запазват само 
онези фактори, които имат скаларна стойност (Eigenvalues) по-голяма от единица. Изследваните 
фактори не извличат и не обясняват цялата дисперсия от променливите, а се извлича онази част 
от тях, която се дължи на общи фактори и се разпределя между няколко променливи. В нашия 
случай тя е около 63%. Това е частта, която е обяснена с всяка една променлива, включена в 
модела, взимайки предвид общите за повечето променливи закономерности. 
Кайзер-Майер-Олкин (Kaiser-Meyer-Olkin) измерител за извадкова адекватност KMO = 0,735. 

Тест на Бартлет за сферичност: прибл.χ2 = 379,716, df=120, p=0,00. Тези данни показват, че 
минималните изисквания са налице и може да се използва този анализ. 
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Вторият компонент включва провеждане на разговори през интернет, теглене/четене 

на електронни книги и участие в професионални мрежи. Този компонент ще наречем 

„комуникатори-професионалисти”. 

Третият компонент обединява интерактивните дейности, като участие във форуми и 

поддържане на блог. Това са „интерактивните потребители”. 

Консервативните дейности, възникнали с появата на електронното пространство като 

изпращане и получаване на електронна поща и търсене на справочна информация са 

обединени в четвъртия компонент. Тук присъства и участието в социални мрежи, което 

през последните години също започна да се възприема като обичайно и нормално за 

интернет потребителите. Затова ще наречем компонента „консерватори”.   

Петият компонент обединява две дейности – слушане на онлайн радио и пазаруване 

по интернет. Последният шести компонент включва дейностите, характерни за 

алтернативните потребители на медии – слушане на музика и гледане на телевизия и 

телевизионни предавания онлайн. Тъй като не намираме съществена разлика между 

дейностите в петия и шести компонент, ще ги обединим в един и ще го наречем 

„алтернативни потребители”. 

Чрез използването на резултатите от факторния анализ26 се получава следното 

разпределение на съвкупността на интернет потребителите: 19,5% потребители със 

специфични потребности, 19,5% комуникатори-професионалисти, 17% интерактивни 

потребители, 5,5% консервативни потребители, 38,5% алтернативни потребители. 

Най-голям е делът на интернет потребителите, които използват Мрежата като алтернатива 

на различни традиционни дейности и медии, а най-малък – на тези, които се ограничават 

само до обичайните дейности чрез интернет – имейли, търсене на справочна информация и 

свързване в социални мрежи. Това сегментиране на интернет потребителите, според 

дейностите, които извършват в интернет, по-нататък в анализа е използвано като 

независима променлива, оказваща или не влияние върху специфичния начин на включване 

и участие във виртуалния пазар на труда.   

Последващият анализ е свързан с онлайн действията, онлайн уменията и навигацията 

в Мрежата като взаимозависими променливи.  

За измерване на съдържателния достъп до ИКТ в изследването се търси зависимостта 

между социално-демографските характеристики на потребителите и техните дейности в 

                                                 
26 Ако използваме резултатите от анализа, може да се получат измерители, които да послужат като 
класификационен критерий за приобщаване на всяка единица от извадката към определен 
фактор.  
Извършването на факторен анализ в програмата SPSS дава възможност да се запазят 

стойностите на факторните резултати от анализа. За принадлежността на всяка единица от 
извадката към определен фактор се взима най-голямата абсолютна стойност от факторните 
резултати. Повече за процедурата по класифициране виж Димов, Мартин. Статистическо 
изучаване на състоянието, елементите и тенденциите на развитие на информационното 
общество (е-Общество) в България. София, 2010. 
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Мрежата и уменията им за работа в онлайн среда. Търси се зависимостта между онлайн 

умения и онлайн действия, твърдейки че онлайн способностите биха били оказвали 

влияние върху това как хората използват Мрежата и как евентуално биха се включвали във 

виртуалния пазар на труда. 

Основните изводи от направените статистически анализи могат да се обобщят по 

следния начин: 

 от изследваните социално-демографски характеристики (степента на завършено 

образование, възрастта, вида на населеното място, наличието или липсата на 

партньор), единствено възрастта оказва влияние върху всеки един от трите 

индекса, обясняващи разнообразието от действия, умения и навигация в Мрежата.  

 когато в изследването на употребата на съдържанието на Мрежата се включат и 

характеристики на технологичната среда (онлайн уменията и тяхната честа 

употреба, както и разнообразието от начини за навигация из Мрежата), социално-

демографските характеристики се изменят или вече не оказват влияние.  

 разнообразието от онлайн действия, умения и начини за навигация в Мрежата е 

взаимообвързано с еднаква сила и посока. Колкото повече дейности извършва 

някой в онлайн среда, толкова повече умения придобива и упражнява, толкова 

повече разнообразни начини за навигация използва. И обратното – колкото по-

малко дейности извършва, толкова по-малко умения има и толкова по-малко 

разнообразни начини за навигация в Мрежата използва. 

Във втория параграф „Използване на ИКТ от представители на бизнеса” с анализ 

на главните компоненти е направен същия опит като при търсещите работа, за да се 

ограничи броя на 14-те променливи и да се идентифицира скритата структура на 

съвкупността от изследваните единици.27 

От гледна точка на използването на Мрежата от бизнеса се формират четири 

компонента. 

Първият компонент обединява комуникационните дейности на бизнеса с партньори, 

потребители на стоките и услугите му, органи на публичната администрация.  

Вторият компонент включва оперативните дейности по изпращане и получаване на 

електронни фактури и сключване на договори, като в него влизат и дейностите по 

обучение на заетите и търсене на международни партньори на бизнеса.  

Третият компонент е свързан с пълноценно използване на възможностите, които 

предлага Мрежата, като изтегляне и получаване на електронни формуляри, изпращане на 

                                                 
27 За извличането на факторите отново използваме критерия на Кайзер. Броят на факторите е 
четири, а обяснената дисперсия е около 69%. Кайзер-Майер-Олкин (Kaiser-Meyer-Olkin) 
измерител за извадкова адекватност KMO = 0,672. Тест на Бартлет за сферичност: прибл.χ2 = 
320,735, df = 91, p = 0,00. Тези данни показват, че минималните изисквания са налице и може да 
се използва този анализ.  
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такъв вид формуляри до съответните реципиенти, търсене и осигуряване на достъп до 

фондове и ресурси и включване в международни програми. 

Четвъртият компонент е изграден от двете дейности – търсене на информация, което 

се използва от почти всеки представител на бизнеса с различна честота, и подбор на 

персонал. 

Като използваме резултати от анализа и получените измерители като 

класификационен критерий, разпределението на съвкупността от извадката според 

факторните резултати е: 20% от фирмите са с преобладаващо комуникационни 

дейности в Мрежата, 31% от фирмите са с преобладаващо оперативни дейности в 

Мрежата, 31% от фирмите са с пълноценно използване на възможностите на 

Мрежата, 18% от фирмите търсят информация и персонал посредством използването 

на нитернет. 

3. Разпределение на властта в полето на виртуалния пазар на труда 

В тази част от трета глава изследователският проблем, който това изследване цели да 

разреши е свързан с разпределението на властта между индивидуалните и колективни 

актьори, участващи във виртуалния пазар на труда. Индикатор за разпределението на 

властта на актьорите е измерването на степента на преодоляване действията на 

посредниците или поне тяхното частично преодоляване и заобикаляне, тъй като 

посредниците на пазара на труда участват частично или напълно във всички процеси на 

пазара на труда предложени от Ралф Февр: процесите на информиране на работодателите и 

на работниците за наличните свободни работни места и за свободната работна сила, 

процесите по сканиране на работниците и работодателите, и накрая в процеса на 

срещането на работоспособността и работните места (matching process).  

В първия параграф „Интернет като средство и виртуалното пространство като 

среда при търсенето на работа” тематичният ракурс на изследването определя две 

линии на разбиране на действията, които може да се изпълняват на пазара на труда от 

основните актьори в това поле – първо, по линия на преки взаимодействия между главните 

актьори (работодатели и търсещи работа) без значение от средата, в която тези 

взаимодействия се осъществяват (реална или виртуална, посредством използването на 

информационни и комуникационни технологии); второ, по линия на непреки 

взаимодействия, т.е. чрез посредник, като посредникът може да бъде Агенция по заетостта, 

агенции по подбор, медии, родители, приятели, близки, колеги; трето, по линия на средата, 

в която взаимодействията се осъществяват като се отчете характерът на взаимодействието 

дали е директно или индиректно – директен контакт в офис на работодател, директен 

контакт с посредник, електронен контакт с работодател, електронен контакт с посредник.  

Във връзка с методите на търсене на работа, в изследването са включени няколко 

въпроса.  
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Първият от тях е Обикновено как търсите работа? 

Търсене на работа чрез директно взаимодействие с работодател са посочили 4% от 

изследваните лица, а чрез посредници – 6%. Останалите 87% са действали, както сами, 

така и като са използвали посредници в своите взаимодействия с работодателите. 

По отношение на средата, в която са се осъществили взаимодействията, само във 

виртуална среда са търсили работа 23%, извън нея – 13% и отново се получава една 

междинна разновидност, която включва взаимодействия, както във виртуална среда, така и 

извън нея – 60%.28  

Във връзка с методите на търсене на работа са задавани и въпроси, свързани с 

предприети конкретни действия през последните 5-6 години за намиране на работа. 

Комбинирането на отделните действия в една променлива показва натрупвания в 

рамките на 19-22% при извършването на комбинация от две до пет действия, само едно 

действие са предприели 4% от изследваните лица, шест или седем действия – 16%, а 

всичките осем действия – 2,3%. Средният брой действия сред всички изследвани лица е 4. 

Търсене на работа чрез директно взаимодействие с работодател са посочили 0,8% от 

изследваните лица, а чрез посредници – 34%. Останалите 65% са действали, както сами, 

така и като са използвали посредници в своите взаимодействия с работодателите. 

По отношение 

на средата, в която са 

се осъществили 

взаимодействията, 

само във виртуална 

среда са търсили 

работа 8%, извън нея 

– 6% и отново се 

получава една 

междинна 

разновидност, която 

включва 

взаимодействия, 

както във виртуална 

среда, така и извън 

нея – 86%.29  

                                                 
28 Двумерното разпределение на двете чисти разновидности с включената трета разновидност 

(комбинация от взаимодействия и комбинация от среда на взаимодействието) е показано в 
таблицата: Резултати от методи за търсене на работа: обикновено, конкретни действия, 
последна работа. 

29 Комбинирането на двата критерия е показано пак там – таблица: Резултати ... 
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Третият въпрос, свързан с методите на търсене на работа е начинът, по който 

изследваните лица са намерили последната си работа.  

Намирането на работа чрез директно взаимодействие с работодател са посочили 7% 

от изследваните лица, като 3% са занесли автобиографията си в офиса на работодател, а 

4% са изпратили запитване за работа на имейла на работодател, вследствие на което са 

получили свободното работно място. 90% са намерили настоящата си работа чрез 

посредници – на 3% от изследваните лица бюрото по труда е намерило работа, 36% са 

кандидатствали по обяви в интернет, 51% са получили препоръка или информация от 

приятел, близък или роднина. 

По отношение на средата, в която са се осъществили взаимодействията, във 

виртуална среда са осъществили взаимодействия, които са довели до намиране на работа 

40%, извън нея – 60%.30 

При изследване на методите за търсене на работници и служители от страна на 

бизнеса, се очертаха следните тенденции: 

 Като най-разпространен начин за търсене на нови работници и служители, 

бизнесът търси такива чрез приятели, познати както на управителя на фирмата, така и на 

работниците и служители във фирмата. Вторият най-разпространен метод е чрез 

публикуване на обява в интернет (електронна) медия. Третият най-разпространен метод е 

чрез публикуване на обява в уеб-сайта на фирмата.  

 За честото използване на приятелските и роднинските кръгове като посредници 

при намирането на персонал бизнесът посочва като причина, че препоръката от приятели, 

познати или работещи във фирмата е гаранция за качествата на кандидата и хората, които 

са препоръчани са по-надеждни, може да им се има по-голямо доверие, тъй като 

„ангажираността с общи познати намалява възможността за злоупотреби”.  

 Публикуването на обяви в електронни медии или в собствени уеб-сайтове е 

оценено от бизнеса като един от най-ефективните начини за търсене на работници и 

служители, не изискващи време и ресурси, постигащи най-голямо разпространение на 

обявата. 

 Най-малко разпространен метод за намиране на нови работници и служители 

независимо от длъжността, за която се търсят, е чрез междууниверситетските центрове за 

развитие на кариерата. Това потвърждава липсата на връзка между университетите и 

бизнеса. Обяснението не е липсата на опит на младата, в някои случаи все още студентска 

група търсещи работа лица, които търсят посредством тези центрове, тъй като 67% от 

участвалите в изследването представители на бизнеса твърдят, че опитът не е основен 

критерий при подбора на персонала им. Обяснението е по-скоро в липсата на информация 

сред бизнеса за осъществяваната дейност от тези центрове. 

                                                 
30 Комбинирането на двата критерия е показано пак там – таблица: Резултати ... 
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 Следващият най-малко разпространен метод е публикуването на обява в печатен 

вестник. Разбирането за печатния вестник като остаряла форма за разпространение на 

информация и преминаването към електронната такава или фактът, че вестниците излизат 

във все по-малък тираж и все по-малко хора ги купуват обясняват намаляването на 

публикуваните обяви в печатните вестници, що се отнася до обяви за ръководни позиции 

във фирмите, както и за работни позиции свързани с продажби. 

 Бюрата по труда като посредник на пазара на труда се използват от бизнеса по-

често, когато се търсят изпълнители или специалисти, отколкото когато се търсят 

административни служители и висши ръководни кадри. Бюрото по труда не е надежден 

посредник за бизнеса при намирането на кадри за високо ръководни позиции, поради 

загубеното доверие в него относно квалификацията, уменията и компетентностите на 

лицата, на които бюрата по труда предоставят посреднически услуги на пазара на труда.  

 По-надеждният посредник за бизнеса по отношение на намирането на кадри за 

високо ръководни позиции и административни служители са частните трудови посредници 

– агенции за подбор на персонал.31  

 Привличането на работници и служители от конкурентни фирми се използва от 

бизнеса като метод най-често за намиране на мениджъри и оперативни ръководители в 

сравнение с другите позиции. 

 Бизнеса също не се ограничава само до едно действие, когато търси нови 

работници и служители. Средно се предприемат между 2 и 3 действия за намирането на 

най-подходящите кандидати за наличните свободни работни места.  

Във втория параграф „Информацията като властови ресурс” разпределението на 

властта във виртуалния пазар на труда е свързано със специфичната информация като 

властови ресурс, който позволява на този, който притежава информацията да заема 

доминираща позиция спрямо другите участници на пазара на труда. Разпределението на 

този вид власт се изследва чрез обявите за работа – собствеността на сайтовете, където 

тези обяви са публикувани, участника на пазара на труда, който публикува тези обяви и 

аудиторията на съответните уеб-сайтове, където се публикуват тези обяви. 

Информацията, от която най-често се нуждаят търсещите работа и която най-често 

търсят в Мрежата е под формата на обяви за свободни работни места. Големият брой 

обяви, както и голямото разнообразие от уеб-сайтове, в които се публикуват такива обяви 

са сред най-често посочваните предимства при търсене на работа в Мрежата.  

                                                 
31 През 2011 г. е основана Българска екзекютив сърч асоциация, в която членуват 6 от частните 
трудови посредници, които се занимават с директен подбор на висш управленски персонал. 
Председателя на асоциацията, Силвия Умникова, оценява частните трудови посредници, които 
предоставят екзекютив сърч на над 50 броя. Повече виж на: 
http://www.economy.bg/humancapital/view/14165/Ekzekjutiv-syrch-kompaniite-otchitat-stabilno-
vyzstanovyavane-pri-tyrseneto-na-visoki-pozicii, последно посетен на 12.09.2014 г.  
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Чрез въпроса „Кои интернет страници използвате най-често, за да намерите 

свободни работни места?” изследваните 24 уеб-сайта са ранжирани според 

разпознаваемостта и популярността им.  

С натрупването на опит в кандидатстването по обяви, публикувани в интернет, 

нараства разпознаваемостта преди всичко на кариерните медии и сайтовете на агенциите 

по подбор. Популярността на останалите остава същата, а в някои случаи дори намалява, 

макар и минимално.  

Аудиторията на различните видове уеб-сайтове е различна според притежаваното 

образование, квалификация и търсената длъжност. 

С друг въпрос в изследването (Досега кандидатствали ли сте по обяви в интернет, 

публикувани в: Джобс.бг, Джобтайгър, сайт на агенция по подбор, професионална 

мрежа, социална мрежа, фирмен уеб-сайт?) се измерва реалната аудитория на 

определени уеб-сайтове и платформи за свързване в информационни мрежи с цел търсене 

на работа.  

От изследваните конкретни сайтове на различни посредници на пазара на труда, на 

първо място е уеб-сайта на jobs.bg, на второ място е сайта на Джобтайгър, а на трето място 

търсещите работа кандидатстват по обяви, публикувани във фирмен уеб-сайт на избрания 

от тях работодател.   

Анализът продължава с опит да се отговори на въпроса: Освен във фирмения си уеб-

сайт къде още публикуват обяви за свободни работни места работодателите?  

Сайтовете rabota.bg, karieri.bg и jobtiger.bg се предпочитат много по-често за 

публикуване на обяви, в които се търсят мениджъри, оперативни ръководители. Сайтът на 

Агенция по заетостта е предпочитан по-често за публикуване на обяви, в които се търсят 

специалисти и е използван от фирми с до 49 заети в тях.  

Средните и големи фирми предпочитат да публикуват обяви за свободните си 

работни места в сайтове, които са по-разпознаваеми и имат по-голяма аудитория като 

напр. jobs.bg, jobtiger.bg, karieri.bg. По-малките фирми публикуват обяви за работа в уеб-

сайтове като цяло в по-малка степен. 

Уеб-сайтовете за свързване в социални и професионални мрежи се използват от 

бизнеса много по-често за други цели, като, например, реклама на фирмата, развитие на 

имиджа на фирмата, взаимодействие с потребители за обмяна на мнения и отговори на 

въпроси на клиенти, сътрудничество с бизнес партньори, отколкото за публикуване на 

обяви за свободни работни места. 15% от изследваните фирми публикуват обяви в такива 

сайтове, а по-малко от половината от тях използват същите тези сайтове, за да търсят 

информация за потенциалните кандидати за работа във фирмата им.  

Информационният властови ресурс на частните трудови посредници е третия фокус в 

този параграф.  

Частните трудови посредници разпространяват актуалните си обяви за свободни 

работни места като на първо място публикуват обявите си в уеб-сайтове на електронни 
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медии като jobs.bg, karieri.bg и други, на второ място публикуват в собствените си сайтове, 

а на трето, в уеб-сайтове за свързване в професионални мрежи като Пробук и Линкин. В 

печатен вестник или списание публикуват около една четвърт от изследваните агенции. На 

последно място агенциите публикуват в уеб-сайтове на междууниверситетски центрове за 

развитие на кариерата и използват бюрата на труда, за да намират подходящите кандидати 

за обявените при тях позиции. Агенциите използват средно между два и три канала за 

разпространяване на обявите си за работа.  

4. Промяна във властовите отношения 

В първия параграф „Запазване или преодоляване на посредничеството чрез новите 

ИКТ32” се търси отговор на въпроса дали посредничеството между работодатели и 

работници би могло да бъде преодоляно с използването на новите технологии, тъй като 

технологиите предполагат засилване на директната комуникация между работодатели и 

търсещи работа. Обаче, посредникът участва както в свързването на работодателя и 

търсещия работа, така и в подготовката, разработването на необходимите документи за 

кандидатстване и тяхната обработка. Посредниците осъществяват и функциите на 

професионално ориентиране и кариерно консултиране на търсещите работа.  

По отношение на работодателите посредникът може да облекчи процеса по подбора 

на подходящите кандидати за свободното работно място като му спестява разходи. 

С използването на новите технологии не би могло да се преодолее посредничеството 

между работодателите и търсещите работа лица. Това твърдение се основава и на 

идентифицирането на няколко факта, които пораждат редица проблеми и които са налице 

в момента: 

 Липса на умения за работа с интернет като цяло и с инструментите, които 

интернет предоставя в частност. 

 Липса на умения за представяне на кандидатстващия, което е свързано и с липса 

на умения за изработването на подходящите документи, които са необходими при 

кандидатстване за работа.  

 Нереална самооценка от страна на кандидатстващите за притежаваните от тях 

образование, професионални умения, компетенции и качества. 

Технологиите не са заместители, а са възможни средства за осъществяване на 

взаимодействията между участниците на пазара на труда, които се използват както от 

основните участници на пазара, така и от останалите участници в същия този пазар – 

синдикати, работодателски организации, държавни и частни трудови посредници и т.н. 

Директната виртуална комуникация между основните участници на пазара на труда 

(работодатели, работници и служители, търсещи работа) не би могла да лиши нито една от 

                                                 
32 В този параграф е включена информация от проведени дълбочинни интервюта с експерти, 
представители на институционалните участници на пазара на труда. 
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изследваните организации от ролята им на посредник и участник на пазара на труда. 

Виртуалната комуникация е малка част от всички взаимоотношения, които се 

осъществяват на пазара на труда. Отговорността и дейността на отделните организации не 

намалява, поради увеличаващата се виртуална комуникация.  

Използването на интернет и възможностите, които интернет предоставя, обаче са 

въпрос на личен интерес и въпрос на достъп. Организация, които няма информационна и 

комуникационна стратегия не прави нищо в тази посока, а усилията са личностни. 

Организация, която има такава стратегия полага усилия и постига определени резултати в 

тази посока.  

Според експертите ролята, която играе в комуникацията между работодателите, 

търсещите работа и работниците виртуалната комуникация ще стане значима по-скоро в 

далечното бъдеще, отколкото като реализираща се на практика в момента у нас.  

Във втория параграф „Разнообразие от технологични средства за комуникация с 

цел преодоляване на посредничеството” е анализирана реализацията на възможността да 

се преодолява действието на институционалните посредници по посока на персонални 

виртуални взаимодействия между агентите.  

Над 70% от изследваните лица са кандидатствали директно пред работодател, като от 

тях 4% са изпратили писмо по традиционната поща, 10% са се обадили по телефона, 39% 

са изпратили електронно писмо, а 44% са отишли на място в офиса на работодателя. 

Изпратилите писмо по пощата са направили това единствено, за да си осигурят по-бърза, 

по-добра комуникация с работодателя, която да елиминира евентуалните посредници. 

Тези, които са се обадили по телефона са го направили, за да могат да представят себе си и 

да направят по-добро впечатление. Мотивите, за да изпратят електронно писмо до 

работодателя отново се обясняват от търсещите работа преди всичко с възможността да си 

осигурят директна комуникация с него, за да могат да представят себе си и по този начин 

да предизвикат вниманието на работодателя като проявят активен интерес към него. От 

проявилите активност и отишлите на място в офиса на работодателя обясняват това свое 

поведение с желанието да елиминират действието на посредниците като по този начин си 

осигурят по-добра и по-бърза комуникация с работодателя, да получат възможност да се 

представят и да получат допълнителна информация от работодателя. 

Начинът на комуникация с работодателите е пряко зависим от възрастта, като 

младите на възраст 18-29 г. предпочитат преди всичко електронната комуникация (47%), 

след това директното общуване в офиса (32%), телефонните обаждания (15%) и накрая 

традиционната поща (4,3%). По-зрялото поколение (30-44 г.) по-често общува директно в 

офиса на работодателя (42%), почти толкова предпочитат и електронната комуникация 

(39%) и по равно използва телефон и традиционна поща (6,5%). По-възрастното поколение 

предпочита преди всичко директното общуване (86%) и много малко (14%) електронните 

писма.  
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Търсещите позиция на средно и висше ръководно ниво предпочитат електронната 

комуникация пред директното общуване, докато при търсещите изпълнителско ниво 

експерт или специалист е обратното.  

Сегментираните интернет потребителите са полярни в своите директни 

взаимодействия с работодателите. Т.нар. „комуникатори-професионалисти” в Мрежата 

избират по-често електронната комуникация пред директното общуване (съответно 57% и 

35%), над половината от „интерактивните потребители” също предпочитат да изпратят 

имейл до работодателя, отколкото да ходят до офиса му (56% и 22%), при „потребителите 

със специфични потребности” личното общуване в офиса на работодателя осъществяват 

над две трети от тях (71%) в сравнение с електронната комуникация (21%), потребители, 

които макар в Мрежата да осъществяват дейности, като алтернатива на пазаруването и на 

информацията от различни медии (радио, телевизия) „алтернативната” електронна 

комуникация не е сред тях. 46% от тях са отишли до офиса на работодател, за да попитат 

за свободно работно място, а 29% – тях са изпратили имейл до работодателя.  

Какво декларира бизнесът? 

На първо място изследваните фирми получават запитвания за работа на електронната 

си поща (60%). На второ място, но в пъти по-малко, изследваните фирми получават 

обаждания по телефона (13%). При 11% от всички изследвани фирми запитванията са от 

страна на работещите в тях за работа за близки и познати. 

Над 90% от фирмите, които се възползват пълноценно от възможностите на Мрежата 

получават запитвания по имейл. Запитвания по имейл получават и около половината от 

изследваните фирми, които се занимават предимно с оперативни дейности в Мрежата и 

търсещите информация и осъществяващите подбор постредством интернет. Под 

половината от фирмите, които използват Мрежата за комуникационни дейности получават 

запитвания по имейл и още толкова обаждания по телефон.  

Другата широко разпространена алтернатива като първа стъпка към осъществяване 

на директни комуникации между търсещи работа лица и работодатели, без посредничество 

на бюра, агенции и медии, е фирменият уеб-сайт. Предпоставка за това е: 1) наличието на 

такъв, 2) желание на работодателя да обяви и търси по този начин нужните му хора, 3) 

познаване на конкретния работодател от страна на търсещия работа.  

От изследваните фирми 91% имат собствен уеб-сайт. Всички от изследваните фирми, 

които търсят информация и осъществяват подбор посредством интернет имат собствен 

уеб-сайт. Фирмите, които осъществяват предимно оперативни дейности в Мрежата в най-

голяма степен нямат собствен уеб-сайт в сравнение с другите. 5% от изследваните фирми, 

които имат уеб-сайт публикуват обяви за свободни работни места само в обособена 

рубрика в своя сайт. Това са и фирми, които използват Мрежата преди всичко за 

оперативни дейности. 
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20% от фирмите с уеб-сайт публикуват, както на своя сайт, така и в други сайтове 

(най-често електронни медии). Най-често от разнообразието от сайтове за публикуване на 

обяви се възползват фирмите, които преди всичко пълноценно използват възможностите 

на Мрежата.  

10% от фирмите с уеб-сайт не публикуват обявите си за свободни работни места на 

сайта си, а за това използват други уеб-сайтове, като това отново са фирми, които 

използват Мрежата преди всичко за оперативни дейности. Останалите около две трети от 

изследваните фирми не публикуват обяви за свободни работни места в уеб-сайтовете си. 

Най-често това не правят фирмите с до 9 заети и с 10-50 заети. Това не правят и фирмите, 

които правят подбор на персонала си посредством интернет, тъй като те използват други 

методи и други сайтове за тази цел. Половината от фирмите с по-голям брой заети в тях 

(над 50) публикуват обявите си за свободни работни места както на собствения си уеб-

сайт, така и на други сайтове, а една трета използват само други сайтове.  

По обява публикувана на фирмен уеб-сайт са кандидатствали 33% от изследваните 

лица. Това са хора преди всичко с висше образование, между 30-44 г., жени, търсещи 

работа за определена длъжност, с определена квалификация и в определен отрасъл, 

участващи във форуми и поддържащи блогове, свързани в професионални мрежи и 

комуникиращи посредством интернет приложения и платформи. Последният фактор е 

условие за изпълнение на третата предпоставка посочена по-горе.  

Директните комуникации между търсещите работа и работодателите, независимо 

дали се осъществяват в реална или виртуална среда, чрез едно или друго средство, в 

крайна сметка са предизвикани в резултат на предварително събрана, обработена и 

използвана информация за съответния работодател. Източниците на информация за 

потенциалните работодатели са разнообразни и многобройни.  

Най-разпространените електронни източници на информация са: блогове/форуми, с 

оценки за работодатели, самите фирмени уеб-сайтове, интернет портали и уеб-сайтове с 

обяви, класификации в електронни медии и информация в сайтове за свързване в социални 

мрежи, печатните медии, личните контакти под формата на информация от познати, 

роднини, приятели или т.н. персонални мрежи.  

Анализът продължава с изследване на обратната връзка от работодателя и резултатът 

за търсещия работа.  

Ако първата стъпка за включване в процеса на търсене на работа е изборът на 

подходящата обява, съответстваща на критериите, които търсещият работа си е задал, то 

втората стъпка е изпращането (най-често по електронен път) на указаните в обявата 

документи от страна на търсещия работа. Предстои ли, обаче, трета стъпка в този процес 

или всичко спира дотам, както се възприема от скептиците, които гледат на действията в 

Мрежата и интернет като на „изстрел в тъмното”? 
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Данните от изследването показват, че процесът продължава, при това в много по-

голяма степен извън виртуалното пространство, отколкото в него. Кандидатствалите по 

обява най-често получават обаждане по телефона с покана за интервю (между 66% и 71%). 

Покана за интервю по електронна поща са получили между 5 и 16% от изследваните лица, 

в зависимост къде са кандидатствали. Процесът по кандидатстване по определена обява 

приключва (в смисъл кандидатите получават информация, че не отговарят на посочените в 

обявата изисквания) в много по-голяма степен за изследваните лица, които са 

кандидатствали по обява, публикувана във фирмен уеб-сайт (9%), отколкото за тези, които 

са кандидатствали по обява, публикувана в сайт на Джобс.бг (3,8%) или Джобтайгър 

(4,5%). Между 14% и 17% са изследваните лица, които не са получили отговор до момента 

на изследването.  

Времето, за което се получава отговор от тези, които са публикували обявата в 

съответния уеб-сайт е в рамките на около месец. Отговор до няколко часа са получили два 

до три пъти по-бързо тези от изследваните лица, които са кандидатствали по обява, 

публикувана в сайт за свързване в професионална или социална мрежа и тези, които са 

кандидатствали по обява във фирмен уеб-сайт. 

Най-често положителен резултат – наемане на работа – досега са постигнали 

кандидатстващите по обяви, публикувани във фирмен уеб-сайт, следвани от тези, които 

кандидатстват по обяви, публикувани в сайтове за свързване в професионална или 

социална мрежа. Най-рядко намират работа посредством използването на възможностите 

на Мрежата тези, като са използвали Мрежата, за да публикуват сами обяви, че търсят 

работа (35%) или са изпращали запитване по имейл до работодатели за свободни работни 

места (32%).  

Най-висок положителен резултат по отношение на намиране на работа чрез интернет 

и Мрежата имат интерактивните потребители и консерваторите. Само един на всеки пети 

от тях не са намирали работа като са използвали възможностите, които интернет и 

Мрежата им предоставят. По един на всеки четирима от комуникаторите-професионалисти 

и потребителите със специфични потребности също не са намирали работа досега като са 

използвали новите технологични възможности. При алтернативните потребители 

неуспехът е 38-39%.  

Една трета от изследваните фирми декларират, че отговарят на всички запитвания,  

независимо от начина, по който ги получават. От получените запитвания по имейл, една на 

всеки десет фирми не отговаря на изпратилия запитването. По-често това не се случва с 

фирмите в сферата на търговията и много рядко с фирми в сферата на услугите.  

От фирмите, които са ориентирани предимно към комуникационни дейности в 

Мрежата, по-голямата част отговарят само на тези кандидати, които са харесали и в 

бъдеще могат да наемат. Ориентираните фирми към оперативни дейности в Мрежата в 

най-голяма степен отговарят на всички запитвания, които получават (46%). Фирмите, 
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които използват Мрежата за търсене на информация и за подбор на персонал отговарят в 

еднаква степен както на абсолютно всички, така и на някои от кандидатите, които са 

харесали и биха наели в бъдеще. В същото време те в най-голяма степен не отговарят на 

получените запитвания, когато не търсят нови работници и служители, т.е. няма 

припокриване на целите на двете страни – работодатели и търсещи работа.  

В третия параграф „Промяна на функциите и законите на функциониране на 

полето” се поставят няколко акцента: 1) причини за търсене на работа чрез интернет от 

страна на търсещите работа; 2) причини за търсене на работници и служители чрез 

публикуване на обяви в интернет; 3) предимства и недостатъци на търсенето на работа във 

виртуална среда.  

Никой от изследваните лица, търсещи работа, не възприема търсенето на работа чрез 

интернет като възможност да се осъществи пряк контакт с работодателя или да се 

елиминира посредникът. В същото време 25% определят липсата на пряк контакт с 

работодателя и липсата на обратна връзка като недостатък.  

Около 5% от изследваните лица смятат, че търсенето на работа чрез интернет няма 

предимства пред другите методи и начини, а 17% смятат, че търсенето на работа чрез 

интернет няма недостатъци.  

Изводите в края на трета глава обобщават анализираната информация. 

Дейността по постигането на дадена цел или решаването на проблем не се 

ограничава в рамките на едно действие, използвайки само едно средство. Действията и 

средствата за постигане на целите, както на хората, така и на организациите, се 

диверсифицират и разнообразяват. Вграждайки технологиите в живота или работата си, се 

избират предимствата, които те дават и се остава нащрек за недостатъците, които следват 

от използването им. Колкото повече дейности извършва някой в онлайн среда, толкова 

повече умения придобива и упражнява, толкова повече разнообразни начини за навигация 

използва. Това увеличава предимствата и намалява недостатъците от използването на 

технологиите. И обратното. 

Очертаните модели на използване на Мрежата, както от индивидуалните 

потребители, така и от бизнеса, показват, че интернет и Мрежата се разбират и възприемат 

като алтернативно, допълнително средство, а не заместител, както за намиране на 

информация, така и за осъществяване на комуникация, която в един момент може и излиза 

извън виртуалното пространство, за да се постигне поставената цел. Важното е 

постигането на тази крайна цел, а не начинът, средата и или посредникът, чрез който са я 

постигнали.  

Най-популярният, разпознаваем и търсен български посредник на пазара на труда 

във виртуалното пространство е електронната кариерна медия job.bg. Хипотезата, че 

съществуват два типа електронни (интернет) медии – медии, в които се публикуват обяви 

за свободни работни места за високо-образовани и квалифицирани специалисти в различни 
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сфери, с високо заплащане и добри условия на труд, и медии, в които се публикуват 

свободни работни места за ниско-образовани и неквалифицирана работници, с ниско 

заплащане и лоши или неясни условия на труд се потвърждава отчасти. В зависимост от 

притежаваното образование, умения и квалификация, както и от конкретиката на 

критериите, по които се търси работа, търсещите работа се насочват към определената вид 

медия или ако липсва такава конкретика се съсредоточават върху два-три уеб-сайта като 

един от тях е водещ – в този случай job.bg като най-популярен и най-познат от всички. 

 По отношение на притежаваната степен на завършено образование търсещите 

работа, които имат по-ниска степен на образование се концентрират върху най-

популярната онлайн медия, в която се публикуват най-голям брой обяви за работа. В по-

малка степен търсят информация в повече и по-разнообразни уеб-сайтове за публикуване 

на обяви за работа спрямо търсещите с висока степен на образование. 

Хипотезата за Агенция по заетостта, като държавен институционален посредник на 

българския пазар на труда, който стабилизира съществуващото статукво по отношение на 

сегментацията на пазара на труда не се потвърждава за групата на търсещите работа, но е в 

сила за бизнеса.  

Тя не се възприема от търсещите работа като посредник, който предоставя свободни 

работни места преди всичко за нискоквалифицирани и неквалифицирани работници, 

нискообразовани и без специални умения, с ниско заплащане и лоши условия на труд.  

Доверието в нея от страна на високообразованите и квалифицирани специалисти се 

повишава, като последните все по-често започват да се обръщат към бюрата по труда за 

информация и помощ, използвайки услугите, които им се предлагат и предоставят. 

Бизнесът използва посредническите услуги на бюрата по труда предимно когато 

може да получи бонуси по обявени програми и мерки, които АЗ осъществява и когато не е 

в състояние да отдели сам нужните му ресурси (време, пари, усилия), за да направи 

подбора на персонала си. Когато обаче доверието в ефективността на служителите на АЗ е 

ниско и не им се занимава с бюрокрация и формалности, повечето от изследваните 

представители на бизнеса у нас не си сътрудничат с Агенцията.  

Технологичните средства за „директни” комуникации между търсещите работа и 

работодателите във виртуалния пазар на труда съществуват. Съществува и възможността 

за преодоляване на действието на посредниците по посока на персонални виртуални 

взаимодействия между агентите. Най-предпочитана все още остава директната „реална” 

комуникация между търсещите работа и работодателите, чрез която двете страни могат да 

се представят по-добре и да се опознаят, а най-довереният източник на информация, както 

за търсещия работа, така и за работодателя остава роднината, приятеля, колегата, който 

има връзка и с двамата.  

Бизнесът има нужда от „гаранция” за хората, които наема, особено за тези на 

управленски позиции. И изследването потвърждава теоретичната постановка за това, че 
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„гаранцията” се дава от доверието в посредника (близкия, познатия, колегата) или се 

поражда от убеждението в направения правилен избор (сред многото един).  

Заключение 

Чрез извършения научен анализ е изработена концепция за това сложно 

взаимодействие: виртуален пазар на труда – властови отношения. Виртуалният пазар на 

труда е разгледан като мрежа от отношения и взаимодействия осъществявани в 

информационна, комуникационна и технологична – виртуална среда, между наемен труд и 

капитал с протичащи два паралелни процеса на търсене и предлагане на работоспособност 

и на работни места. В дисертационния труд е изследвано доколко и в каква степен всеки от 

участниците на пазара на труда, независимо дали той е индивидуален или колективен 

актьор на този пазар, се е включил и участвал във виртуалното пространство. 

Диференцирайки Мрежата условно на три нива, са диференцирани и индивидуалните 

участници във виртуалния пазар на труда спрямо действията, които извършват в нея. 

Властта е разбирана като социално отношение. Всеки социален субект е властващ и 

подложен на властване. Чрез фокусиране само върху някои основни измерения на властта 

и тяхното проявление по отношение на виртуалния пазар на труда в България се доказва 

основната теза на труда, а именно че навлизането на информационните и комуникационни 

технологии в полето на пазара на труда, както и засилването на ролята на персоналните 

и социални мрежи на участниците в това поле, променят властовите дисбаланси и 

йерархии между основните участници на пазара на труда в България, съобразно 

количеството и качеството на извършваните дейности в онлайн среда, което води до 

повече умения за използване на разнообразни начини за навигация в тази среда и от там 

възможност за преодоляване на посредническите отношения в полза на хоризонталните 

и директни комуникации между участниците. Тъй като виртуалният  пазар на труда в 

България все още не е ясно конституиран като поле, на сегашния етап дисбалансите все 

още са слабо повлияни. Използването на технологиите повлиява новото форматиране на 

властовите отношения, но засега се запазва съществуващото състояние на тези 

взаимоотношения. 

Присъствието и действието на различните институции на пазара на труда във 

виртуалната среда, както и властта на тези институции да отстояват един или друг интерес 

поради преплитане на различни статуси в полето на този пазар е анализирано на две нива: 

1) чрез проследяване на изменението в разпределението на властта в полето на 

българския пазар на труда, чрез разглеждане на дейностите и начините на функциониране 

на основните „актьори” в социалното пространство е очертана:  тенденцията за 

намаляващата власт на синдикалните организации и предизвикателствата, пред които са 

изправени, свързани с различните промени, които настъпват в характера, съдържанието, 

организацията на труда, заетостта и разделението на труда, различните трудови, 
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икономически, културни и социални отношения като цяло; фрагментираната страна на 

работодателите и в същото време съсредоточаването на власт и възможност за контрол 

върху държавната администрация в ръцете на ръководствата на национално 

представителните организации на работодателите; 

2) чрез разработен инструмент за измерване на уеб-присъствието в Мрежата е 

анализирана степента на включеност и участие във виртуалното пространство на 

различните институционални участници на пазара на труда. Всеки от институционалните 

участници на пазара на труда присъства и участва под някаква форма във виртуалното 

пространство. Наблюдава се и диференциация на степента на развитие на предлаганите 

електронни услуги.  

За проверка на заложените основни хипотези е събрана богата емпирична 

информация – от НСИ, Агенция АССА-М, Европейско социално изследване (European 

Social Survey) – четвърта и пета вълна (България), комплекс от собствени емпирични 

изследвания и други източници. Получената информация спомага за извеждане на 

следните изводи по отношение на предварително формулираните хипотези:  

Тематичният ракурс на изследването определи две линии на разбиране на действията, 

които може да се изпълняват на пазара на труда от основните актьори в това поле – първо, 

по линия на преки или непреки взаимодействия между главните актьори без значение от 

средата, в която тези взаимодействия се осъществяват; второ, по линия на средата, в която 

взаимодействията се осъществяват като се отчете характера на взаимодействието дали е 

директно или индиректно.  

Това отхвърля до известна степен първата хипотеза, че пазарът на труда започва да се 

измества към виртуалното пространство, като традиционните негови посредници 

отстъпват мястото си на нови виртуални посредници. Анализът показа, че търсещите 

работа не се ограничават нито по отношение на вида взаимодействие с работодателя, нито 

по отношение на средата, в която тези взаимодействия възникват и се осъществяват. Най-

често те използват, както комбинация от видове взаимодействия, така и комбинация на 

средата на тези взаимодействия. Срещането на работодатели и търсещите нова или друга 

работа се случва както във виртуална среда, така и в реална среда, като все още у нас 

взаимодействията в реална среда по-често водят до положителен резултат (наемане на 

работа), отколкото взаимодействията във виртуална среда, както и взаимодействията чрез 

посредници, отколкото директните взаимодействия между търсещите работа и 

работодателите. 

Посредниците са главния актьор в полето на виртуалния пазар на труда. 

Многообразието от посредници и информацията, която те събират, обработват и 

предоставят на другите актьори в изследваното социално поле са предпоставка за 

сегментиране на пазара на труда, както и за усложняване на взаимоотношенията между 

основните актьори в това поле – търсещи работа и работодатели.  
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Разпределението на властта във виртуалния пазар на труда е свързано със 

специфичната информация като властови ресурс, който позволява на този, който 

притежава информацията да заема доминираща позиция спрямо другите участници на 

пазара на труда. Специфичната информация се предоставя както от колективните, така и 

от индивидуалните участници на пазара на труда. Във виртуалния пазар на труда 

специфичната информация е предпоставка за осъществяване на даден вид комуникация. 

Виртуалната комуникация между работодатели и търсещи работа все още не играе 

значителна роля за преодоляване на посредничеството на пазара на труда.  

Най-популярните, разпознаваеми и търсени български посредници на пазара на 

труда във виртуалното пространство са електронните кариерни медии. Фактори за интерес 

към определена медия при търсещите работа са притежаваното образование, умения и 

квалификация, конкретика на критериите, по които се търси работа. При работодателите 

размерът на фирмата определя предпочитанията за дадена медия, в която да се публикуват 

обявите за свободни работни места, като по-малките фирми като цяло публикуват обяви за 

работа в уеб-сайтове в по-малка степен.  

В резултат на промяната в търсенето, предлагането и процеса на срещането на 

работното място и работоспособността във виртуалното пространство, интернет-

базираните фирми по подбор на персонал, както и електронните медии, които публикуват 

на уеб-сайтовете си обяви за работа, са един от огромните успехи на „света на dot.com”.  

Информационното общество в България като цяло се развива с тенденция на 

ежегодно нарастване на използването на ИКТ от домакинствата, лицата и бизнеса в 

България. Използването на интернет и възможностите, които интернет предоставя са 

въпрос на личен интерес и въпрос на достъп. 

Потвърждава се хипотезата, че новите технологии са средство и възможност за 

промяна на позицията на доминиран в полето на пазара на труда. Използването на 

различни технологични средства увеличава различните видове „директни” комуникации с 

цел поддържане на отношения и взаимодействия с персоналните, професионалните и 

социалните мрежи; за осъществяване на взаимодействия с представители на централната и 

местна власт в институционалната среда; за включване в граждански организации. 

На индивидуално ниво, виртуалното пространство като нова среда, в която се 

осъществяват взаимодействията между основните индивидуални участници на пазара на 

труда, изисква нови способности, които да дават и нови възможности за действие, 

придобити и оформени чрез мотивация за участие в тази среда; достъпа за участие; 

различните видове умения за постигане и заемане на определена позиция в средата; и 

накрая, консенсуса относно формите на участие и комуникация в новата среда. Новите 

технологии са вградени в живота и работата на човека. По правило се осъзнават както  

предимствата, които те дават така и недостатъците, които следват от използването им. 

Потвърждава се хипотезата, че колкото повече дейности извършва някой в онлайн среда, 
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толкова повече умения придобива и упражнява, толкова повече разнообразни начини за 

навигация използва. Това увеличава предимствата и намалява недостатъците от 

използването на технологиите.  

Не трябва да се забравя обаче, че фундаменталните социално-икономически 

структури са устойчиви, те имат вътрешна сила и не се трансформират лесно. Те със 

сигурност са повлияни от различните промени, но изглежда че оцеляват, понякога дори и в 

адаптирана форма. 

 

Дисертационният труд очертава рамката от проблеми за последваща работа: 

Първо, прилагайки до известна степен прекалено „традиционен подход”33 са 

изследвани ролите на участниците във виртуалния пазар на труда. Анализът може да 

послужи като основа за бъдещо задълбочаване в проблематиката от гледна точка на това 

дали се променят тези традиционни роли на работодатели, търсещи работа и посредници, 

вследствие на засилването на виртуализацията и масовизирането на определени нагласи, 

умения за създаване и използване на електронно съдържание и електронни формати, 

изграждането на виртуални роли и т.н.  

Второ, използвайки разработен авторски методически инструмент е измерено уеб-

присъствието на институционалните участници на пазара на труда. След периодично 

актуализиране на заложените показатели спрямо цялостното развитие на виртуалното 

пространство и Мрежата, чрез него може да се осъществява периодичен мониторинг над 

действието на институциите в полето на виртуалния пазар на труда, за да се наблюдава и 

регистрира доколко и в каква степен те се справят с предизвикателствата породени от 

използването на технологиите.  

Трето, могат да се формират практически насоки за усъвършенстване на политиките 

на институционалните участници на пазара на труда относно присъствието и участието им 

във виртуалния пазар на труда. 

                                                 
33 Под „традиционен подход” се разбира запазване на традиционните статуси на участниците на 
пазара на труда – работодателят си остава работодател, търсещият работа е търсещ работа, а 
посредникът – посредник. Виртуалният пазар на труда създава предпоставки тези традиционни 
роли да се променят, разделят, „съчленяват“, развиват и прочие. 
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ІV. СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

В дисертационния труд могат да се откроят следните научно-теоретични и практико-

приложни приноси: 

 Научно-теоретични приноси 

Теоретичните приноси в дисертационния труд се базират на факта, че той е 

интепретационна схема на връзката между три изследователски локуса: пазар на труда; 

властови отношения; виртуализация.  

 Изведените две взаимосвързани перспективи: 1) ролята на информационните и 

комуникационни технологии, които изграждат виртуалната среда, в която 

съществува мрежата от отношения между основните актьори в полето на пазара 

на труда; и 2) разпределението и транформирането на властта между участниците 

във виртуалния пазар на труда, са поставени в основата на анализирането на 

отношенията между ключовите актьори в социално-икономическото поле на 

пазара на труда. 

 Изработената оценка на степента на преодоляване действията на посредниците е 

база за измерване на властта на актьорите във виртуалния пазар на труда. 

 Аргументирано е становището, че ресурсите, които поддържат определени 

способности за действие във виртуалния пазар на труда (предоставят власт да се 

действа в средата), са под формата на специфицирана информация, която 

придобиват различните участници на пазара на труда, като тази, която придобиват 

посредниците е свързана с дейността на индивидуалните актьори на пазара на 

труда, при индивидуалните актьори – за това кои са посредниците на пазара на 

труда, какви са действията им и по какъв начин могат да се възползват от 

информацията, която притежава посредника, за да променят позицията си в 

полето на пазара на труда. Тази информация е предпоставка за осъществяване на 

даден вид комуникация. Аргументите са изведени в изследването на този вид 

власт чрез обявите за работа – собствеността на сайтовете, където тези обяви са 

публикувани, участника на пазара на труда, който публикува тези обяви и 

аудиторията на съответните уеб-сайтове, където се публикуват тези обяви. 

 Практико-приложни приноси 

 Като резултат от проведените изследвания се стигна до извода, че срещането на 

работодатели и търсещите нова или друга работа се случва както във виртуална 

среда, така и в реална среда, като все още у нас взаимодействията в реална среда 

по-често водят до положителен резултат (наемане на работа), отколкото 

взаимодействията във виртуална среда, както и взаимодействията чрез 

посредници, отколкото директните взаимодействия между търсещите работа и 

работодателите. 
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 Предложена е типология на различни видове уеб-сайтове за публикуване на обяви 

за свободни работни места, в която е отразена спецификата, предимствата и 

недостатъците им.  

 Разработен е методически инструмент за измерване на уеб-присъствието на 

институционалните участници на пазара на труда, върху чиято основа може да се 

осъществява периодичен мониторинг над действието на институциите в полето на 

виртуалния пазар на труда в бъдеще, след периодично актуализиране на 

заложените показатели спрямо цялостното развитие на виртуалното пространство 

и Мрежата. 

 Разработен е авторски комплексен инструментариум за изследване на конкретни 

измерения на функционирането на виртуалния пазар на труда в България и 

трансформацията на властта. Този инструментариум е приложен успешно като 

чрез него е събрана актуална информация за дейностите, които извършват в 

Мрежата индивидуалните участници на пазара на труда, методите за търсене на 

работа и за търсене на работници и служители, разпознаваемостта и аудиторията 

на различни уеб-сайтове, използване на различни уеб-сайтове за публикуване на 

обяви за свободни работни места от страна на бизнеса и частните посреднически 

агенции, осъществяване на възможността за директна виртуална комуникация 

между търсещите работа и работодателите, източниците на информация за 

потенциални работодатели, обратната връзка от работодателя и резултата за 

търсещия работа, причините за търсене на работа и търсене на работници и 

служители чрез интернет, предимствата и недостатъците при търсенето на работа 

чрез интернет. 
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V. ПУБЛИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  
 
 

Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра „Икономическа социо-

логия” при УНСС.  

Резултати от авторовите изследвания от дисертационния труд са представени на 

научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическо 

пространство в: България, Европа и Света.”, София, УНСС (27-28.11.2014 г.). 

Публикации, свързани с дисертационния труд:  

1. Христова, Мариета. Политики за виртуализация на институционалните 

участници на пазара на труда. В: Сборник от конференция „Преструктуриране на 

политическото и идеологическо пространство в: България, Европа и Света.” 27-

28.11.2014 г., София, УНСС. (под печат) 

2. Христова, Мариета. Формиране на българския виртуален пазар на труда – 

ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите. В: сборник от научен форум 

„Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, 

31.10.2013 г., София, УНСС, с. 310-318.  

3. Христова, Мариета. Българският виртуален пазар на труда и трансформация на 

властта. В: сборник от конференция „Обществената трансформация в България, Европа 

и Света”, 16-17.11.2012 г., Издателски комплекс – УНСС, София, 2012, с. 223-230.  

4. Христова, Мариета. Социални мрежи и/или социални медии. В: Годишник, Том 

XXVI на Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 361-368.  

 
 
 

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНА ЛОЯЛНОСТ  
 
 

Декларирам, че дисертационният труд „Българският виртуален пазар на труда и 

трансформацията на властта” е авторски. При неговото разработване не са ползвани 

чужди публикации и разработки без съответно позоваване и цитиране, в нарушение на 

авторските права. 




