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Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на 
света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи 

от Автономното рамково споразумение по  дигитализация - 
TransFormWork VS/2021/0014
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ВЪВЕДЕНИЕ

Основните цели на проекта TransFormWork Социалните партньори 

заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови 

измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното 

рамково споразумение по дигитализация бяха да подпомогне 

прилагането на Автономното рамково споразумение по дигитализация 

като предпоставка за очакваната промяна, която идва с дигиталната 

трансформация на труда; да предостави умения, необходими на 

работниците и предприятията за успешна реализация; да подкрепи 

създаването на нови подходи на национално ниво за адаптиране 

на пазарите на труда; да осигури съответстващо образование 

и обучение; да засили ролята на социалните партньори, като 

гарантира, че условията в рамковото споразумения позволяват 

и подкрепят работодателите и работниците да се възползват от 

възможностите; както и да им помогне в намирането на подходящи 

решения за справяне с предизвикателствата.

Разработването на този Каталог с добри практики е част от 

осъществените дейности в рамките на проекта TransFormWorks 

и чрез него са представени различни национални практики за 

въвеждане и прилагане на Рамковото споразумение за справяне с 

предизвикателствата на дигитална трансформация на света на 

труда във всяка от страните партньори. Споделените добри практики 

следват обща структура, представяща дейността/мярката и ключовите 

резултати и въздействие от нейното прилагане в съответната страна 

партньор. Каталогът ще допринесе за намирането на нови начини, 

решения и механизми за подпомагане навлизането на работната 

сила, с необходимите умения и опит, в новата дигитална ера и ще 

предостави отправни точки на работниците и работодателите за 

преодоляване на очакваните предизвикателства, наложени от 

Индустрия 5.0. Добрите практики подчертават и необходимостта от 

по-голямо сътрудничество между социалните партньори и държавата 

при прилагането на национални и секторни политики и мерки, 

свързани с променящата се работна среда и трудови отношения. 
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БЪЛГАРИЯ

Име на представената дейност/мярка: Платформа «MyCompetence» 

Времева рамка: 2009 - продължава

Финансиране: ЕСФ финансира разработването и развитието на 
MyCompetence: първият проект по ЕСФ е в периода 2009-2014 г., 
а вторият през 2015-2019 г. От септември 2019 г. управлението на 
MyCompetence е поето от Министерството на труда и социалната 
политика.

Водещи организации: Българска стопанска камара - съюз на 
българския бизнес и Министерство на труда и социалната политика.

Партньорски организации: MyCompetence е инициатива на Българска 
стопанска камара - съюз на българския бизнес, която се реализира 
с участието в партньорство с КНСБ и КТ Подкрепа, Министерството 
на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. За целите 
на проекта бяха включени още Министерството на образованието и 
науката и Националната агенция за професионално образование и 
обучение.

Обхват: секторно ниво (25 икономически сектора)

Целеви групи:  MyCompetence може да се използва директно от 
работници и търсещи работа, както и от заинтересованите страни 
на пазара на труда, като обществените служби по заетостта, 
работодатели, мениджъри по човешки ресурси, оценители на 
компетентности, образователни институции, агенции за набиране на 
персонал и доставчици на обучение. 

Описание: MyCompetence е онлайн платформа в областта на 
управлението и развитието на човешките ресурси, която предлага 
информация за модели на секторни компетенции за ключови позиции; 
длъжностни характеристики; инструменти за оценка; ресурси за 
електронно обучение и други специализирани услуги за оценка и 
развитие на компетенциите на работната сила.

MyCompetence включва профили на компетентност на над 1300 клю-
чови позиции в 25 икономически сектора. Изработен е професиона-
лен стандарт за успешно практикуване на компетентности в опреде-
лени икономически сектор. Той включва описание на изискванията за 
длъжността (описани са и техническите умения) и матрица на компе-
тентностите, която показва необходимото поведение за постигане на 
оптимални резултати на конкретна позиция.

Потребителите на платформата «MyCompetence» могат да се 
възползват от безплатните ресурси за електронно обучение, които 
им позволяват да усъвършенстват своите цифрови компетенции. 
Разделът за обучение предоставя обучителни материали за MS Excel/
Access и използване на Интернет заедно с обучение на по-експертно 
ниво за управленски инструменти и умения.
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Въздействие/Добавена стойност/Основни резултати: MyCompe-
tence подпомага търсещите работа и заетите, предлагайки редица 
интегрирани услуги в една платформа.

MyCompetence е в подкрепа на българските МСП в предоставянето на 
подробна информация за уменията, свързани с ключови професии. 
Обикновено МСП нямат отдел Човешки ресурси, следователно раз-
работените модели на компетентност могат да служат като отправна 
точка за описване на умения, свързани със свободни работни места, 
или за идентифициране на нуждите от обучение сред техните служи-
тели.

През септември 2019 г. собствеността и авторските права върху 
системата бяха прехвърлени на Министерството на труда и 
социалната политика, което продължава да я управлява.

Наименование на представената мярка/дейност: «Развитие на 
дигитални умения»

Времева рамка: 2021 - 30 юни 2023

Финансиране: Оперативна програма «Развитие на човешките 
ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът 
на Компонент 1 е 190 000 лв. Бюджетът на Компонент 2 е 13 854 731,45 
лв.

Водещи организации: Социални партньори - Министерство на труда 
и социалната политика, национално представителни организации 
на работодателите и национално представителните организации на 
работниците и служителите.

Описание: Целта на тази операция е да помогне за преодоляване на 
дисбалансите между работната сила и непрекъснато развиващия се 
пазар на труда. Операцията има два компонента:

1. Компонент 1 на операция «Развитие на дигитални умения» е директна 
безвъзмездна финансова помощ с проект на дирекция «Политика на 
пазара на труда и трудова мобилност» в Министерството на труда 
и социалната политика. За реализиране на дейностите по проекта 
асоциирани партньори могат да бъдат национално представителни 
организации на работодателите и национално представителните 
организации на работниците и служителите, Агенцията по заетостта и 
Националната агенция за професионално образование и обучение. 
Разработената методология в този Компонент е основа за изпълнение 
на Компонент 2 на операцията, в рамките на който ще се анализират 
потребностите от дигитални умения по икономически сектори, ще се 
разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални 
умения по ключови професии.

2. Процедура «Развитие на дигитални умения» – Компонент 2, е 
насочена към разработване, тестване и валидиране на унифицирани 
профили за дигитални умения на работната сила в България по ключови 
професии. Вторият компонент на операция «Развитие на цифрови 
умения» се фокусира върху определяне на специфичните нива на 
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дигитални умения на служителите по сектори, идентифициране на 
специфични дефицити в тези умения и подпомагане на придобиването 
на дигитални умения, необходими за изпълнение на ежедневните 
задачи на работното място. Допустимите кандидати по Компонент 2 
са национално представителните организации на работодателите и 
работниците в партньорство помежду си и с Министерството на труда 
и социалната политика.

Наименование на представената мярка/дейност: проект «Готови за 
дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните 
партньори за развитие на специфични дигитални умения на 
работната сила в предприятията»

Времева рамка: 01.12.2021 - 30.06.2023

Финансиране: 2 028 390.00 лв.

Водещи организации: Българска стопанска камара - съюз на 
българския бизнес и Министерство на труда и социалната политика.

Партньорски организации: Министерство труда и социалната 
политика и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Обхват: Многосекторно ниво (161 икономически дейности/поддейности 
по КИД 2008).

Целеви групи: Работодатели и заети лица, вкл. самостоятелно заети

Описание: Комплекс от взаимообвързани действия, които включват 
изследване на потребности от дигитални умения по икономически 
дейности, разработване на профили за дигитални умения по ключови 
длъжности, тестване на текущите дигитални умения на работната сила 
чрез разработени инструменти за оценка на компетенции и учебни 
програми за неформално обучение за развитие на специфични 
дигитални умения.

Въздействие/Добавена стойност/Основни резултати: 

• 16 доклада с резултатите от изследването и анализа на 
потребностите от дигитални умения в съответните 16 сектора;

1  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF.
pdf/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?t=1414781457000 
10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
10.5 Производство на мляко и млечни продукти
10.8 Производство на други хранителни продукти
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без 
мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
20.1 Производство на основни химични вещества
20.3 Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
27 Производство на електрически съоръжения
30 Производство на превозни средства, без автомобили
31 Производство на мебели
46 Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
55 Хотелиерство
56 Ресторантьорство
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
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• тествани и валидирани 80 унифицирани профили за дигитални 
умения по ключови длъжности и/или професии;

• 2 бр. разработени инструменти за тестване на текущи дигитални 
умения на работната сила по икономически дейности, които ще 
тестват текущите дигитални умения на над 500 заети лица от 16 
икономически дейности;

• 16 разработени препоръчителни програми за неформално 
обучение за развитие на специфични дигитални умения по 
икономически сектори;

• 16 броя разработени учебни съдържания на е-обучения за 
развитие на специфични дигитални умения;

• Разработени и приети със секторни споразумения 16 секторни 
квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;

• Разработени 16 броя Методически указания за поддържане и 
надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за 
осигуряване на продължаващо обучение;

• Комуникационна кампания за повишаване на осведомеността на 
работодатели и служители относно необходимостта от развитието 
на дигитални умения;

• Разработени и внедрени в два икономически сектора два 
модела и програми за социално партньорство в областта на 
дигитализацията;

• Обучени онлайн над 500 заети лица по програми за неформално 
обучение за развитие на специфични дигитални умения, според 
изискванията за професия/длъжност

Наименование на представената мярка/дейност: Проект 
«Партньорство в дигитална среда» 

Времева рамка: 2021 - юни 2023

Финансиране: Бюджетът на проекта е 2 145 527,30 лева, от които 1 823 
698,20 лв. европейско и 321 829,10 лв. национално съфинансиране.

Водеща организация: Конфедерацията на независимите синдикати в 
България

Партньорски организации: КНСБ изпълнява проекта в партньорство 
с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 
Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал 
в България, Българска търговско-промишлена палата и Министерство 
на труда и социалната политика.
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Обхват: Многосекторно ниво (172 икономически дейности/поддейности 
по КИД 2008)

Целеви групи: заети, вкл. самостоятелно заети и работодатели

Описание: Чрез проектът ще се разработят, тестват и валидират 
унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии, 
както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални 
умения в 17 конкретни Икономически дейности. В изпълнението на 
всички дейности на проекта, ще се включат като партньори и всички 
заинтересовани страни, в това число МТСП, представителните 
работодателски организации, представляващи всички браншови 
организации, участващи в сектроно договаряне и са страна по 
сключване на отраслов/браншов КТД.

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: разработване 
и внедряване на специфични механизми и инструменти, чрез:

• Подготовка на 17 изследванeия и анализи на потребностите от 
дигитални умения по икономически сектори;

• Разработване, тестване и валидиране на минимум 170 
унифицирани профили за дигитални умения;

• Тестване на текущите умения на работната сила в 17-те целеви 
сектора;

• Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми 
за неформално обучение за развитие на специфични дигитални 
умения;

• Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно 
съдържание за развитие на специфични дигитални умения - 
обхващащо минимум 500 заети лица от целевите икономически 
дейности;

• Разработване и приемане на секторни квалификационни 
рамки за развитие на дигитални умения;

• Разработване на методически указания за поддържане и 
надграждане на дигиталните умения на работещите;

2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF.
pdf/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?t=1414781457000 
19 Производство на рафинирани нефтопродукти
24 Производство на основни метали
25 Производство на метални изделия
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
36 Събиране, пречистване и доставяне на води
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
49.1 Пътнически железопътен транспорт, междуградски
49.2 Товарен железопътен транспорт
49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт
49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, неквалифициран другаде
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
53 Пощенски и куриерски дейности
64 Предоставяне на финансови услуги
84 Държавно управление
85 Образование
86 Хуманно здравеопазване
92 Организиране на хазартни игри
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• Повишаване осведомеността на работодателите и служителите 
относно необходимостта от развиването на дигитални умения;

• Развитие на минимум 13 модели на социално партньорство и 
колективно договаряне в предприятията.

Наименование на представената мярка/дейност: Проект CVETNET 

Времева рамка: 2021- продължава

Финансиране: Финансиран от програма Еразъм+.

Водеща организация: Търговско-промишлена палата, услуги и 
навигация на Испания 

Партньорски организации: CVETNET е консорциум от 7 партньори в 5 
европейски държави (Австрия, България, Република Чехия и Испания). 
Всички партньори са доставчици на CVET и имат дългогодишен опит 
в предоставянето на обучителни дейности на МСП и предприемачи. 
Чешката търговско-промишлена палата, Австрийската търговско-
промишлена палата (WKO), Българската търговско-промишлена 
палата, Търговско-промишлената, промишлената, обслужващата 
и навигацията на Испания, Германо-Българската индустриално-
търговска камара, Камарата в Тараса и Добричката камара. 

Обхват: Европейско трансгранично сътрудничество

Целеви групи: организации за продължаващо професионално 
обучение и образование (ПОО), обучители от организациите за ПОО, 
членовете на партньорските мрежи на доставчиците на ПОО (300 
организации) МСП, които са в процес на дигитална трансформация, 
техните служители, управители и ментори. Освен това проектът ще 
бъде от полза за доставчиците на обучение за ПОО, МСП и дейности 
за ПОО организирани от партньорите по проекта (повече от 150 000 
годишно).

Описание: провеждане на учебни посещения, дейности за 
изграждане на капацитет, събиране на добри практики в областта 
на продължаващото ПОО, разработване на индивидуални обучителни 
програми за управители и служители на МСП и повишаване 
квалификацията на обучители чрез прилагане на смесена форма на 
обучение. Всички резултати ще бъдат съобразени с различията между 
поколенията по отношение на техния начин на работа и общуване, 
ценностна система и цифрови умения.

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: Очакваното 
въздействие на проекта е да засили ролята на организациите за 
продължаващо ПОО и да ги подготви за провеждане на курсове за 
преквалификация на служителите на МСП с оглед повишаване на 
дигиталните им умения, което от своя страна ще доведе до подобрена 
конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и 
насърчаване на ученето между поколенията.
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Наименование на представената мярка/дейност: Проект «МОДЕРН-А: 
МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната 
екосистема».

Времева рамка: 22.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

Финансиране: Оперативна програма »Наука и образование за 
интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския социален 
фонд (Европейско финансиране: 4 248 145.57 лв. и Национално фи-
нансиране: 749 672.75 лв.)

Водеща организация: Софийски университет »Св. Климент Охридски» 

Партньорски организации: Консорциум от 9 партньора с водеща 
организация Софийски университет »Св. Климент Охридски» и 
партньори Технически университет – София, Химико-технологичен 
и металургичен университет – София, Югозападен университет 
»Неофит Рилски» – Благоевград, Пловдивски университет »Паисий 
Хилендарски», Тракийски университет – Стара Загора, Университет 
»Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас, Шуменски университет »Епископ 
Константин Преславски», Великотърновски университет »Св. св. 
Кирил и Методий», Асоциация на Индустриалния Капитал в България, 
Българска Стопанска Камара и Българска Търговско-Промишлена 
Палата. 

Обхват: Национално ниво по приоритетни професионални 
направления - педагогика, физика, химия, математика и биотехнологии

Целеви групи: академично и професионално развитие на 
широк кръг крайни потребители на безвъзмездната финансова 
помощ: преподаватели, учени и изследователи, студенти, млади 
хора, занимаващи се с наука, в т.ч. студенти, обучаващи се за 
образователната и научна степен «доктор», постдокторанти и 
специалисти.

Описание: В широка партньорска мрежа от 8 университета, 3 
национално представителни организации на бизнеса и над 20 
асоциирани партньори от чужбина ще бъдат създадени 17 нови 
програми (две на английски език) за обучение на студенти в областта 
на информационните технологии, биотехнологиите, физиката и 
педагогическите науки.

Представители на бизнеса и на университетите ще работят заедно 
за създаването на модерни програми по търсени специалности на 
пазара на труда. Проектът дава възможност по една и съща програма 
да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят 
и обменят преподаватели. Това са програми, основани на съвременни 
технологични решения в обучението, с внедрено дигитално 
съдържание, включително и за дистанционно обучение. Екипът насочва 
силите и ресурсите си към приоритетни професионални направления 
– педагогика, физика, химия, математика и биотехнологии.

Въздействие/Добавена стойност/Основни резултати: разширяване 
на достъпа и повишаване качеството на висшето образование и 
съответствието им с изискванията на пазара на труда.
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Наименование на представената мярка/дейност: Социално 
предприятие Humans in the Loop (HITL)

Времева рамка: 2017- on-going

Финансиране: Първият голям грант е спечелен през 2019 г. от 
Дубай 2020 Експо ($100 000) и от там HITL започва да се разширява. 
Социалното предприятие в момента разчита на безвъзмездно/
филантропско финансиране, на частни инвестиции и на приходите 
от компанията HITL.

Водеща организация: Humans in the Loop

Партньорски организации: Humans in the Loop започва своята 
работа с усилията на Ива Гумнишка и подкрепата на организации в 
България като ВКБООН, Български червен кръст, Каритас, Мулти Култи 
и др., които продължават да са партньори. С течение на времето HITL 
започва да работи в международен план и вече има партньорски 
организации в 7 държави - Roia (Турция и Сирия), Techfugees (Ливан), 
WorkWell (Ирак), Beetroot (Украйна), Tamdeen (Йемен), Brightpoint 
(Афганистан).

Социалното предприятие е посветено на разширяването на своя 
обхват на въздействие и сътрудничество и в момента има пилотни 
проекти в две допълнителни партньорски организации - WarChild 
(DRC) и Inovinter (Португалия).

Обхват: Международно ниво (7 държави)

Целеви групи: Humans in the Loop е трамплин към виртуални 
възможности за повишаване на квалификацията и дистанционна 
работа в анотации на изображения за изкуствен интелект за 
засегнати от конфликти и разселени хора. Това включва бежанци, 
лица, търсещи убежище, вътрешно разселени лица и хора, живеещи 
в зони на конфликт.

Описание: Humans in the Loop е основана като социално предприятие 
в София, България, за да предостави на засегнатите от конфликти 
възможности за обучение и работа в проекти за събиране на данни и 
етикетиране на изображения за клиенти, работещи в индустриите за 
изкуствен интелект и машинно обучение.

Работата, която HITL предлага, е много проста и не изисква напреднали 
ИТ или езикови умения, така че е изключително подходяща за тези, 
които са завършили обучения за основни умения, но все още нямат 
достатъчно напреднало ниво на умения или знания, за да намерят 
допълнителни възможности за дигитална работа. Задачите, които HITL 
предоставя, могат също така да се изпълняват гъвкаво около други 
ангажименти като грижи за деца и образователни програми и могат 
да бъдат достъпни дистанционно от всеки с компютър и интернет. 
Освен това работата, базирана на проекти, която HITL предлага, 
може да се използва и като отправна точка за други възможности за 
отдалечена работа или работа на свободна практика на световния 
пазар.
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HITL си сътрудничи с водещи компании за компютърно зрение и AI и 
им предоставя събирането на набор от данни и анотацията, от която 
се нуждаят, като използва практически всеки наличен инструмент и 
интегрира нашата работна сила изцяло в техните процеси

Въздействие/Добавена стойност/Основни резултати: Силно 
ефективна.

За последните 5 години HITL повлия пряко на над 1100 засегнати от 
конфликти хора, като им предостави възможности за повишаване на 
квалификацията и/или работа в България и на партньорски места в 
Близкия изток, Европа, Централна Африка и Латинска Америка. HITL 
оценява над 1800 непреки лица (семейства, роднини и приятели), 
които са били повлияни чрез нашето социално предприятие. 

КИПЪР

Наименование на представената мярка/дейност: Семинар за 
обучение по електронно управление3 за лица над 55 години

Времева рамка: Това е текущ процес в рамките на Плана за 
възстановяване и устойчивост

Финансиране: Програмата се финансира от Европейския съюз в 
рамките на Плана за възстановяване и устойчивост

Водеща организация: Инициативата се осъществява от правителството 
на Кипър и по-конкретно от Кипърския център за производителност 
(КЦП) към Министерството на труда.

Партньорски организации: Кипърски център за производителност 
(КЦП)

Обхват: Инициативата се предлага на национално равнище

Целеви групи:  Лица на възраст 55 и повече години

Описание: Кипърският център за производителност към 
Министерството на труда, в контекста на насърчаването на 
електронното правителство, предлага семинар за обучение по 
дигитални умения за Windows за хора на възраст 55 и повече години.

27-часовата програма ще включва въведение в използването на ком-
пютър, интернет и неговите приложения (сърфиране в интернет, 
електронна поща, социални медии) и полезни услуги на електронно-
то правителство, като например достъп до общата здравна система, 
системата за плащане на социалноосигурителни вноски, Taxisnet за 
данъчни цели и попълване на данъчни декларации, интернет портала 
Ariadne, електронно банкиране, плащания по сметки чрез JCC Smart 
(телефони, данъци, водоснабдяване, подновяване на пътен данък), 
както и програмите MS Word и MS Excel. Обучението ще включва ин-

3 https://cyprus-mail.com/2022/05/23/e-government-training-workshop-for-over-55s/



12

КАТАЛОГ С ДОБРИ ПРАКТИКИ

формация за сигурността на данните, практически упражнения и 
възможност за разрешаване на всякакви въпроси.

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: Тази програма 
има за цел да предостави първоначални дигитални умения на 
служителите, на които им липсват такива за ежедневните им нужди 
в цифровата среда както на работното място, така и в личен план. 
Всички тези хора, на които липсват такива умения, ще могат да 
извършват дейности от първо ниво, които са изключително дигитални и 
в момента изпитват затруднения при изпълнението им. Обучението ще 
им предостави знания, за да могат да възприемат по-нататък основата 
на други цифрови инструменти, което ще улесни възприемането на 
начина на функциониране и на други цифрови среди.  Очаква се 
добавената стойност да бъде доста висока, особено за тази група 
хора.

Наименование на представената мярка/дейност: Придобиване на 
основни дигитални умения за възрастни.

Времева рамка: Това е текущ процес в рамките на Европейската 
програма за обучение на възрастни 2022-2023 г. 

Финансиране: Тази програма се финансира от програмата «Еразъм+» 
на Европейския съюз  

Водеща организация: Инициативата се осъществява от Министерството 
на образованието, спорта и младежта

Партньорски организации: Еразъм+

Обхват: Инициативата се предлага на национално равнище.

Целеви групи: Всеки може да се възползва. Това е програма, достъпна 
за всички граждани като самостоятелно обучение, в самостоятелен 
темп, с цел участниците да преценят нивото си на учене.

Описание: В Кипър почти една осма от кипърците никога не са 
използвали интернет. Освен това само 45 % от хората на възраст 
между 16 и 74 години имат основни дигитални умения (в сравнение 
със средното за ЕС ниво от 58%) въз основа на изданието на ЕК 2020 г. 
на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката 
и обществото (DESI). Отбелязва се, че по-голямата част от възраст-
ното население на Кипър, което няма опит или основни компютър-
ни умения, са хора с ниско образователно равнище и хора, които 
принадлежат към възрастовата група 55-65 години. В резултат на 
това министерството създаде програмата «Основни дигитални уме-
ния за възрастни». Програмата обхваща аспекти като обработка на 
информация и използването на съхранение в облак, комуникация по 
електронна поща, социалните мрежи и т.н., използването на портали 
на електронното правителство, използването на онлайн набиране на 
персонал, онлайн транзакции и онлайн сигурност.
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Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: Тази програма 
има за цел да осигури първоначални дигитални умения на хората/
служителите, на които им липсват такива за ежедневните им нужди 
в цифровата среда както на работното място, така и в личен план, 
с обща цел повишаване на индекса DESI и изравняване със средното 
ниво за ЕС. Очаква се също така да има положително въздействие върху 
групите граждани/служители, които понастоящем са в неравностойно 
положение, тъй като притежават най-малко цифрови умения.

Наименование на представената мярка/дейност: Програми за 
обучение за придобиване на дигитални умения.

Времева рамка: Това е текущ процес в рамките на Плана за 
възстановяване и устойчивост от 1 юни 2022 г. до 31 декември 2025 г.

Финансиране: Тази програма се финансира от Европейския съюз в 
рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

Водеща организация: Тази инициатива се осъществява от Кипърския 
орган за развитие на човешките ресурси (Cyprus Human Resource De-
velopment Authority) от името на правителството на Кипър.

Партньорски организации: Кипърски орган за развитие на човешките 
ресурси.

Обхват: Инициативата се предлага на национално равнище.

Целеви групи: Работещи в частния, публичния и по-широкия обществен 
сектор, самостоятелно заети и безработни.

Описание: Предоставяне на програми за обучение4 на заети лица в 
частния, публичния и по-широкия обществен сектор, самостоятелно 
заети и безработни лица в областта на дигиталните умения, които 
са в съответствие с постоянно променящите се нужди на пазара на 
труда.

Проектът има за цел придобиването на нови и усъвършенстването на 
съществуващите дигитални умения на човешките ресурси на Кипър 
чрез участието им в програми за обучение, които ще се изпълняват от 
Центровете за професионално обучение (ЦПО). Проектът има за цел 
да обучи 6700 служители годишно.

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: Добавената 
стойност и въздействието съвпадат с тези, споменати в двете предходни 
добри практики. 

4 https://www.anad.org.cy/
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Наименование на представената мярка/дейност: Предоставяне 
на устройства «Vidatrack» на служителите на Кипърската 
телекомуникационна компания (CYTA), които са категоризирани като 
«работещи сами/изолирани работници»).

Времева рамка: Организацията вече е изпълнила тази дейност 
(предоставяне на устройства «Vidatrack» на «изолираните 
работници» ) и продължава да я изпълнява.  

Финансиране: Разходите за закупуване на устройствата се поемат 
изцяло от работодателя (CYTA). 

Водещи организации: Кипърската телекомуникационна компания 
(CYTA).  

Партньорски организации: Няма партньорски организации. 

След консултация с Комитета по условия на труд и след като поиска 
специализирана оценка на риска за «изолираните работници», 
ръководството на компанията реши да закупи устройствата като 
мярка за допълнително подобряване на здравето и безопасността на 
работното място на служителите.

Обхват: На фирмено ниво

Целеви групи: Служители, които са категоризирани като «изолирани 
работници», т.е. служители, които работят сами, без близък или пряк 
надзор (работници по поддръжка/ремонт на съоръжения, шофьори 
на камиони, оператори на машини и др.)

Описание: Изолираните работници са изправени пред различни 
рискове, произтичащи от всякакви непредвидени ситуации, които 
изискват незабавни действия, включително рискове от злополуки или 
извънредни ситуации, произтичащи от работата (напр. злополуки 
поради неправилна употреба или лоша поддръжка на оборудването), 
възможни нападения от трети лица (напр. опит за кражба, телесна 
повреда и др.), внезапно неразположение (напр. припадък, 
замайване), автомобилна катастрофа и др.

Ето защо е необходимо «изолираните работници» да могат незабавно 
да докладват за критични инциденти, свързани с тяхната безопасност. 
За да стане това възможно, особено важно е ръководството на 
организацията да може да ги открие и да предприеме всички 
необходими действия, за да ги подкрепи незабавно.

За да се реши ефективно проблема с «изолираните работници» в 
CYTA, на служителите, на които е възложена техническа работа в 
отдалечени райони и които се считат за «изолирани работници», са 
предоставени устройства «Vidatrack». Всеки служител носи със себе 
си устройството за проследяване от съображения за сигурност, тъй 
като устройството дава възможност за следното:

1. Да се изпрати сигнал за авария и последното географско местопо-
ложение с натискането на един бутон.

2. Да се изпрати автоматично авариен сигнал и последно географско 
местоположение в случай на пострадал човек. 



15

КАТАЛОГ С ДОБРИ ПРАКТИКИ

3. Да се определи последното географско местоположение, в слу-
чай че всички други контакти/комуникации с офиса са изгубени и има 
опасения за безопасността на служителя.

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: След преда-
ването на устройството на служителите, чувството им за сигурност 
се е повишило значително, а рискът от незабелязан навреме ранен 
служител е сведен до минимум, тъй като чрез устройството местопо-
ложението на служителите може да бъде засечено незабавно и да 
бъде подаден сигнал за спешна помощ.

Освен това се очаква, че засилената защита осигурена с използването 
на устройството, ще повиши производителността на организацията. 
Нещо повече, въпреки разходите, свързани със закупуването на 
устройствата, ограничаването на трудовите злополуки и последващото 
ограничаване на отпуските по болест и разходите за медицински 
грижи, в допълнение към увеличаването на удовлетвореността 
от работата и производителността на служителите, ще доведе до 
спестяване на ресурси, което ще позволи на организацията да 
продължи с по-нататъшни инвестиции, включително инвестиции в 
човешките ресурси и здравето и безопасността при работа.

Наименование на представената мярка/дейност: Работа от 
разстояние в Кипърската телекомуникационна компания. 

Времева рамка: Това е текущ процес, започнал през м. семтември 
2020 г.

Водеща организация: Инициативата е предприета от Кипърската 
телекомуникационна компания.

Партньорски организации: Работодатели и синдикати.

Обхват: Тази инициатива се предлага на бизнес ниво.

Целеви групи: Всички служители, които могат да работят дистанционно/
от разстояние/ извън офиса.

Описание: В резултат на неотдавнашното приемане на Общите 
разпоредби за работа от разстояние, служителите могат да бъдат 
включени в регламентирана дистанционна работа. Тя се предлага 
главно като удобство за служители, които живеят в друг град/район, 
отдалечен от сградите на отдела/службата. Настоящата процедура 
не засяга максималния брой от 120 служители, който е одобрен за 
редовни работници от разстояние.

Всички, които според техния директор отговарят на следните условия 
и критерии, могат да работят от разстояние:

• Техните задължения (изцяло или частично) могат да бъдат 
изпълнявани нормално, без ограничения, чрез работа от 
разстояние.

• Преценено е, че те са в състояние да се справят ефективно 
с работата от разстояние, без да се намалява ефективността им. 
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Това изисква, наред с други неща:

1. Добросъвестност.

2. Добро познаване и използване на технологии и ИТ инструменти и 
програми ( напр. Teams и Skype).

3. Подходящи условия за работа у дома, например подходящо бюро и 
стол на подходящо място в дома им, и

4. Минимална интернет връзка 20mpbs за изтегляне и 5mbps за кач-
ване.

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: Всеки 
служител, който е одобрен за работа от разстояние, трябва да:

а) Да регистрира искането си в системата (така прекият му ръководител 
ще бъде информиран по електронен път).

б) Да информира всички, които го/я канят на срещи, когато те са в 
дни за дистанционна работа, за да може организаторът на срещата, 
получил информацията да извърши действия за присъединяването на 
дистанционния работник чрез ИТ инструментите (TEAMS/SKYPE).

в) Да прехвърли служебните обаждания на мобилния си телефон. 

г) Да бъде напълно на разположение в работно време по телефона, 
Skype и/или Teams.

д) Обикновено да спазва съществуващия работен график, който не 
се променя с дистанционната работа, както и да спазва Системата за 
отчитане на работното време, като декларира часовете на влизане 
и напускане на системата, които ще бъдат посочени от техните 
директори.

Всички служители, работещи от разстояние, работят на дневната си 
смяна и имат право да се изключат от системата в края на смяната 
си. Прилагат се всички разпоредби за гъвкаво работно време или 
почасово работно време, приложими за служителя, работещ от 
разстояние, а условията на работа остават същите и не се допускат 
промени.

ЕСТОНИЯ

Наименование на представената мярка/дейност: Проект за повиша-
ване на цифровата грамотност «DigiABC – дигитални умения за ин-
дустрията»

Времева рамка: 2017-2021 г.

Финансиране: 475 728 евро (Европейски социален фонд)

Водещи организации: Център за ИТ бучение AS Äripäev и 
Конфедерацията на работодателите на Естония 

Партньорски организации: Министерство на икономиката и 
комуникациите и Конфедерация на работодателите на Естония
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Обхват: Секторно ниво

Целеви групи: Мениджъри и служители в производствения сектор (3 
000 души, включително 1 255 мениджъри)

Описание: «Планът за развитие на информационното общество в 
Естония за периода 2014-2020 г.» си поставя за цел делът на лицата, 
които не използват компютри и интернет да бъде намален до 5% до 
2020 г. Проектът DigiABC подпомогна постигането на тази цел, като: 
1) информира работодателите и служителите за необходимостта от 
дигитализация, значението на дигиталните умения, възможностите и 
предизвикателствата; и 2) осигури обучение по основни дигитални 
умения, което от своя страна подпомогна хората в трудоспособна 
възраст да управляват живота си като членове на информационното 
общество и повиши личната им конкурентоспособност и 
конкурентоспособността на важни за естонската икономика сектори.

Така например обучението по основни дигитални умения научи 
хората как да използват самостоятелно компютър и електронна поща, 
как да търсят информация в интернет, как да създават документи 
и електронни таблици, как да използват карти за самоличност и 
цифрови подписи.

Обучението беше безплатно, а предприятията можеха да заявят 
желанието си да обучат персонала си чрез уебсайта www.digiabc.ee.

Други дейности:

1) Проучване сред членовете на това дали и до каква степен тяхната 
компания е развила дигитални умения сред служителите си през 
последните години, как очакват да нарасне нуждата от дигитални 
умения през следващите пет години, дали има достатъчно служители 
с подходящи умения и т.н. В резултат на проучването можем да 
изградим база от фирми, с които да се свържем по-късно. Като 
повтаряме проучването всяка година, можем да измерваме промените, 
а резултатите от проучването предоставят добра възможност за 
информация и комуникация в по-широките медии.

2) Споделяне на опит и практически препоръки по време на семинари/
конференции. 

3) Разпознаване на индустриите, които ценят дигиталните умения. 

4) Картографиране, събиране и разпространяване на добри примери, 
свидетелства и практически препоръки, иницииране на дискусия в 
медиите.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Все още не 
може да бъде направена оценка на добавената стойност.

Наименование на представената мярка/дейност: Споразумение за 
работа от разстояние

Времева рамка: 2017-2022 г.

Бюджет: 0 евро
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Водещи организации: Естонската конфедерация на работодателите 
и Естонската конфедерация на профсъюзите 

Партньорски организации: Министерство на социалните въпроси

Обхват: Национално ниво

Целеви групи: Всички работодатели и служители, ангажирани с 
работа от разстояние

Описание: Понастоящем работата от разстояние е разрешена и 
широко практикувана в Естония, но още преди 2020 г. законът не 
беше идеален за всички работещи от разстояние. Действащият закон 
се основаваше на предположението, че работодателите контролират 
цялото работно време и физическите условия, въпреки че до голяма 
степен това вече не беше така. Най-често срещаните проблеми бяха, че 
работодателите, макар винаги да са били отговорни за безопасността 
на работното място, нямат право да посещават служителите вкъщи 
или често изобщо не разполагат с информация за точното работно 
място. Също така доста често се е случвало по-квалифицираните 
служители сами да определят работното си време и времето за 
почивка, а работодателите им да не диктуват това. Тъй като това беше 
изцяло отговорност на работодателите, понякога те не можеха да 
осигурят гъвкавост на служителите, тъй като не можеха да гарантират 
спазването на закона, а служителите не бяха заинтересовани да се 
откажат от гъвкавостта и личното си пространство в домашния си 
офис.

На 25 май 2017 г. Естонската конфедерация на работодателите и 
Естонската конфедерация на профсъюзите изготвиха Споразумение 
за работа от разстояние, в което страните се споразумяха за 
препоръчителни принципи за работа от разстояние, като посочиха 
гъвкави правила за тълкуване на Закона за трудовите договори, 
Закона за здравословните и безопасни условия на труд и други, за да 
направят възможна гъвкавата работа от разстояние.

Освен това през юли 2019 г. Министерството на социалните въпроси 
разработи ръководство, в което се дават препоръки за служителите и 
работодателите, които се възползват от възможностите за работа от 
разстояние.

Споразумението и ръководството бяха считани за изключително 
полезни от социалните партньори, докато COVID вирусът не направи 
дистанционната работа основна за офис служителите и не повдигна 
въпроса за правната сигурност и яснота на такъв документ, подобен 
на наръчник, какъвто е Споразумението за дистанционна работа.

След като получи доверието на социалните партньори, 
Министерството на социалните въпроси се съгласи да продължи 
обсъждането на проектозакона за узаконяване на гъвкавостта на 
работата от разстояние, въведена за първи път със Споразумението 
за работа от разстояние. Новият регламент влиза в сила през 2023 г., 
но естонският парламент го одобрява в края на 2022 г.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати:  До момента 
не е изготвена оценка на въздействието.



19

КАТАЛОГ С ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИРЛАНДИЯ

Наименование на представената дейност: Skillnet Ирландия

Времева рамка: Текущо

Финансиране: Национално

Водещи организации: Работодатели, синдикати и правителство на 
тристранна основа 

Партньорски организации: Правителство, представителни 
организации на работодателите и работниците

Обхват: Национален

Целеви групи: Мандатът на Skillnet Ирландия е да подкрепя 
конкурентоспособността, производителността и иновациите на 
ирландските компании чрез развитие на умения ориентирани към 
предприятията, така че да се осигури висококвалифицирана работна 
сила и компаниите да разполагат с наличните умения и експертни 
познания, от които се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни на 
съответните национални и международни пазари.  

Описание: Skillnet Ирландия е национална агенция за развитие на 
работната сила, подкрепяна от работодателите, синдикатите и пра-
вителството на тристранна основа. Нейният борд се състои от пред-
ставители на основните заинтересовани страни - представителните 
организации на работодателите и работниците и на правителството 
чрез Министерството на продължаващото и висшето образование, 
научните изследвания, иновациите и науката. Председателят на бор-
да се номинира от Ирландската конфедерация на бизнеса и рабо-
тодателите (IBEC), а останалите дванадесет члена са номинирани, 
както следва:

• Шестима представители на бизнеса/работодателите от IBEC, 
Chambers Ирландия, Асоциацията на малките фирми и Федерацията 
на строителната индустрия

• Трима представители на работниците/служителите, номинирани 
от Ирландския конгрес на профсъюзите (ICTU)

• Трима представители на правителството, номинирани от 
министъра на продължаващото и висшето образование, научните 
изследвания, иновациите и науката

Като единствената ирландска агенция за подкрепа на бизнеса, 
посветена на развитието на националната работна сила, Skillnet 
Ирландия гарантира, че предприятията контролират процеса. 
Поради това агенцията работи в партньорство с над петдесет и седем 
браншови организации, които са или секторни, или географски 
базирани и прилага модел на съвместно инвестиране на средства, 
при който правителствените субсидии се комбинират с вноски от 
предприятията, като по този начин се намаляват разходите за 
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образование и обучение и други пречки пред предприятията, като 
същевременно се увеличават публичните инвестиции. Тъй като 
предприятията играят ключова роля, Skillnet Ирландия гарантира, 
че програмите за образование и обучение са ориентирани към 
търсенето и отговарят на нуждите на промишлените сектори. Този 
подход също така дава възможност за създаване на съгласувани мрежи 
от предприятия и гъвкавост за реагиране на постоянно променящите 
се потребности от умения чрез формално и неформално обучение.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Skillnet Ирлан-
дия получи международно признание като модел на най-добра прак-
тика от Европейската комисия, ОИСР и МОТ.  През 2021 г. тя е подкре-
пила над 22 500 предприятия в цялата страна и предоставя редица 
програми за повишаване на квалификацията на над 86 500 стажанти 
чрез обучение и повишаване на квалификацията, което подобрява 
перспективите им за кариера и професионална мобилност.

През 2021 г. Skillnet Ирландия предостави 9 853 програми за 
повишаване на квалификацията, за да даде възможност на 
предприятията да се справят с недостига на таланти, да стимулират 
иновациите и производителността и да се подготвят за дългосрочните 
последици от бъдещето на труда, включително действията в областта 
на климата и цифровизацията.

Skillnet Ирландия предоставя програми за цифрови умения на над 
12 000 работници годишно в различни сектори, включително програ-
ми в областта на киберсигурността, изкуствения интелект, блокчейн, 
анализ на данни и дигитализация на производството. Бизнес мрежи-
те на Skillnet също така предоставят редица програми за цифрова 
грамотност, които са насочени към повишаване на базовото ниво на 
дигиталните умения, за да се гарантира, че ирландските предприятия 
имат подходящите умения, за да се възползват от дигиталните инова-
ции.

МАЛТА

Наименование на представената мярка/дейност: Сътрудничество с 
други местни структури и заинтересовани страни.

Времева рамка: текущо

Финансиране: Камарата на Малта

Водеща организация: Камарата на Малта 

Партньорски организации: Tech.mt, Малтийски орган по 
комуникациите (MCA), Малтийски орган за цифрови иновации 
(MDIA), Секция за бизнес технологии, Тематичен комитет за дигитална 
трансформация

Обхват: национален

Целеви групи: Правителствени организации, органи, структури и 
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заинтересовани страни

Описание: За да се гарантира сигурността на заетостта при прехода 
към дигитализация, Малтийската камара си сътрудничи тясно с други 
национални структури и обсъжда елементи от автономното рамково 
споразумение с Tech.mt, Малтийския орган по комуникациите (MCA), 
Малтийския орган за цифрови иновации (MDIA).

Малтийската камара е в публично-частно партньорство с 
правителството по проекта Tech.mt, който има за цел да подпомага 
технологичната индустрия в Малта, като подкрепя местните 
технологични компании да популяризират работата си, да запознава 
специалистите в областта на технологиите с иновативни технологии 
и да стимулира академичните изследвания, да създава двупосочен 
канал за комуникация между местните и чуждестранните академични 
среди, да предоставя насоки в областта на пазарната информация 
чрез публикации на пазарни проучвания и доклади за пазара.

Малтийската камара е също така в процес на подписване на 
Меморандум за разбирателство с Малтийския орган по комуникациите, 
чиято цел е да насърчава и гарантира комуникационна среда, която 
благоприятства инвестициите, иновациите, икономическия растеж 
и социалното благосъстояние, както и на друг Меморандум за 
разбирателство с Малтийския орган за цифрови иновации, който е 
регулатор на иновативните технологии и ги насърчава чрез различни 
стимули, предоставяни периодично.

Във вътрешен план Малтийската камара създаде Секция за бизнес 
технологии, която обединява доставчиците на технологии, за да могат 
да обсъждат прехода и всички идентифицирани предизвикателства 
и да повдигат тези въпроси пред правителството с цел по-добра 
подкрепа на цифровия преход. Освен това Малтийската камара 
създаде и Тематичен комитет за дигитална трансформация с 
представители на икономическите групи «Услуги», «Производство», 
«Вносители», «Дистрибутори» и «Търговия на дребно», за да разбере 
по-добре нуждите на индустрията във всички сектори при прехода 
към дигитална трансформация. Тези комитети допринасят за 
разработването на политики и предложения, които непрекъснато се 
отправят към правителството на Малта.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Въздействието 
на това сътрудничество води до гарантиране, че доколкото е възможно 
страната като цяло следва една посока, за да се осигури плавен 
преход към дигитализацията като новата норма.

Наименование на представената мярка/дейност: Дигитални умения 
за революция в областта на изкуствения интелект (DS4AIR)

Времева рамка: текущо

Финансиране: ERASMUS+
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Водеща организация: Малтийската камара

Партньорски организации: Smart Learning (Дания), B&P Emerging 
Technologies Consultancy Lab Ltd (Малта), Малтийската търговска ка-
мара, Предприемачество и индустрия (Малта), SERC International (Ир-
ландия), Camara Valencia (Испания).

Обхват: Европейско ниво

Целеви групи: Работници/служители и работодатели

Описание: Малтийската камара е част от проект по програма 
«Еразъм+», известен като «Дигитални умения за революция в областта 
на изкуствения интелект» (DS4AIR). Целта на проекта е: да се установи 
текущото състояние в бизнес индустрията по отношение на готовността 
за приемане и прилагане на изкуствен интелект, да се идентифицират 
пропуските между необходимите нови дигитални умения и компетенции 
и изискванията на пазара на труда, да се проектира и разработи 
онлайн курс за служители за самостоятелно обучение по дигитални 
умения в областта на революцията на изкуствения интелект, известен 
като digitalskills.ai, да преквалифицира уязвимите възрастни, чиито 
работни места са застрашени от новите технологии, като по този 
начин осигури тяхното оцеляване и просперитет на пазара на 
труда, да анализира качеството и въздействието на съдържанието на 
онлайн курса и дизайна на обучението по отношение на очакваните 
резултати от обучението, и да напише кратък документ с препоръки, 
насочен към бизнеса, относно значението на дигиталните умения за 
корпоративното обучение в ерата на революцията на изкуствения 
интелект.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Както 
служителите, така и работодателите могат да провеждат безплатния 
онлайн курс от уюта на собствения си дом, докато се преквалифицират 
и повишават уменията си в посока на революцията на изкуствения 
интелект. Този проект носи стойност на международно равнище, тъй 
като дава възможност на хората да преминат към дигиталната ера.

Наименование на представената мярка/дейност: Надграждане на 
инфраструктурата и преминаване към нови платформи

Времева рамка: Текущо

Финансиране: Малтийската камара

Водеща организация: Малтийската камара

Партньорски организации: Няма

Обхват: Организационно ниво

Описание: Малтийската камара вярва, че по отношение на 
дигиталните умения и осигуряването на заетост трябва да дава пример, 
поради което премина от предишна система към системата Office 365 
и всички функции, които тя предоставя за по-ефективна работа от 
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разстояние и в екип. Отчетането/записването на работното време се 
използва за всички дейности и проекти с помощта на Clockify, като 
същевременно се използва и Meistertask за проследяване на всички 
проекти, включително техните задачи, резултати и срокове. За да 
дигитализира членството и да улесни своите членове, Малтийската 
камара разработи и портал за съхранение на документация, фактури, 
известия и събития за членовете, като използва Chamber Nation. За 
да осигури безпроблемна работа, ръководството поддържа връзка с 
целия персонал и осигурява обучение за всички платформи.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Използването 
на такива цифрови инструменти автоматизира няколко процеса и 
направи операциите по-безпроблемни. Те подобриха ефикасността 
и ефективността на работната сила и позволиха на екипа да опрости 
работното си натоварване, като се съсредоточи върху важните 
въпроси, тъй като служителите вече извършват повече работа за по-
малко време.

Наименование на представената дейност: Събития 

Времева рамка: текущо

Финансиране: Малтийската камара, нейните спонсори и други 
проекти

Водеща организация:Малтийската камара

Партньорски организации: Няколко местни и международни 
участници, когато

е необходимо

Обхват: Национално и европейско ниво в няколко сектора и компании, 
които се насочват към дигитална трансформация

Целеви групи: Работодатели

Описание: По-долу са представени няколко събития, организирани от 
Малтийската камара в рамките на прехода към дигитализация:

• Стартиране на ИИ в Индустрията – практическо ръководство за 
лица, които не са експерти. На 18 март 2020 г. в сътрудничество с 
Google Developers Group беше организирана сесия за това как да се 
превърнете в компания, използваща изкуствен интелект. Лекторите 
представиха конкретни примери за това как концепцията за 
Индустрия 4.0 може да бъде приложена на практика от индустрията.

• Революцията на Изкуствения интелект: реалност или мит? На 
1 декември 2020 г. се проведе уебинар, посветен на въздействието 
на приложенията на изкуствения интелект върху човешките 
ресурси, на който се обсъди дали ИИ е само реклама или наистина 
рационализира много процеси в областта на човешките ресурси, 
като ги превръща в автоматизирани процеси.
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• Киберсигурност: На 2 декември 2020 г. в сътрудничество с 
Банка Валета (Bank of Valletta) беше организирана сесия за това 
как да се смекчат киберпрестъпленията в условията на ускорената 
дигитална трансформация в резултат на пандемията.

• Виртуални B2B срещи: дигитална трансформация на синята 
икономика. Проведени на 25 април 2021 г. в сътрудничество 
с Университета в Сплит (Хърватия) в рамките на Дните на 
промишлеността на ЕС 2021 г. Събитието събра на едно място МСП, 
местни предприятия, стартиращи предприятия, академични среди, 
лица, вземащи решения, представители на правителствени агенции, 
както и крайни потребители от областта на синята икономика и 
ИКТ секторите, за да проучат потенциала на дигитализацията, 
международното сътрудничество и да обсъдят бъдещето на 
промишлеността на ЕС в дигитална среда за синята икономика, 
включително основните необходими дигитални умения.

• Революция в преквалификацията в епохата на изкуствения 
интелект се проведе на 17 юни 2021 г., за да се разгледа 
необходимостта предприятията да идентифицират пропуските 
в дигиталните умения на служителите и да осигурят подходящо 
обучение по дигитални умения за повишаване на квалификацията 
на служителите в подготовка за преминаването към технологиите 
на изкуствения интелект (ИИ) в работната среда. Това събитие 
привлече специалисти в областта на образованието, експерти по 
ИИ технологии, собственици на предприятия и техните служители, 
както и участници в професионално обучение.

• Дигитални умения за революцията на изкуствения интелект 
- инициативата се проведе на 14 октомври 2021 г. в рамките 
на «Дни на Еразъм+ 2021» чрез проекта DS4AIR, насочен към 
преквалификация и повишаване на квалификацията, за да 
бъдем готови за революцията на изкуствения интелект. Проектът е 
насочен към подобряване и разширяване на преквалификацията 
на уязвими възрастни лица от работната сила, които притежават 
по-ниско ниво на знания и дигитални компетентности в областта на 
революцията на ИИ.

• Преквалификация в ерата на изкуствения интелект се проведе 
на 17 ноември 2022 г. като част от Седмицата на МСП 2022 г. Тя имаше 
за цел да съгласува хората и бизнес целите, като същевременно 
идентифицира съществуващите в момента пропуски. Събитието 
подчерта как усилията в посока на дигитализация могат да помогнат 
на предприятията да инвестират интелигентно в своите служители 
в ерата на ИИ.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Повишаване на 
осведомеността както сред работодателите, така и сред служителите 
по отношение на дигиталната трансформация.
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Наименование на представената дейност: Насоки относно правото 
на прекъсване на връзката

Времева рамка: край

Финансиране: Малтийската камара и Малтийското бизнес бюро

Водещи организации: Малтийската камара и Малтийското бизнес 
бюро

Партньорски организации: Малтийско бизнес бюро, Общ 
работнически съюз, Камара на Малките и средни предприятия (МСП).

Обхват: Национално и секторно ниво във всички сектори

Целеви групи: Работодатели

Описание: Малтийската камара изготви Насоки относно правото на 
прекъсване на връзката за своите работодатели в сътрудничество с 
Малтийското бизнес бюро. Те бяха представени на работодателите 
на 8 април 2022 г. по време на онлайн сесия на Национално събитие 
относно условията за свързване и прекъсване на връзката, в рамките 
на проекта TransFormWork. За тази инициатива бяха поканени и други 
социални партньори.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Насоките дават 
възможност на работодателите да се запознаят с най-добрите начини 
за адаптиране на техните текущи условия на труд към условията за 
свързване и изключване. По този начин се създава положителна среда 
за обсъждане и взаимно съгласие между работодател и служител, за 
да се осигури положителна култура на работното място, която също 
така благоприятства увеличаването на производителността.

Наименование на представената мярка/дейност: Осигуряване 
на възможност на служителите и работодателите да приемат 
дигитализацията

Времева рамка: текущо

Финансиране: Съответните компании, които се подпомагат

Водещи организации: Общ работнически съюз

Партньорски организации: Няма

Обхват: Национален

Целеви групи: Служители, компании, правителствени организации и 
заинтересовани страни

Описание: Общият работнически съюз непрекъснато работи с 
ръководствата на компаниите, в които представлява работниците, 
за да осигури плавен преход на работната сила към дигитална 
работна среда. По-долу са представени два примера за инициативи, 
предприети с две ключови компании, базирани в Малта.

Например, когато компания, в която по-голямата част от 
производството се извършва ръчно, започва процес на пълна 
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автоматизация и въвеждане на нови машини с цел повишаване на 
ефективността и постигане на по-добър резултат. Провеждат се 
срещи с Общия работнически съюз, който е напълно признат в рамките 
на компанията и представлява всички служители в същата компания 
или на същото работно място. Компанията информира синдиката за 
новата стратегия, която изисква повечето от служителите да бъдат 
преквалифицирани за работа с новите машини.  

Синдикатът, заедно с ръководството, поддържа връзка с Малтийския 
колеж по изкуства, наука и технологии (MCAST) за да официализира 
акредитирани курсове, които са подходящи за тези служители. Всеки 
служител, без значение от неговата позиция, се оценява и класира, 
за да посещава съответния курс в съответствие с новата му роля и 
всички други възможности за напредък. Новата система увеличава 
потенциала за напредък на служителите и им дава възможност да 
учат и да завършат обучението.  

Въздействие/ Добавена стойност/ Основни резултати: Въздействието 
на това сътрудничество води до това, че служителите приемат 
дигитализацията на работното място, като по този начин се 
осигурява плавен преход към дигитализацията като нова норма, като 
същевременно се гарантира, че на всеки служител се дава възможност 
да остане на работа и да не бъде съкратен.

РУМЪНИЯ

Наименование на представената мярка/дейност: Проект 
«Иницииране на дейности за изпълнение на Рамковото споразумение 
на европейските социални партньори за дигитализация (EFAD)».

Времева рамка: в ход

Финансиране: Европейска комисия, ГД «Заетост, социални въпроси и 
приобщаване 

Водеща организация: Национална комисия на NSZZ «Солидарност», 
Полша.

Партньорски организации: Проектът се изпълнява в партньорство, 
съставено от представители на синдикални организации и организации 
на работодателите от пет държави от ЕС като съзаявители и подкрепящи 
партньори: CISL (Италия), BLOCUL (Румъния), Конфедерация Lewiatan 
(Полша), Фондация Instrat (Полша) и асоциирани организации: 
Европейска конфедерация на профсъюзите (ЕКП), синдикати: LPS 
«Solidarumas» (Литва), KSS (Северна Македония) и организациите на 
работодателите: LDK (Литва) и OEM (Северна Македония).

Обхват: Европейско ниво

Целеви групи: Намерението на проекта е да се съсредоточи върху 
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предизвикателствата, ползите и рисковете, свързани с наличието или 
въвеждането на цифрови инструменти на работното място (Глава 
2 от документа), с участието на синдикатите и работодателските 
организации в два аспекта:

• експертен аспект - да се инициира прилагането на избраните 
елементи обхванати от Споразумението на съответното национално 
равнище;

• аспект на разпространението - посочен в Споразумението: 
«В контекста на член 155 от Договора това автономно европейско 
рамково споразумение задължава членовете на BusinessEurope, 
SMEunited, CEEP и ETUC (и комитета за връзка EUROCADRES/СЕК) да 
насърчават и прилагат инструменти и мерки, когато е необходимо, 
на национално, секторно и/или фирмено равнище, в съответствие 
с процедурите и практиките, характерни за управлението и труда 
в държавите членки и в страните от Европейското икономическо 
пространство.»

Обучението за служителите и работодателите ще засегне по-
специално следните теми: право на прекъсване на връзката, защита 
на данните и неприкосновеност на личния живот (GDPR), използване 
на новите технологии на работното място, защита на работното време 
на работниците и служителите при работа от разстояние, разлика 
между работа от разстояние и дистанционна работа, предотвратяване 
на непропорционален и прекомерен надзор на работното място, 
дискриминация въз основа на пристрастни алгоритми.

Описание: 

Основни цели:

1. Подпомагане осигуряването на условия за разработване на нацио-
нални планове за действие за прилагане на правото на прекъсване 
на връзката, съдържащо се в глава 2 от «Рамковото споразумение на 
европейските социални партньори за дигитализацията», чрез необ-
ходимия анализ на настоящата ситуация и разработването на ката-
лог с добри практики по време на проекта.

2. Повишаване на знанията на социалните партньори относно подо-
бряването на условията на труд в контекста на правото на прекъсва-
не на връзката, правилата за използване на цифрови инструменти и 
работното време, както и за популяризиране на документа «Рамково 
споразумение на европейските социални партньори за дигитализа-
цията» чрез обучение на 100 участници от организациите на социал-
ните партньори по време на проекта.

Специфични цели:

1. Подобряване на осведомеността и разбирането на работодателите, 
работниците и служителите и техните представители за възможност-
ите и предизвикателствата в света на труда, произтичащи от дигитал-
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ната трансформация чрез разработване на необходимия анализ на 
съществуващото положение под формата на един сравнителен до-
клад с каталог от добри практики и препоръки.

2. Обмен на добри практики за това как да се разшири присъствието 
на социалните партньори в цифровото пространство.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: 

1. Улесняване на прилагането на Европейското споразумение в 5 
държави от ЕС.

2. Нов модул за обучение, който може да бъде широко използван в 
програмите за обучение, предоставяни от социалните партньори.

3. Сравнителен анализ на събраните проучвания.

4. Разработване на национални планове за действие за прилагане на 
правото на прекъсване на връзката съгласно Споразумението.

5. Окончателен доклад, съдържащ резултатите от работата на екс-
пертите, препоръки за участниците в социалния диалог на европей-
ско, национално и фирмено равнище, както и каталог на добрите 
практики.

6. По-добри познания сред 130-те участници в обученията и експерт-
ния семинар.

7. Един експертен семинар за разпространяване на резултатите от 
проекта.

8. Промоционална кампания.

Наименование на представената мярка/дейност: Електронно 
обучение (във финансовия сектор) - проект посветен на 
професионалното развитие на служителите чрез предоставяне на 
онлайн програми за обучение по меки умения (soft skills)

Времева рамка: в ход, с актуална продължителност от 36 месеца 

Финансиране: Свързаните с проекта разходи са покрити от 
работодателите

Водещи организации: 5 от най-важните банки в Румъния, членове на 
Съвета на работодателите в банковия сектор в Румъния

Партньорски организации:  Партньори: Съветът работодателите 
в банковия сектор в Румъния като работодателска организация и 
Федерацията на синдикатите от банковия и застрахователния сектор 
като представител на синдикатите.

Обхват: Секторно/фирмено ниво

Целеви групи: Банкови специалисти, от младши до специалисти и 
висококвалифицирани служители, извършващи дейности както в 
сферата на обслужването на клиенти, така и в бек-офиса
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Описание: Придобиване на общо около 700 онлайн курса и 
предоставянето им на повече от 20 000 служители на няколко от най-
важните банки в Румъния.  

Отчитайки постоянната необходимост от професионално обучение 
и във връзка със законовите разпоредби, пет от най-големите банки 
в Румъния подписаха споразумения с местна компания за услуги за 
електронно обучение, доставчик на близо 700 програми за онлайн 
обучение по меки умения.  Темите обхващат области като, но не 
само: комуникация, личностно развитие, финанси и счетоводство, 
продажби и маркетинг, чужди езици, Microsoft office.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати: Анализът на 
достъпа до програмите за меки умения доказа постоянния интерес 
на служителите към личностно развитие, както и към подобряване на 
професионалните умения.

Специалистите по човешки ресурси - представители на 
работодателите, считат програмата за ценна както по отношение 
на разнообразието на курсовете, така и по отношение на степента 
на използването им от страна на служителите. Друга причина е 
наличието на курсове на румънски език, което е рядкост на румънския 
пазар на онлайн курсове.

Наименование на представената мярка/дейност: Подновен социален 
диалог във връза с новия свят на труда. Преход към работни места 
и дигитализация в два индустриални сектора в страните от ЦИЕ - 
Румъния, Унгария и Словакия.

Времева рамка: април 2021 г. - февруари 2023 г. (в ход)

Финансиране: Европейска комисия 

Водеща организация: Конфедерация на работодателите «Конкордия»

Партньорски организации: BusinessEurope (BE), Европейска конфе-
дерация на профсъюзите (ЕКП), Европейски работодателски органи-
зации и следните синдикати: Унгария (MGYOSZ), Словакия (NUE), Ру-
мъния (BNS), Унгария (VASAS), Словакия (NKOS)

Обхват: национално/секторно/фирмено равнище

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е да предостави на социалните партньори 
в Румъния, Унгария и Словакия възможност да играят по-важна роля в 
преходите в работата в новия свят на труда и да укрепят европейския 
социален диалог за изпълнението на Автономното рамково 
споразумение за дигитализацията.

Националните партньори по проекта ще си сътрудничат, за да 
разберат по-добре къде са рисковете, предизвикателствата и 
възможностите за преход в работата, като се задълбочат в уменията 
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по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), ще научат 
за тенденциите и признаците на промяна в новия свят на труда и ще 
напътстват работодателите, работниците и техните представители 
как да подходят към прехода в работата.

Целеви групи:

Социални партньори на национално и секторно равнище

Работодатели и работници (целеви сектори и други членове)

Съответните лица, вземащи решения на национално равнище

Описание: В рамките на проекта WorkTransitionCEE, консорциумът 
проведе проучване, като се съсредоточи върху 2 промишлени сектора 
във всяка страна, за да събере достатъчно данни за: 

• да се разберат тенденциите, които оказват влияние върху 
индустриите, включени в изследването, и въздействието на тези 
тенденции върху работните места в двете индустрии; 

• да се определят работните места с висока степен на излагане 
на технологичен напредък за всяка от двете избрани индустрии;

• да се очертаят уменията, необходими за изпълнение на задачите 
за минимум 30 длъжности за всяка от двете индустрии, както и 
динамиката на тези умения в резултат на технологичния напредък;

• да се разберат възможностите за преминаване към други 
длъжности и действията, които могат да улеснят прехода към 
работните места на бъдещето.

Всички констатации от националните проучвания на Jobscape 
бяха събрани и анализирани в специални доклади за всяка страна 
(написани на националния език и преведени на английски):

• Изследване на Jobscape в Румъния / Jobscape research in 
Romania 

• Изследване на Jobscape в Унгария / Jobscape research in 
Hungary

• Изследване на Jobscape в Словакия / Jobscape research in 
Slovakia

Успоредно с това Конфедерацията на работодателите «Конкордия», 
с помощта на изследователски екип разработи доклада «Тенденции, 
които оформят бъдещето на труда», в който се разглеждат наличните 
пътища за напредък и как страните от ЦИЕ могат да станат първенци 
в дигиталната трансформация в полза на работодателите и 
на служителите (преведен на националните езици за по-добро 
разпространение на резултатите). 

Въз основа на констатациите и препоръките от националното 
изследване Jobscape и доклада «Тенденции, които оформят 
бъдещето на труда» румънският синдикат BNS разработи Наръчник 
за работодатели и служители, който предлага редица полезни 
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препоръки за успешно навлизане в цифровата трансформация. 
Целият консорциум по проекта допринесе за това проучване, като 
разпространи въпросници и предостави специализиран принос.

Въздействие/ Добавена стойност/ Ключови резултати:

Националните проучвания на работните места в Румъния, Унгария и 
Словакия разкриха, че ще има спад в ръчните умения, но също така и в 
уменията, свързани с манипулиране, обработка на данни, докладване 
и такива насочени към повтарящи се дейности (примери: острота на 
зрението, комуникация, прецизен контрол, селективно внимание, 
ръчна сръчност, издръжливост и мониторинг), предоставиха серия 
от препоръки и действия, които да позволят плавен преход на 
национално равнище както за работодателите, така и за служителите 
и съответните лица, вземащи решения на национално ниво.

Докладите бяха популяризирани не само чрез съобщения в пресата 
и цифровите медии, но и чрез уебинари, национални семинари за 
съвместна работа (с участието на партньори от социалния диалог, 
неправителствени организации и политици с опит в областта на 
труда) за проучване на областите на ученето през целия живот, 
преквалификацията, интеграцията между поколенията и дигиталните 
умения, както и чрез партньорства със съответните национални 
форуми за по-добро разпространение на резултатите.

Какво ще се случи с милионите граждани на Централна и Източна 
Европа, засегнати както от автоматизацията, така и от кризата с 
COVID-19 през следващите години и какви умения трябва да развием, 
за да сме в крак с постоянно променящия се свят на труда - това 
са въпросите, на които проектът WorkTransitionCEE се опита да 
намери отговори. Гордеем се, че в рамките на проекта успяхме да 
задържим темата на висока позиция в дневния ред на националните 
правителства дори в тези трудни времена на криза във връзка с 
COVID-19 и войната в Украйна.

За публикуваната информация отговаря единствено авторът й. Европейската ко-
мисияна носи отговорност за съдържанието, изложено в нея и начина, по който би 
могла да се използва.



Разработването на този Каталог с добри 
практики е част от осъществените дейности в 
рамките на проекта TransFormWorks и чрез него 
са представени различни национални практики 
за въвеждане и прилагане на Рамковото 
споразумение за справяне с предизвикателствата 
на дигитална трансформация на света на труда 

във всяка от страните партньори. 


