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Резюме 

 
Настоящият работен документ представя резултатите от проучване на ЕСИ относно заетите с 

работа в интернет и с онлайн платформи и осъществено през 2018 и 2019 г. в България, 

Унгария, Латвия, Полша и Словакия.  Целта на проучването е да очертае размера и обхвата на 

заетите в дигиталната сфера в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Анализирани са два вида 

онлайн източника за получаване на доходи: работата в интернет и нейната разновидност - 

работата с онлайн платформи. 

 

При проучването е направен извода, че за възрастните трудоспособни лица получаването на 

доходи от работа в интернет е сравнително често срещано явление. Въпреки това, във 

всичките пет страни от ЦИЕ, делът на постоянно работещите в интернет и с онлайн 

платформи остава много нисък. В действителност, според направените оценки, той е дори на 

по-ниски нива, отколкото посочват предишни сравнителни проучвания. Тези разлики могат 

да бъдат обяснени с променливото качество и с непредставителните извадки на интернет 

потребителите, които са били ползвани при тези предишни проучвания, и по-специално на 

използваните платени и отворени онлайн проучвания, които сами по себе си са само частични 

примери за дигитална заетост. 

 

Изследователите на ЕСИ не са получили категорични доказателства, че работата в интернет и 

с онлайн платформи създава качествено нов пазар на труда, нито че тя оказва влияние върху 

традиционната възрастова и полова сегментация. Това също не е пазар за „студентски работни 

места“. Освен това, е установено, че като цяло статута на пазара на труда на работещите в 

интернет и с онлайн платформи е малко по-несигурен от това на останалите заети, както и че 

при тях се наблюдава по-голяма честота на нестандартна и фрагментирана заетост. И накрая, 

услугите, изискващи по-високи умения и креативност са сред най-малко разпространените 

форми при работата в интернет, което предполага слаба взаимовръзка с икономиката на 

знанието. 
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Въведение 

 
Появата на работата с онлайн платформи и в интернет привлича все повече внимание. 

Същевременно, тя предизвиква въображението и вдъхновява много дискусии и обсъждания  

за бъдещето на труда (например – това, проведено от Съвместния Изследователски Център 

към ЕК през  2019). Трудът с онлайн платформи би могъл да улесни преминаването към 

самостоятелна заетост, но той подкопава съществуващите институции за защита на 

работниците (Drahokoupil and Fabo 2016; Prassl 2018; Daugareilh и други 2019). Новите форми 

на работа също затрудняват колективните действия, отслабвайки ефективността на 

традиционните методи на организиране на работниците (виж Vandaele и др. 2019). В същото 

време работата в интернет и с онлайн платформи може да бъде от полза за работещите защото 

тя ограничава бариерите пред заетостта, като също така дава възможност за по-широко 

участие на пазара на труда или потенциално предоставя нови възможности за включване в  

пазара на труда (Mandl 2019).Първоначалните оценки очертаха също нарастващия потенциал 

на работата с онлайн платформи и в интернет за постигане на равенство между половете (Kuek 

и др. 2015; Codagnone и др. 2016): тя може да преодолее културните стереотипи, водещи до 

сегментация по полов признак, също може да предостави на майките възможност за работа 

като им позволи да си останат  у дома.1  Същевременно съществуват твърдение, че работата на 

платформи може да спомогне за разрешаване на проблемите с младежката безработица, както 

и да бъде възможност за заетите да развият своите умения и да напреднат в кариерата си. 

(Kuek и др.  2015). 

 

Въпреки разрастването на работата с онлайн платформи и в интернет, в настоящите 

политически и академични дебати липсват надеждни данни за дела на заетостта в интернет за 

генериране на доходи и за профила на работниците, извършващи подобни дейности. Този вид 

работа е труден за измерване и не е включен в официалната статистика за пазара на труда. 

Съществуват оценки за размера на работата с онлайн платформи, изготвени въз основа на 

данни от проучвания в отделни страни (Bonin and Rinne 2017), но сравнителните проучвания, 

които предоставят данни за голяма част от дебата на европейско ниво (Huws и др. 2019; Pesole 

и др. 2018) разчитат на извадки с ограничена надеждност и посочват много разнородни 

резултати - факт, който  ние поясняваме в следващия раздел. 

 

Нашето проучване разглежда тези различия, като предоставя надлежни доказателства за 

степента на ползване на интернет за получаване на доходи в пет страни от Централна и 

Източна Европа. Данните за проучването бяха събрани от ЕСИ чрез ползване на случайна 

извадка и чрез директни интервюта в домовете с лица в трудоспособна възраст, работещи с 

онлайн платформи. Също така ние отделно замервахме работата в интернет, както и нейната 

разновидност - работата с онлайн платформи. 

 
1.     Данните са от САЩ и Индия и те показват, че работата в интернет позволява на жените за изпълняват семейните  

        си задължения и да работят от дома си (Berg 2016; Dettling 2017). 
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Работата в интернет е едно широко понятие, което обхваща всички дейности чрез уебсайтове 

или мобилни приложения за които се получават доходи. Това включва предоставянето на 

услуги чрез цифрово посредничество, обикновено осъществявано без договор за дългосрочна 

заетост. Също така ние считаме, че продажбата на стоки и наемането на собственост, когато е 

осъществено онлайн също представляват  част от работата в интернет. 

 

Работата с онлайн платформи е по-тесния сегмент от работата в интернет. Онлайн 

платформите за търсене на работа събират търсенето и предлагането и посредничат при 

осигуряването на заетост (Drahokoupil and Piasna 2017). Те предоставят набор от инструменти 

и услуги, които позволяват намирането на работна ръка срещу парична компенсация 

(Choudary 2018). Платформите за търсене на работа организират посредничество чрез 

предоставяне на услуги и не включват отдаване под наем на имоти (например Airbnb) или 

препродажба на стоки (например eBay).  

 

За да проучим за дяла на заетост в интернет и с онлайн платформи в региона, ние събрахме 

данни за пет страни от Централна и Източна Европа (т.е. България, Унгария, Латвия, Полша и 

Словакия). Предишните проучвания са включвали някои от тези страни, но получените при 

тях резултати са противоречиви (Huws и др. 2019; Съвместен изследователски център 2019) и 

това ще докажем в прегледа по-долу. Например, предишните изследвания сочат, че работата в 

интернет и с онлайн платформи е по-разпространена в онези страни от Централна и Източна 

Европа, в които доходите са по-ниски. Нашите данни не подкрепят подобен извод. 

Същевременно че ние установяваме, че спорадичните опити за получаване на доходи от 

интернет са сравнително често срещано явление, но на практика и в петте анализирани страни 

редовната заетост в интернет и с онлайн платформи всъщност е много малък обем. Въпреки 

това, както разясняваме в следващия раздел, ние обясняваме тези различия с лошото качество 

на непредставителните извадки, както и с прилагания  инструментариум за анализ, ползвани 

при предишните проучвания. 
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1. Предишни опити за измерване на  

         заетостта в интернет и с онлайн платформи 
 

Представените данни за  заетостта чрез интернет и по-специално за работата с онлайн 

платформи са получени при предишни проучвания, осъществени при два изследователски 

проекта. 2  Първият проект е изпълнен  от Университета в Хартфордшир, по съвместна 

поръчка на Фондацията за европейски прогресивни изследвания и UNI Europa, Европейската 

професионална федерация на работещите в сферата на услугите (Huws и др. 2019). Вторият 

представлява проучване на Колаборативната икономика (COLLEEM), проведено от 

Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Pesole и др.  2018; Съвместен 

изследователски център на Европейската комисия 2019). И двата проекта са били базирани на 

мащабни онлайн проучвания. Те, както ние твърдим по-долу, страдат от редица проблеми с 

методиката  и изпълнението, като например надеждността на избраните (самоизбрани) 

извадки, несъответстващото качество или използвания инструментариум за събиране на 

данните, който представлява сам по себе си онлайн работа (респондентите чрез свое 

устройство, свързано с интернет са попълвали  въпросника, за което са получавали малка 

такса). 

 

1.1    Значителни несъответствия с резултатите  

           от предишните проучвания  
 

Проучването на COLLEEM е проведено на два етапа през 2017 и 2018 г., съответно в 14 и в 16 

държави-членки на ЕС. Получени са общо 38 878 отговора от извадки на потребители на 

интернет на възраст между 16-74 години. Установено е, че делът на редовната заетост чрез 

онлайн платформи /разбирано по-широко - като лица, които печелят пари чрез платформи и 

работят поне веднъж месечно/варира между 4,1 % от възрастното население във Финландия 

до 9,9 % в Обединеното кралство. 

 

Проучването, извършено от Huws и др. е събрало данни от 11 европейски държави през 

периода 2016-2019 г., ползвайки в повечето страни извадки от над 2000 респонденти. Анализа 

на събраните в пет западноевропейски страни данни през 2016 г. показва, че относителния 

дял на редовната заетост с онлайн платформи /тоест работа чрез платформа, извършвана 

поне веднъж седмично/ варира между 4,7 % за Обединеното кралство, 6,2 % за Германия и 9,5 

% за Австрия. По-късните етапи за изследването, проведени в други допълнителни страни, 

регистрират по-голям относителен дял за заетостта на онлайн платформи. Най-високият 

процент заети на онлайн платформи е регистриран през 2019 г. в Чехия, където 28,5 % от 

гражданите на възраст от 18 до 55 

 
2.     Непредставителни оценки за относителния дял на заетостта в интернет и на онлайн платформи и на условията на 

         работа в тях могат да бъдат намерени и в различни национални проучвания (Meszmann 2018; Sedlakova 2018;  

         UGT 2019). Представително проучване, проведено в Германия, може да се намери в Bonin and Rinne (2017). 
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години поне веднъж седмично работят с онлайн платформи.3  Преглед на резултатите от двете 

проучвания е направен в Таблица 1, въпреки че те не могат да бъдат пряко сравнявани, тъй 

като методологиите им се различават (по отношение на зададените въпроси и тежестта на 

извадката). Нещо повече, при проучването на Huws и др. сравненията в различните страни са 

ограничени поради различните възрастови групи, използвани за определяне на възрастта на 

населението. Резултатите, докладвани в двата етапа на COLLEEM също не са пряко сравними, 

тъй като обхвата на извадката е бил променен на втория етап. 

 

При проучването на COLLEEM измерването на относителния дял на заетостта с онлайн 

платформи е осъществено   чрез запитване на  респондентите дали са получили доходи от 

различни онлайн източници. Обаче, това предполага два източника, съответстващи на два 

типа заетост чрез платформи „Предоставяне на услуги чрез онлайн платформи, където вие и 

клиента се свързвате онлайн, плащането се извършва онлайн чрез платформата и работата е 

независима от вашето местоположение – тя е базирана в интернет“ и „Предоставяне на услуги 

чрез онлайн платформи, където вие и клиентът се свързвате онлайн и плащането се извършва 

онлайн чрез платформата, но работата се извършва на място“ (Pesole и др. 2018: 14). 

 

Подобна мярка обаче предполага, че респондентите разбират правилно доста сложното 

определение за работа с онлайн платформа. Резултатите от немско проучване, проведено по 

телефона (Асистирано от компютър телефонно проучване (CATI)) показват, че респондентите 

често погрешно класифицират различните онлайн дейности - включително използване на 

уебсайтове за търсене на работа, търсачки и професионални мрежи - като работа с онлайн 

платформа (Bonin and Rinne 2017). На практика рискът от объркване е по-малък когато 

дефиницията се появява на екрана, но все пак ние го считаме за съществен. 

 

Проучването, извършено от Huws и др.  обърна внимание на трудността да се обясни на 

респондентите разликата между работата с онлайн платформа и използването на други 

уебсайтове за намиране на работа и го направи чрез предоставяне на примери за платформи, 

често срещани в дадената страна и чрез конкретни въпроси за всяка дейност. Проучването 

започваше с въпроса: „Колко често, ако въобще правите някоя от следните дейности, я правите 

онлайн? Вие може да го правите от всяко устройство, свързано към интернет, включително 

компютър или лаптоп, смартфон, таблет или смарт телевизор и т.н.“ След това в определен 

ред се изброяват различни индивидуални дейности и респондентите биват помолени да 

посочат колко често са ангажирани с тях. Дейностите включват, напр. „Потърсете работа, 

която можете да вършите за различни клиенти, някъде извън дома си на някой уебсайт като 

Handy, Taskrabbit или Mybuilder“. 

 
3.     Резултатите от изследванията на Huws и др. не са пряко сравними между страните, тъй като се отнасят за различни 

         групи от населението: възрастовите граници се различават при чешката извадка, представляваща най-тесния  

         диапазон (виж Таблица 1). 
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Индивидуалните дейности също така включват търсене на работа чрез сърфиране в 

уебсайтове, тук можем да прибавим и други разновидности- наемане на квартирни или 

продажба на стоки и собственост чрез мобилни устройства или онлайн. Това позволява да 

оценим кои от респондентите са получили доходи от продажби или наеми чрез интернет – 

тази  категория, която ние наричаме  работа в интернет - не работа с онлайн платформи, една 

разлика която много често е трудно да бъде разбрана и отразена във въпросник от проучване.   

 

Като заедно с представянето  на уебсайтовете за търсене на работа, предоставя  и конкретни 

примери за онлайн платформи, проучването на Huws и други в голяма степен подобрява 

възможността за разграничаване на работата с онлайн платформи и използването на 

стандартни уебсайтове за търсене на работа, както и на всякакви други форми за търсене на 

информация за пазара на труда онлайн. Това обаче вероятно не е в състояние напълно да 

премахне неразбирането и недоразуменията. Все още е възможно респондентът да 

предположи, че търсенето на работа извън дома включва не само използване на онлайн 

платформите, дадени в примерите, но и уебсайтове за търсене на работа или някакво друго 

събиране на информация онлайн. 

 

Във всеки случай според нас  разликите в претеглянето на данните и несъответствията в 

сравнителния анализ не обясняват съществените разлики в резултатите, отчетени от двете 

проучвания. Ярък пример за това е случаят с Чехия, където според резултатите на  Huws и др. 

28,5 % от възрастното население са отговорили, че ежедневно работят с онлайн платформи, 

докато проучването на COLLEEM съобщава, че само 5,9 %  от възрастното население в 

страната някога са извършвали дейност с онлайн платформа. Освен това се съобщава, че 

според резултатите на  Huws и др. 8,2 % от възрастното население в Чехия печелят поне 

половината от доходите си чрез онлайн платформи, за разлика от проучването на COLLEEM, 

което посоча че от едва 0,9% от възрастното население печелят поне половината от доходите 

си или работят повече от двадесет часа с онлайн платформи. Разликите за Чехия са още по-

фрапиращи, защото трябва да вземем предвид, че събирането на данни очевидно е проведено 

от една и съща компания, използвала идентични методи за набиране на респондентите си 

чрез интернет. 

 

1.2 Причини за различията в резултатите и  

           затруднения при онлайн проучванията 
 

Ние сме убедени, че несъответствията могат да бъдат обяснени най-вече с методите за 

събиране на данните в интернет и по-конкретно с ниското  и разнородно качество на 

извадките, които са ползвани и анализирани при двете изследвания. Надеждността на 

методологията на екзит-половете е съмнителна, особено в контекста на сериозните 

отклонения при обхвата на заетостта с онлайн платформи, отчетени в по-скорошните етапи на 

изследването на Huws и др. Основното притеснение тук е дали извод, направен  за възрастното 

население би могъл да се счита за надежден, когато той е основан на отговори от наети онлайн 

групи от респонденти, защото трябва да се има предвид, че те могат да представляват по-

значителните части от населението, което е по-склонно да участва в работа с  онлайн 

платформи. 



                                                                                                                                                   Дигиталният труд в ЦИЕ: резултати от проучването на ЕСИ за работата в интернет и с онлайн платформи 

Цитираните проучвания се опитват да решат тези проблеми чрез използване на квотно 

разпределение при  направените извадки, за да бъдат те по-представителни за по-широкото 

национално население  и по този начин максимално да се доближат до неговия профил.4  

Също така, проучването на COLLEEM  коригира резултатите  с коефициента за най-често 

срещаните потребители на интернет в дадената държава, както те са отчетени в проучванията 

на Евростат за Информационните и комуникационни технологии (ИКТ). А Huws и др. 

сравняват резултатите от онлайн проучванията си с резултатите от две други такива, 

проведени във Великобритания (лице в лице) и в Швейцария (по телефона). Тези проучвания 

„в значителна степен  възпроизвеждат“ резултатите от онлайн анкетите, проведени в тези 

страни (Huws и др. 2019: 50–51). Това дава увереност в надеждността на онлайн проучванията. 

По този начин се счита, че не са необходими допълнителни корекции по отношение на 

степента на използване на интернет. 

Въпреки това, по-внимателната проверка на методите за събиране на данни поставя под 

въпрос тяхната надеждност. Възможно е да се разработват онлайн анкети, които са с надеждна 

представителност относно интернет потребителите в дадената страна. Очевидно извадките, 

използвани от Huws и др. във Великобритания и Швейцария отговарят на подобни критерии, 

но има причини ние да се съмняваме в качеството на анкетираните групи от останалите 

страни. 

Двете цитирани проучвания не предоставят в своите доклади достатъчно техническа 

информация относно процедурните детайли с които са събирали данните, но тази 

информация може да бъде извлечена за избрани страни, които са били проучвани. Данните за 

проучването на Huws и др. са събрани чрез онлайн панели, ръководени от компанията за 

маркетингови изследвания Ipsos MORI и нейните партньори. Поне в някои страни за 

събиране на данни  по анкетата Ipsos MORI използва мрежата на CINT Статистика за 

потребителите  (виж SSCU 2019).5     

CINT е световна мрежа от онлайн панели, използвани главно за маркетингови изследвания. В 

случая с Чехия, където от Huws и др. е отчетен най-високия дял от заети онлайн платформи, 

мрежата CINT разчита на панела Triaba - платформа, която набира лица, които получават 

малки суми пари, за да отговарят на въпроси от анкети на нейния уебсайт.6   Други членове на 

мрежата  CINT  предлагат непарични награди, такива като възможност да бъде спечелен 

някакъв предмет.7   Във всеки случай онлайн инструментът, използван от CINT за събиране на 

данни, сам по себе си може да се счита за пример за алтернативна заетост с онлайн 

платформи. 

Между другото, мрежата CINT е била използвана като основен източник на данни също и от 

проучването на COLLEEM. Разработването и изпълнението на проучването по проекта 

COLLEEM е било възложено на PPMI Group, консултантска фирма, базирана във Вилнюс, 

която е получила данните чрез мрежата CINT (Pesole и др. 2018: 10.)8   PPMI ни  информираха,  

че те  са използвали  3-5 различни  панела  от  мрежата  CINT  за  да 

 
4.   В проучването на Huws и др. извадките и  теглата им частично се различават в различните страни, като тези разлики  
       обикновено включват възраст, пол, регион и  трудов статус (Huws и др., 2019: 48-49). При COLLEEM  е прилагана  
       квотна извадка по пол и възраст; след това са добавяни претеглени стойности  за образование, честота на  
       използване на интернет и статус на заетост (Pesole и др., 2018: 10). Това е коригирано при второто проучване.  
5.   https://www.cint.com/consumer-insights-network/ 
6.   Виж на  https://www.triaba.cz/#.  Консултирахме се  с експерти относно репутацията на Triaba в Чехия. Те  
       потвърдиха, че Triaba, до голяма степен е непозната в бранша и не се счита за представителна за онлайн извадки. 
7.   Ние изказваме благодарности на Vaida Gineikyte от  PPMI за предоставената ни информация и методология за  
       наетите чрез мрежата CINT, ползвана от проучването на проекта COLLEEM. 
8.   https://www.ppmi.lt/en/proj/online-panel-survey-on-dynamic-work-patterns-in-digital- labour-platforms-405.html 
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получат повечето от отговорите, като платформата Triaba е била една от тях.9   Въпреки че не 

проследихме членовете на CINT във всички изследвани страни, все пак открихме, че в 

мрежата CINT, Triaba е също доставчика на данните за Словакия.10 

 

Съвместният изследователски център  към ЕК счита, че да се разчита на онлайн панели  като 

на функционални извадки e предимство, не недостатък: “Би било абсурдно да питаме лица, 

които не ползват интернет при проучвания за работа с онлайн платформи” (Pesole и др.  2018:  

16).  За разлика от това, считаме за изключително проблематична стратегията за измерване на 

натоварването при дигитална работа чрез  интервюиране на групи от  произволно подбрани 

свободно ангажирани работници.11  При мрежата CINT респондентите бяха подбрани помежду 

свободно ангажирани онлайн работници.  

 

Информация за отделните онлайн панели не е налична, но нашето разследване установи, че 

малко известна маркетингова компания администрира онлайн проучванията за CINT в 

няколко държави. Във всеки случай всички работници в тези извадки  са били  отчетени като 

свободно ангажирани онлайн работници. Последните на практика са най-голямата категория 

лица работещи с онлайн платформи, идентифицирана в Чехия от Huws и др.12 

 

Освен с ниското качество на целевите извадки, съществените  разминавания в резултатите от 

анкетите между проучванията на COLLEEM и Huws и др. могат да бъдат обяснени  с различни 

подходи за анализиране и изчисляване на индикаторите. 

 

Според доклада на водещият Европейски център за политически изследвания и анализи 

PPMI, голяма част от респондентите при проучването на COLLEEM са били отстранени след 

проверка  на местоположението, на времето прекарано в интернет страницата и на скоростта 

на интернет връзката. Също така консултанти са  провели и други - логически проверки, като 

например проверки за противоречиви отговори. Информация за преразглеждане на данните, 

получени  от Ipsos MORI не е налична, но различията в подходите вероятно са довели до 

различните резултати. 

 

 
9.       В някои страни бяха използвани повече извадки за получаване на информация за по-редките потребителски  

           профили (напр. за по-възрастни потребители на интернет или за много младите). Извадки извън мрежата CINT  

           бяха използвани в Ирландия, където CINT мрежата успя да осигури много малко респонденти. 

10.     Словашкият уебсайт използва дизайн, идентичен с чешкия. Всъщност уебсайтът е достъпен в 83 езика.  

           Словашкият експерт, с който се свързахме, съобщи, че този сайт създава впечатление, че разчита на машинен  

            превод, това повдигна допълнителни въпроси относно качеството на извадката. 

11.      Екипът на проучването на COLLEEM  се предпазва от подобно предубеждение, изключвайки при онлайн 

           проучвания попълването от дефиницията за работата с платформа, използвана от тях. Това обаче не решава  

           въпроса дали всички техни респонденти са извършвали една и съща (поне един тип) работа с платформата. 

12.     Около 19,6% от населението в трудоспособна възраст в Чехия е отговорило, че е изпълнявало „кратки задачи или  

           „работа с кликвания“ на собствен компютър“. Втората най-голяма категория, десет процента от населението в  

           трудоспособна възраст са били онези, които са се занимавали с „творческа, ИТ или професионална работа на  

           собствен компютър“, категория, която също е много сходна с очаквания профил на респонденти при платена  

           онлайн анкета. Всички останали посочени дейности с платформи са под десет процента (SSCU 2019). 
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2. Проучването на ЕСИ за работата в интернет  

         и с онлайн платформи  
 

За да разрешим предизвикателствата, породени от ползването на непредставителни извадки и 

на платени онлайн проучвания, ние от ЕСИ проведохме своето изследване за работата в 

интернет и с онлайн платформи чрез интервюта лице в лице и чрез представителни случайни 

извадки, включващи цялото възрастно население. Проучването ни беше разработено така, че 

да успеем да достигнем до онези групи респонденти, които имат добра представителност за 

възрастното население на всяка страна (на 18 и повече години). За да се постигне това, 

анкетираните са подбрани на случаен принцип въз основа на координати като домашен адрес 

или национален идентификационен номер. Това ни гарантира, че интернет потребителите, и 

тези, които не ползват интернет ще имат равни шансове да бъдат включени в проучването. 

По-подробно описание на методологията за осъществяването на подбора за извадката  може 

да се намерите в Приложението (стр. 45). Интервютата бяха проведени лице в лице, като 

интервюиращите задаваха  лично отделните въпроси на респондентите. По този начин 

избягвахме пристрастията, присъщи на случайния подбор на респонденти за включване в 

онлайн анкети и при  използване на въпросници, които трябва да бъдат попълвани  за 

самостоятелно. Респондентите не получаваха възнаграждение за участието си в анкетата, като 

освен това ги уведомихме, че участието в анкетата само по себе си не следва  да се възприема 

като платена  офлайн работа. 

 

Целта на Проучването на ЕСИ за работата в интернет и с онлайн платформи беше да се 

определи степента, в която интернет се използва като инструмент за получаване на доходи. 

Интересуваха ни широк спектър от платени дейности, които могат да бъдат намерени или 

извършвани онлайн и които обикновено не попадат в рамките на стандартните трудови 

отношения. Целта е да се регистрира относителния дял на тези дейности във всяка от 

изследваните държави; тоест да се определи какъв процент от хората имат опит с подобни 

дейности и къде те се осъществяват, колко често се занимават с тях и какъв дял от доходите им 

идва от този вид работа. След това искахме да определим дали тази група се различава от 

останалата част от населението в трудоспособна възраст по отношение на демографските си 

характеристики, състояние на пазара на труда и професионалното си развитие. За анализа, 

представен в този документ, използвахме извадка от възрастни в трудоспособна възраст (на 

възраст 18-64 години); общо 4 731 респонденти. 

 

Групирахме онлайн източниците за получаване на доходи в две категории: работа в интернет 

и работа с онлайн платформи. Ние определяме термина работа в широк смисъл като дейност, 

включваща умствени или физически усилия с цел получаване на доход. 

  

Работата в интернет. Представлява широка категория, която обхваща всички дейности, 

насочени към получаване на доходи чрез използване на уебсайтове или мобилни приложения. 

Това включва цифрови услуги за посредничество, както и продажба на стоки и наемане на 

активи онлайн. Те обикновено се провеждат без изричен или посредством неформален 

договор за дългосрочна заетост (вж. Graham и др. 2017). Намирането на работа в интернет не 

се осъществява задължително чрез  онлайн платформи. 
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Предимството на този наш по-широк подход беше, че по-лесно комуникирахме с 

респондентите. Ние считахме, че много от работниците неправилно категоризираха като 

онлайн платформа интернет инструмента, който ползваха (това ставаше или поради липса на 

осведоменост, или поради това, че на практика техният интернет инструмент  има различен 

бизнес модел). В проучването си ние зададохме на респондентите въпроси относно десет вида 

онлайн дейности. Ние предоставихме подробно описание на всяка от тези дейности, с цел да 

отделим  работата в интернет от ползването на уебсайтове за търсене на работа, в това число 

на редовна заетост. 

 

Ние зададохме на респондентите следните въпроси: 

Някои хора използват уебсайтове или мобилни приложения за да си намерят работа или 

за да си осигурят доходи. Колко често, ако изобщо го правите,  вие използвате интернет 

за: 

1.     Да намерите наемател за своя собственост 

2.     Да предложите извършена от вас услуга по таксиметров превоз или доставка 

3.     Да продавате онлайн  ваши предмети 

4.     Да продавате произведени от вас продукти  

5.     Да продавате или да препродавате продукти онлайн  

6.     Да получавате доход като блогър или от сърфиране в социалните медии  

7.     Да работите на свободна практика, изпълнявайки малки задачи или „да  

        работите с кликвания“, въвеждане на данни, транскрипции, онлайн изследвания 

8.     Творческа или ИТ работа на свободна практика, напр. уеб дизайн, графичен  

        дизайн, програмиране, превод, копирайтинг, създаване на текстове 

9.     Други професии на свободна практика, като консултации, счетоводни услуги,  

         проучвания 

10.   Други услуги или дейности на свободна практика  

 

Респондентите бяха помолени да посочат за всяка от тези дейности дали някога са опитвали 

да я извършват, и ако да - с каква честота. Тези, които отговориха, че са опитвали за 

извършват някоя от тези дейности, са определени в този работен документ като работещи в 

интернет. Въпреки това, тъй като продажбата на собствени вещи онлайн е малко по-различна 

от останалите дейности, при представянето на нашите резултати ние най-често я отделяме от 

останалите дейности. 

 

Работата с онлайн платформи.  Тази категория включва само извършване на дейности 

чрез онлайн платформи, което представлява част от работата в интернет. Следователно, 

работата с онлайн платформи включва предоставяне на посреднически услуги, но изключва 

наемането на квартири и продажбата на продукти онлайн. Платформите за работа събират 

търсенето и предлагането, предоставят набор от инструменти и услуги, определят правилата 

за управление и по този начин  позволяват доставка на работна ръка в замяна на компенсация  

(Drahokoupil and Piasna 2017; Choudary 2018). Чрез намаляване на разходите и подобряване на 

ефективността на процеса за намиране на работа, платформите позволяват еднократна или 

самостоятелна заетост. В същото време има примери за онлайн платформи за работа, които 

наемат работниците си директно или с помощта на посредник.  (виж Drahokoupil and Piasna 

2019). 
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Работата с онлайн платформи обхваща различни работни места и задачи, като ключовото 

разграничение е между платформите, които посредничат за предоставяне на услуги на 

определено географско място  (те включват Uber, Deliveroo или Listminut) и онези онлайн 

платформи, предоставящи дигитални услуги, които по принцип могат да бъдат ползвани по 

целия свят, без значение къде е местоположението на доставчика. Базираните на определено 

географско място онлайн платформи по принцип са директно засегнати от местното 

законодателство, включително и от съществуващите лицензионни режими и разпоредби по 

отношение на работната сила.  

 

При нашето проучване и анализи, ние не направихме разлика между различните видове 

дейности, както извършихме това при проучването на работата в интернет. Ние не успяхме да 

получим надлежни резултати за нивото на осведоменост на населението относно онлайн 

платформите на намиране на работа, което би ни позволило да зададем по-директно 

въпросите, касаещи работата с онлайн платформи и да постигнем задоволителна степен на 

надеждност. Затова въпросът от анкетата ни съдържаше подробно описание на това какво 

представлява работата с онлайн платформа, с обяснението, че тя включва интернет уебсайтове 

или приложения, които свързват работещите с клиентите, организират заплащане за 

извършване на задачи и обикновено начисляват такса за осъществените транзакции. 

Определението за работа с онлайн платформа също предоставяше примери за някои дейности  

(ИТ дейности, въвеждане на данни, доставка, шофиране, лични услуги и др.), както и примери 

за най-разпознаваемите платформи, адаптирани към всяка страна. 

 

По-конкретно, използвахме следната формулировка: „Следващият въпрос е за работата, 

която вършите, използвайки онлайн платформи. Онлайн платформите са интернет 

уебсайтове или приложения, чрез които работниците могат да намерят работни места 

за определено време или отделни задачи, като например ИТ работа, въвеждане на данни, 

доставка, шофиране, лични услуги и т.н. Онлайн платформите свързват търсещите 

работа с клиентите, като също така  организират заплащането за задачите. Те 

обикновено начисляват такса за всяка извършена транзакция. Най-популярните 

платформи включват [примери, адаптирани във всяка страна]. Изключват  наемане на 

кварти и продажба на продукти онлайн. Колко често, ако въобще го правите, вие вършите 

платена работа, използвайки онлайн платформи?“. Зададен по този начин и в сравнение с 

въпросите ни относно работата в интернет, въпросът поставяше по-големи изисквания пред 

респондентите, което може би е допринесло за регистрирания по-нисък дял  на степента на 

заетост чрез онлайн платформи.  Въпреки това, процентите на липса на какъвто и да било 

отговор и на  използване на „не знам“ и при двата въпроса са сравними. 

 

 

 

 

 



Агнешка Пиясна и Ян Драхокопил  
3. Разпространение на работата в интернет  

         и с онлайн платформи  
 

Нашите резултати показаха, че търсенето на работа в интернет присъства широко в живота, но 

играе ограничена роля във финансите на населението на петте страни от Централна и Източна 

Европа. Обобщение на резултатите можете да намерите в Таблица 2.  Ние разграничаваме 

работата в интернет, включвайки  и изключвайки продажбата на собствени вещи, с цел да 

разграничим професионалните дистрибутори на стоки от онези, които просто разпродават 

собствените си вещи. 

 

 

 

 

 

Голяма част от възрастното население (на възраст между 18-64 години), варираща от 17,6 на 

сто за Латвия до 33,3 на сто за Полша, се опитва да печели пари в интернет. Техният брой би 

бил малко по-нисък, когато изключим продажбите на собствени вещи: които варират от 7,6 на 

сто в Латвия до 28,7 на сто в Словакия. Делът на възрастните лица, които използват интернет, 

за да получават редовно приходи, т.е. поне месечно, е малък, но не е незначителен. Този дял 

варира от 2,6 на сто за България до 5,1 на сто за Словакия, когато изключим продажбата на 

собствени вещи. 
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В рамките на тази група значителна част от лицата печелят доходи седмично (делът им за 

възрастното население е между 1,2 на сто  за България и 3,0 на сто за Полша). Делът на 

възрастните, които печелят значителна част от доходите си в интернет, съответства на дела на 

работещите в интернет, т. е. на тези, които могат да бъдат определени като „активни“. Между 

0,9 и 2,9 на сто от възрастните съобщават, че през последните дванадесет месеца са 

получавали поне 50 на сто от приходите си по този начин. 
   

Делът на респондентите, които са отговорили, че имат опит с работа с онлайн платформи  е 

много по-малък и той също е обобщен в Таблица  2.  Делът на възрастните, които отговарят, че 

някога са опитвали да работят на онлайн платформа варира от 1,9% в Полша до 7,8% в 

Унгария. Делът на постоянно работещите на онлайн платформи е много по-нисък. Процентът  

на онези, които работят с платформа месечно или по-често варира между 0,4 на сто в Полша и 

3,0 на сто в Унгария. Делът на работещите с платформата седмично надхвърля 1,0% само в 

Унгария, като 1,9% от възрастните принадлежат към тази категория. 
   

По принцип, работата с онлайн платформи е разновидност на работата в интернет  (виж 

определението в секция 2) и поради тази причина ние считаме, че в нашата извадка съ-

ществува известно припокриване на резултатите. Това припокриване е показано в Графика 1, 

която представя  процента на работещите с онлайн платформи, спрямо всички заети на работа 

в интернет. Както можехме да очакваме, продажбата на стоки онлайн бе най-малко свързана с 

работа чрез онлайн платформи. Работата с платформи бе най-разпространена сред рабо-

тещите на свободна практика в интернет по-висококвалифицирани специалисти. Този дял бе 

сравнително малък сред таксиметровите шофьори, но това не следва да ни  изненадва, тъй 

като обикновено конвенционалните таксиметрови компании използват мобилни приложения 

за разпределяне на работа между водачите. Установените разлики между отделните категории 

ни дават известна увереност за валидността на нашето измерване относно степента на заети за 

работа с онлайн платформи – за вида интернет дейности, за които можехме очакваме да имат 

по-висок дял на посредничество чрез онлайн  платформи, ние наистина отчетохме също така 

и по-висок дял на работещи с платформи. В същото време е възможно нашето изследване да 

посочва по-ниски равнища  на стойностите за работата с онлайн платформи, предвид 

трудността  при разясняването на определението за онлайн платформа. 
   

Във всички случаи, в сравнение с предходните сравнителни проучвания, проведени онлайн, 

нашето проучване показа малко по-ниски проценти на заетост с онлайн платформи. Huws и 

др. отчитат много по-големи проценти по всички показатели, касаещи заетостта на онлайн 

платформи. По отношение на дела възрастни с известен опит в работа с онлайн платформи, 

нашите резултати в голяма степен съответстват на онези, получени при проучването на 

COLLEEM; но по отношение на редовно работещите с онлайн платформи, нашето проучване 

отчете по-ниски проценти от тези, посочени от проучването на COLLEEM. 
   

В Словакия и Унгария COLLEEM съобщава, че съответно 5,1% и 5,0% от анкетираните са заети 

с онлайн платформи, като са активни месечно или по-често, докато нашето проучване в тези 

две страни установява съответно 1,1% и 3,0 редовно заети с онлайн платформи. Нещо повече, 

Унгария в нашето проучване е страната с най-голям относителен дял на заети на онлайн 

платформи, но тя е посочена под средното ниво в проучването на COLLEEM. Тези разлики не 

следва да се обясняват с евентуално недостатъчно добро отчитане при нашето проучване, тъй 

като може би, COLLEEM използва още по-сложни дефиниции при задаването на съответния 

въпрос. 



 

Агнешка Пиясна и Ян Драхокопил  
 

 

 

 

 

 

 

Нашето проучване показва, че използването на интернет за печелене на пари или за намиране 

на работа е сравнително често срещано явление, но  предишните проучвания донякъде 

преувеличават дела на заетостта с онлайн  платформи. Последната всъщност си остава 

маргинална дейност. Констатациите също поставят под въпрос твърдението, че работата с 

платформи е по-разпространена в страните с по-ниски доходи (Huws и др. 2019: 2): нашите 

случаи представят  една поредица от по-ниски  доходи и по-ниски заплати в държавите-

членки на ЕС. Освен това, доколкото можем да направим извод  от ограничения брой на 

страните в нашата извадка, степента на заетост с онлайн платформи не е резултат от  дела на 

работата в интернет. Сред нашите случаи работата в интернет е най-разпространена в Полша 

и Словакия, докато работата с онлайн платформи е най-често срещана в Унгария. 
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4.    Кои са работещите в интернет и  

        с онлайн платформи? 
 

Обикновено се предполага, че работещите на дигиталните пазари на труда са  

по-млади от останалото население (Codagnone и др. 2016). Проучването по проекта  на  

COLLEEM  посочва, че заетите с онлайн платформи са средно с десет години  

по-млади от конвенционалните работници   (Pesole и др. 2018:  21), при това  с възрастово 

разпределение, ясно клонящо към младите. Проучването на Huws и др. също установява, че 

работата на онлайн платформи е по-подходяща за млади хора, но съществуват значителни 

разлики между държавите по отношение на процентите, с които младите преобладават сред 

работещите с онлайн платформи  (Huws и др. 2019). 

 

Средната възраст както за работещите в интернет, така и за тези с онлайн  платформи от 

нашата извадка беше по-ниска, отколкото на лицата, които никога не са се занимавали с 

подобен вид дейности, но въпреки това те трудно могат да бъдат наречени млади. Лицата, 

които са получавали доходи в интернет са средно в средата на 30-те си години. Средната 

разлика във възрастта между постоянно работещите в интернет („поне веднъж годишно“) и 

тези, които никога не са извършвали подобен вид дейност  не беше толкова голяма и 

възлизаше на 6,2 години (т.е. средна разлика за отделните категории). Както е показано в 

Таблица 3 за отделните видове дейности възрастта не се различава значително. Що се отнася 

до работещите с онлайн платформи, то тези които работят с платформи поне веднъж 

годишно, са средно с 4.3 години по-млади от останалите. Разликата във възрастта им е сходна 

и в петте анализирани страни (Таблица 4). 

 

Също така най-голям брой на заетите в интернет и с онлайн платформи е регистриран при 

студентите, обаче те съответно са 2,3 и 1,6 пъти по-склонни отколкото другите респонденти да 

учат и работят (вж. Графики  16 и 20). Моделът е сходен в различните страни, както това  е 

показано в Таблица 5.  

 

Въпреки това, както е пояснено по-долу, тези дейности не могат да се считат за „студентски 

работни места“, тъй като повечето заети всъщност са били на пълен работен ден  и само с 

единадесет процента от работещите с онлайн платформи и четиринадесет на сто от 

работещите в интернет са били учащи се през последната година, сравнени  с около седем 

процента за останалите анкетирани. 

 

Що се отнася до образователното ниво, онези, които никога не са работили в интернет са били 

средно с по-високо ниво на образование от постоянно или временно заетите с дигитални 

дейности (вж. Графика 2). Това може да се обясни до известна степен с по-високия дял на 

студентите сред заетите с дигитални дейности (Графика 16). Не са регистрирани големи 

разлики в образованието сред постоянно заетите с онлайн платформи („поне веднъж 

годишно“) или сред другите категории (виж Графика 3). Средната образователна степен на 

онези, които в миналото са работили с някаква онлайн платформа е малко по-ниска, но 

разликата не е голяма. 



Агнешка Пиясна и Ян Драхокопил  
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По отношение на дела на работещи в интернет съществуват някои различия между половете 

(вижте Графика 4). Жените са най-вече представени в категорията други услуги и задачи на 

свободна практика (73 % от заетите там са жени) и при дейностите на свободна практика, 

включваща кратки задачи и „работа с кликвания“ (59 %). Предходната категория включва 

дейности като грижи за деца и наставничество, които традиционно са  изпълнявани от 

жените. Мъжете са предимно представени в творческите и ИТ дейности (57 на сто от мъжете), 

категории, свързани с по-високи умения и с по-добро заплащане. Разликите между половете в 

останалите категории, включително при таксиметровите услуги и доставка на храна не са 

големи. Откриваме също така дисбаланс между половете сред постоянно работещите („поне 

веднъж годишно“) с  онлайн платформи, като тук 58 % са мъже (вижте Графика 5). 

 

В заключение можем да обобщим, че заетите в интернет и платформи се различават от 

останалата част от населението по някои основни демографски характеристики, но тези 

разлики не са съществени. По принцип те са по-млади и по-често в образованието. Мъжете 

също са по-склонни от жените да извършват дейности с платформи. Разделението по пол при 

работата в интернет варира според вида на дейността и до голяма степен съответства на 

професионалната сегрегация по пол на пазара на труда за конвенционално заетите (например 

Piasna and Drahokoupil 2017). Като цяло, тези относително малки различия ни позволяват  да 

направим многофакторен анализ и  да сравним работещите с платформи и в интернет с 

останалата част от населението, но  без да контролираме социално-демографските 

характеристики. Последното би било трудно предвид малкия брой на извадката от работещи в 

интернет и с платформи. 
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5. Работа в интернет:  заетост и доходи 
 

 

Получаването на редовни доходи в интернет на практика е незначителна дейност в петте 

държави, които ние изследвахме; въпреки това, големи прослойки от населението им имат  

известен опит в тази област (Таблица 2). Повечето от тях са се опитвали или са се ангажирали 

по-постоянно с една или две интернет дейности. Както е показано на Графика 6, около 

половината от онези, които са се  опитали да работят в интернет, са пробвали два или повече 

вида дейности, като една четвърт от тях е пробвала  три или повече дейности. Сред онези, 

които са получавали по-редовно доходи (т.е. поне от време на време), повече от 60 на сто се 

занимавали само с една дейност, докато около 15 % са извършвали повече от две. Този модел 

не се променя когато изключим продажбата на собствени вещи. 

 

 

Делът на заетостта в интернет варира в зависимост от вида упражнявана дейност. Както е 

показано на Графика 7 най-широко разпространените онлайн дейности са свързани с 

продажба и препродажба на стоки. Както можеше да се очаква, най-голям брой респонденти 

са се опитвали да продават собствени вещи или продължават да го правят редовно. 

Продажбата и препродажбата на търговска основа също е сравнително широко 

разпространена. За разлика от тях, професионалните и други по-квалифицираните дейности 

са сред най-малко разпространените. 
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По-подробна разбивка на работата в интернет по видове дейности и по отделни страни е 

представена на Графика 8. Намирането на гост за настаняване под наем е най-разпространено 

в Полша, където около три процента от населението в трудоспособна възраст редовно отдава 

под наем своя собственост (веднъж на няколко месеца или по-често). Дейностите по 

предлагане на таксиметрови услуги чрез интернет са най-разпространени в Словакия и 

Унгария, но всъщност най-високият дял на постоянно работещите като таксиметрови 

шофьори е отчетен в Полша, където повече от два процента от възрастните в трудоспособна 

възраст печелят пари чрез таксиметрови услуги веднъж на няколко месеца или по-често. 

Продажбата на собствени вещи онлайн е най-популярна в Полша, където около петнадесет 

процента от възрастното население правят това веднъж на няколко месеца или по-често. 

Въпреки това онлайн продажбата на собственоръчно произведени продукти е най-често 

срещана в Словакия, където повече от три процента се занимават с тази дейност веднъж на 

няколко месеца или по-често. Продажбата или препродажбата на стоки е най-често срещана в 

Полша и Словакия, където съответно около пет на сто и четири на сто от възрастните  правят 

подобни продажби веднъж на няколко месеца или по-често. Печеленето на доходи чрез 

блогове или чрез сърфиране в социални медии е най-характерно за Словакия и Унгария, 

където малко под два процента от възрастните участват в тези дейности веднъж на няколко 

месеца или по-често. Работата на свободна практика, изпълнявайки кратки задачи или 

„кликванията“ е най-разпространена в Словакия, където по-малко от три процента от 

възрастните веднъж на няколко месеца или по-често печелят пари по този начин. Словакия 

също регистрира най-голям дял от постоянно работещите на свободна практика креативни 

или ИТ дейности (над един процент работят по този начин на всеки няколко месеца или по-

често).  
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Тук трябва да отбележим също, че разликите между страните не са големи. И накрая, другите 

услуги или задачи на свободна практика са най-често явление в Полша, въпреки че делът на 

възрастните, които правят това на всеки няколко месеца или по-често, е нисък дори там, на 

практика той достига до около 0,7 % от нашата извадка. 

 

Регистрираните приходи от работа в интернет са много ниски във всички изследвани страни. 

Респондентите, които отговориха, че понякога са опитвали някоя от дейностите, описани като 

работа в интернет, бяха попитани също за общия доход, който са получили от всички тези 

дейности през последните дванадесет месеца. Във всяка страна респондентите можеха да 

избират между шест групи доходи, посочени в националната валута и коригирани спрямо 

минималното и средното ниво на доходите, като също така имаше и отговор „без доход“. 

Резултатите от обобщението на отговорите са представени в Графика 9, където водещият 

панел показва проходите, посочени от всички работещи в интернет, а долният панел съдържа 

информация само за онези, които извършват този вид работа поне веднъж на няколко месеца. 

 

Това, което е впечатляващо и при двата панела е много високият дял на работещите в 

интернет, които твърдят, че през последната година изобщо не са печелили никакви доходи от 

работа си там. За всички работещи в интернет стойностите варират от 69,6 % в Словакия и 61,1 

% в Полша до 28,1 на % в България. Следва диапазонът с най-ниските доходи, посочени  в 

четири страни -  те са с годишна печалба под приблизително 200 евро и 100 евро в България, 

като това представляват 34,1 % от заетите в интернет  в Латвия и 30,4 % в България. 

 

Отчетените нива на доходи са малко по-високи за случайно работещите в интернет, за онези, 

които извършват каквато и да е дейност в интернет веднъж на няколко месеца или по-често. 

Като цяло, едва 6,6 % от случайно работещите в интернет в Полша, 18,3 % в Латвия, 21,3 % в 

Словакия и 29,3 % в България отчитат годишни приходи над 200 евро (100 евро в България). 

Въпреки това делът на онези, които твърдят, че не са спечелили никакви доходи през 

изминалата година  е поразителен, особено в Полша (54,9 %) и Словакия (49,9 %), което 

поражда съмнения относно надеждността на тези отговори. Възможно е приходите от тези 

видове дейности да не се отчитат заради данъчни цели и затова респондентите не желаят да 

посочат отговорите при участие в проучвания. 
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Друг, не толкова директен начин за оценка на равнището на доходите от работа в интернет 

беше приложен чрез въпроса, питащ за приноса на този вид работа за общия личен доход за 

последните дванадесет месеца (виж Графика 10). 
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Сред случайно работещите в  интернет (най-долният панел на графиката) установихме, че  

отговорите „липса на доходи“ бяха по-рядко срещани, отколкото във въпроса за получените 

средства. Тези отговори  варираха от 41,3 % в Словакия до 0,9 % в Унгария. От друга страна, 

заетостта  в интернет допринася за поне половината от общия доход за 26,9 % от случайно 

заетите с работа в интернет в България и Унгария, 10,7 % в Латвия и 6,7 % в Словакия (този 

въпрос не беше зададен в Полша).  
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Разглеждайки всеки вид дейност поотделно, можем да направим заключението, че от 

дейностите, изискващи по-високи умения или повече контакти и взаимодействия са 

получавани относително по-високи доходи (Графика 11). Творческите и ИТ дейности, както и 

някои други услуги и задачи (предимно включващи обучения и занимания с деца) са  най-

доходоносни за лицата, които ги изпълняват. Тези две групи дейности имат най-ниския дял 

отговори „ без доход“ и най-високия дял на годишните приходи, те попадат в групи II-VI, т.е. 

около 200 евро (100 евро в България) или дори повече. От друга страна, продажбата на 

продукти онлайн, таксиметровите услуги и доставките са посочени като най-малко изгодни, с 

висок дял на работещи, които не отчитат доходи от тези дейности. 
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6. Работа с онлайн платформи:  заетост  

         и доходи 

 
Работата с платформи представлява част от останалите форми за получаване на доходи с 

помощта на интернет и включва само дейности, извършвани в онлайн работни платформи. 

Следователно групата от анкетирани, които са заявили, че работят с онлайн платформи, 

логично е да бъде много по-малка в сравнение с групата на  работещите в интернет. 

Независимо от това, 5,1 на сто от лицата в трудоспособна възраст са отговорили, че поне 

веднъж в живота си са извършили някакъв вид работа чрез онлайн платформа. Графика 12 

показва степента на разпространение на работата с онлайн  платформи, разделена по 

честотата на извършване и средно в петте изследвани страни. Най-общо казано 0,8 на сто от 

анкетираните за заявили, че работят седмично  на онлайн платформа,  допълнително още 0,6 

на сто работят на платформи на месечна база, 0,7 на сто го правят веднъж на няколко месеца и 

0,6 на сто около веднъж годишно. Това прави общо 2,7 на сто от населението в трудоспособна 

възраст ,което извършва този вид работа веднъж годишно или по-често. Нещо повече, 2,4% са 

отговорили, че са се опитвали да  работят с платформа в миналото. Много нисък е делът  на 

отговорите „не знам“  и на  отказите - едва 1,8 на сто. Това може би е изненадващо, предвид 

сложността на въпроса, защото анкетираните в Латвия са посочили, че го намират за 

сравнително по-труден, като пет процента от тях не са  знаели какво да отговорят или са  

отказали да го направят. 
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Делът на работещите с онлайн платформи се различава в петте анкетирани страни (Графика 

13). Случайно заетите с работа на платформи (извършващи това най-малко веднъж годишно) 

са най-много в Унгария (5,2%), следвани от Словакия (3,1%), Латвия (2,3%) и България (2,1%), 

докато тези лица са най-малко в Полша (0,6 на сто).  Опит с работата на платформи в 

миналото си имат най-много лица в Словакия (4,0% от населението) и Унгария (2,6%), докато 

най-малко те се срещат в Полша (1,3%). 

 

 

 

Представена по този начин работата с онлайн платформи изглежда има доста спорадична 

ангажираност, като голямата част от работещите там са пробвали в миналото, но без да 

продължават в момента. Една от причините за това може би са доста ниските доходи и 

високите обороти. За да оценим правилно значението на доходите от работата с онлайн 

платформи, ние попитахме респондентите какъв дял от общия им месечен личен доход 

представлява прихода, получен за последния път, когато са извършили такава работа 

(Графика 14). Сред онези респонденти, които са работили с онлайн платформи преди, веднъж 

или за значителен период от време, преобладаващото мнозинство заяви, че получения доход е 

бил напълно незначителен (31,5%) или почти нищожен (50,6%) спрямо общия им доход; само 

за 6,0 % този приход е представлявал всички или почти всички спечелени от тях приходи. 

Сред онези респонденти, които по време на проучването все още извършвали дейности с 

онлайн платформи с честота най-малко веднъж годишно, получените за това приходи имат  

по-съществен принос към доходите им. Сред тази група, за 12,6 % от всички и за 8,0  % от 

почти всички, доходите им са от работата им с  платформа; за 38,6 5о този приход 

представлява между една и три четвърти от общия им доход; а за 35,9 5 работата с платформа 

не допринася нищо или почти нищо към техните приходи. 

 

Приносът на приходите от работа с онлайн платформи към общия личен доход се различава в 

отделните страни, но поради малкия размер на извадката ние тук разглеждаме само по-

голямата група от онези, които някога са се занимавали с работа с онлайн платформа 

(Графика  15). 
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Ролята на приходите от работа с онлайн платформа  е била най-важна в Унгария,  където  тези 

доходи представляват единствен източник на приходи за 18.9 % от заетите на онлайн 

платформи, като общо за 44 на сто от тях поне половината от доходите им е получена от 

работата с някаква платформа. В Полша отчетените приходи от работа с платформи са най-

ниски, тук около 80,3 на сто от работещите с онлайн платформи заявяват, че не са спечелили 

нищо или почти нищо за последния път, когато са извършили тази дейност. 

За сравнение в Латвия този дял е 74,3 на сто; в Словакия 67,5 на сто; а в България  

51,5 на сто. Това наистина може да отразява ниския потенциал на доходите от дейности, 

извършвани с онлайн платформи, но отчасти това може да се дължи и на нежеланието на 

респондентите да признаят доход, който може да не е деклариран за данъчни цели. 
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7.    Статут на пазара на труда на заетите с работа 

        в интернет и с онлайн платформи 
 

За да разберем по-добре как получаването на доходи чрез работа в интернет се вписва в по-

широкия пейзаж на трудовата заетост в нашето проучване ние включихме съща така по-общи 

въпроси, свързани с трудовия живот. Интересувахме се както от настоящия трудов статус 

(каква е била заетостта през предходната седмица), така и за по-дълъг период от време 

(миналата година или предходните пет години, или  ако има период на безработица). Това ни 

позволи да сравним работния статус, моделите на заетост и привързаността към пазара на 

труда на работещите в интернет и с онлайн  платформи и да ги сравним  с  останалите 

респонденти. 

 

Като начало, когато разгледаме резултатите от заетостта през седмицата, предшестваща 

интервюто, равнището на заетост в интернет (веднъж годишно или по-често, с изключение на 

продажбата на вещи) не се различаваше значително от отговорите на останалите респонденти 

- съответно 70,3% и 69,5% (Графика 16). Тази разлика обаче е по-изразена, когато сравняваме 

работния статус през последните дванадесет месеца (респондентите са имали възможност да 

докладват за всички възникнали ситуации). Както е показано на Графика 17, работещите в 

интернет са по-склонни да работят (78,5%), отколкото останалите респонденти (73,1%). Това 

разминаване между отчетените данни за заетостта през преходната седмица и за изминалата 

година подсказва, че работещите в интернет имат по-периодични модели на заетост. 

 

Не отчетохме голяма разлика с останалите видове заетост между предходната седмица и 

изминалата година. Като цяло работещите в интернет са по-склонни от останалите 

респонденти да учат и да повишават квалификацията си, както и временно да прекъсват 

платената си работа поради болест или отпуск; също така те са по-малко склонни да се  

пенсионират. Неактивните и безработните лица отчетоха сходни проценти и сред работещите 

в интернет и други. Следователно, в анализираните от нас страни ние не намерихме 

доказателства, че по отношение на икономически неактивните или безработните в интернет 

пазара на труда има интегриращата функция или ги подкрепя под формата на „кариерно 

стъпало“. 

 

В сравнение с останалите заети лица и по отношение на конвенционалния пазар на труда, 

работещите в интернет са по-склонни да бъдат нестандартни работници. През дванадесетте 

месеца, предхождащи интервютата ни 65,2 % от работещите в интернет, срещу  77,7 % от 

останалите наети работници  са имали договор за пълно работно време (Графика 18). 

Останалата една трета от работещите в интернет са работили на свободна практика (13,2 %), 

други са били на различни форми на временни договори (21,1 на сто) или на непълно работно 

време (4,0 %), дори някои са били наети чрез агенции за временна заетост (2,1 %). 
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По-точното разпределение и разчитане на нестандартните форми на заетост сред работещите 

в интернет може да се  види в разбивката на основни източници на доходи за различните  

видове трудови договори (Графика19). Например временната заетост е основният източник на 

доходи за 15,2 на сто от работещите в интернет и 9,4 на сто от останалите наети работници; 

така е и при свободна практика за 11,9 на сто от работещите в интернет и 5,8 на сто от 

останалите работещи. Независимо от това, заетостта на пълно работно време е основният 

източник на доходи за повечето работещи в интернет (64,3%), както и за останалите наети 

лица (77,7%). 
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По отношение  участието си на пазара на труда, работещите с онлайн  платформи 

(извършващите работа чрез някаква дигитална платформа веднъж годишно или по-често) в 

нашата извадка не се различават значително от останалите респонденти (Графика 20). Около 

80,6 на сто от работещите с онлайн  платформи са били наети срещу заплащане през 

дванадесетте месеца, предхождащи интервюто, в сравнение със 76,5 % от останалите 

респонденти. По-вероятно е обаче тези заети с онлайн платформи да са отсъствали временно 

от работа (13,4% в сравнение с 6,0% сред останалите) поради причини като болест или отпуск 

за отглеждане на дете. Работещите с онлайн платформи също така са отговорили, че са по-

склонни да учат или да се обучават (съответно 11,3% и 7,0%), но са по-малко склонни да се  

пенсионират (2,3% и 7,5%). 

 

Процентът на заетост на  платената работа е висок сред работещите с онлайн платформи, но 

повечето от тези лица работят на различни, нестандартни форми на работа. Както е показано 

в Графика 21, 62,7 % от работещите с онлайн платформи са имали договор за пълно работно 

време през предходните дванадесет месеца, в сравнение със 76,7 %  от конвенционална  

заетите работници. 



Агнешка Пиясна и Ян Драхокопил  
 

Както е посочено на Графика 21, 62.7 % от заетите на онлайн платформи, в сравнение с 76,7 % 

от останалите заети работници, са имали договор на пълно работно време през предходните 

дванадесет месеца. Най-големи са процентите на работещите с онлайн платформи на свободна 

практика (самонаети без служители), самонаети служители или без официален договор. 

 

Формата на заетост, съгласно отговорите на работещите с онлайн платформи може да се 

отнесе, както до тяхната дейност на платформата, така и до тяхната конвенционна, паралелна 

работа. С оглед на ниския общ принос на работата с онлайн платформи към личния доход 

(виж Графика 14 и Графика 15) и предвид факта, че по-голямата част от работещите на онлайн 

платформи (94,3 % от заетите на платена работа) посочват само една форма на заетост през 

предходните дванадесет месеци, можем да предположим, че отговорите относно формите на 

заетост се отнасят основно за тяхната офлайн основна платена дейност. 

 

Сравнително по-несигурното положение на пазара на труда на заетите с онлайн платформи, 

по отношение на останалите заети работници се доказва също от дадените отговори за техните 

основни източници на доходи (Графика 22). Сред заетите с платена заетост работещи с онлайн 

платформи  през последните дванадесет месеца за 61,5 % -  техният безсрочен трудов договор 

на пълен работен ден е бил основния източник на доходи, в сравнение със 76,7% при 

останалите заети работници. Работата на свободна практика е посочена като основен източник 

на доходи за 18,3 % от работещите с онлайн платформи и за 6,1 % от конвенционално заетите 

лица. 
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7.1 Положението на пазара на труда при безработица 
Ние не установихме сериозни различия  между работещите в интернет или с онлайн 

платформи и останалите  респонденти по отношение случаите на оставане без работа през 

последните  дванадесетте месеца, предхождащи интервютата (Графика 17 и Графика 20). 

 

Въпреки това, когато разгледахме по-продължителен период от време ние установяваме, че за 

лица, които през последните пет години са се сблъскали с по-продължителни периоди на 

безработица, получаването на доходи чрез интернет е по-често срещано явление. Това може да 

ни подскаже, че присъщи на безработицата уязвимост и несигурност на доходите правят 

търсещите работа по-склонни да гледат на заетостта чрез интернет като на подходяща 

възможност. 

 

Делът на работещите в интернет сред онези, които не са били безработни през последните пет 

години  е 7,2 %, и той нараства до 21,6 %  при онези, които са посочили, че са били 

продължителю време  безработни - между шест и дванадесет месеца (Графика 23). Подобен 

модел се очертава и при заетите с работата на онлайн платформи (Графика 24). Забелязахме, 

че тази тенденция не се проявява сред онези, които не са били безработни (2,6 %) или при 

които периода на безработица през последните пет години е продължил по-малко от два 

месеца (2,3 %); като по-високи са стойностите сред респондентите, които са били без работа за 

период между шест и дванадесет месеца (7,8%). Както за работещите в интернет, така и за тези 

с онлайн платформи отчетохме сравнително ниски проценти на дългосрочно безработни (т.е. 

за повече от една година), може би това е групата, която е най-обезкуражена и най-вероятно 

това са лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда. 
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7.2 Непостоянна заетост  
 

 

Делът на работещите в интернет и с онлайн платформи е най-висок в сегмента на 

нестандартната работна сила, отчетена по вид на трудовия  договор за последните дванадесет 

месеца и по основни източници на доходи. Получаването  на доходи от дейности в интернет 

също е свързано с по-фрагментирани траектории на заетост. Ние попитахме респондентите 

колко трудови договори от какъвто и да е било вид, включително с един и същ работодател те 

са подписали за последните дванадесет месеца. Защото подписването на нов договор 

обикновено означава промяна на работата, или намиране на нова. В противен случай става 

дума за последователност от временни договори. Следователно ние приемаме, че онези, които 

са подписали два или повече договора за една година, са имали нестабилна и фрагментирана 

траектория на заетост. Както показваме с Графика 25 и Графика 26, това е много по-често 

срещано сред работещите в интернет и с онлайн платформа в сравнение с останалите  наши 

респонденти. 

 

 

 

 



Агнешка Пиясна и Ян Драхокопил  
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Заключение 
Настоящият работен документ представя резултатите от проведеното от Европейския 

Синдикален Институт проучване за работата в интернет и с онлайн платформи, осъществено  

в периода 2018-2019 г. в пет страни от Централна и Източна Европа - България, Унгария, 

Латвия, Полша и Словакия. Това е едно ново проучване, при което са приложени методите на 

интервюта лице в лице и на многостепенна, разделена по групи произволна извадка от 

населението в трудоспособна възраст. Настоящото изследване преодолява повечето от 

методологичните недостатъци на извършваните преди сравнителни проучвания на 

дигиталната заетост в Европа (по-специално на проучването по проекта на COLLEEM, 

проведено от Съвместния изследователски център на Европейската Комисия и Университета в 

Хартфордшир). Най-важното е, че то не разчита на платени онлайн проучвания, основани на 

не-представителни или на неслучайни извадки от групите на интернет потребителите (т.е. 

дигитализираните работници). 

 

Емпиричните доказателства, представени в настоящия документ, представят степента, в която 

интернет се използва като инструмент за получаване на доходи. Ние изследвахме широк 

спектър от платени дейности, които могат да бъдат намерени или извършвани онлайн и които 

обикновено не попадат в рамките на обичайните трудови взаимоотношения. Целта ни бе да 

регистрираме степента на  разпространение на тези дейности във всяка страна, както и да 

определим какъв дял от хората са се опитвали да работят дигитално,  къде и колко често те го 

правят, и какъв дял от доходите им е получен от тях. Изследвахме също социално-

демографските характеристики на работещите в интернет и с онлайн платформи, както и 

моделите на тяхната заетост. По този начин ние приложихме една по-дългосрочна 

перспектива, като попитахме за работния статут и трудовите правоотношения през 

изминалата седмица и приз изминалата година, както и за случаите на оставане без работа  

през последните пет години. Можем да направим три основни заключения. 

 

Първият общ извод е, че заетостта с дигитални дейности в  интернет  е сравнително често 

срещано явление, но само малка група от работещите продължава да го прави редовно. 

Нашите констатации посочиха много ниските доходи като една от възможните причини за 

това ниво на ангажираност на работещите. Открихме, че всеки четвърти възрастен в 

трудоспособна възраст е опитвал под някаква форма да работи в интернет и един на всеки 

шест е пробвал нещо различно от продажбата на лични вещи онлайн. Групата лица, която 

върши това поне веднъж месечно (отново без продажбата на лични вещи онлайн)  е много по-

малка, макар и все още съществуваща. Тя варира от 5,1 на сто от възрастните в трудоспособна 

възраст в Словакия, 4,7 на сто в Полша, 3,7 на сто в Унгария, 3,2 на сто в Латвия до 2,6 на сто в 

България. Работата с онлайн платформи е част от работа в интернет (изключваме също от 

измерването на заетите с работа на платформи отдаването под наем на квартири и електронна 

търговия). Нейният дял в анализираните страни бе съответно много по-малък, като варираше 

от 7,8 на сто от възрастните в Унгария и 7,1 на сто в Словакия до 1,9 на сто в Полша. Групата, 

която извършваше работа с онлайн платформи поне веднъж месечно представляваше  едва 

3,0 % от населението в трудоспособна възраст в Унгария, 1,5 % в България,  1.1 % в Словакия, 

0.8 % в Латвия и 0.4 % в Полша. 
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Второто наблюдение е, че възрастовият и полов състав на работещите в интернет и с онлайн 

платформи не се различава коренно от останалите заети в трудоспособна възраст. Половината 

от  онези, които заявиха, че са ползвали интернет за да получават доходи бяха в средата на 30-

те си години, докато останалите респонденти бяха в началото на 40-те,  т.е. и двете групи бяха 

в рамките на основната категория за трудоспособна възраст. При повечето от дейностите при 

работата в интернет  лицата са и от двата пола, като всички дисбаланси, които регистрирахме 

до голяма степен се припокриват с тези, които наблюдаваме в конвенционалната 

икономиката. Това предполага извода, че работата в интернет и с онлайн платформи не 

представлява изцяло нов пазар на труда, заетостта в интернет повтаря традиционната 

сегментация и разделение на труда. Същевременно, това не е  също така пазар на „студентски 

работни места“ защото през изминалата година само единадесет на сто от работещите с 

онлайн платформи и четиринадесет на сто от работещите в интернет са били учащи се или са 

посещавали курсове за квалификация, в сравнение със седем процента сред останалите 

анкетирани. 

 

Третият извод е, че положението на пазара на труда на работещите в интернет и с онлайн 

платформи е малко по-несигурно, с по-голяма честота на нестандартни траектории с по-

фрагментирана на заетост. Като цяло и спрямо останалите лица в трудоспособна възраст, 

работещите в интернет и с онлайн платформи са по-малко склонни да подписват  договор за 

пълно работно време, те по-скоро търсят временни договори за свободни професии  или 

работят без официален договор. Независимо от това, по-голямата част от онези, които са 

ползвали дигитални източници за получаване на доходи са имали и стандартна работа в 

конвенционалната  икономиката. Също така не открихме доказателства, че работа в  интернет 

или с платформи търсят по-често  икономически неактивните лица или тези, които са били 

безработни. Същевременно, този тип заетост не е пример за икономика, основана на знанието, 

насърчаваща използването и развитието на умения: предоставянето на услуги, изискващи по-

високи умения и творчество, които установихме, че са сред най-малко разпространените 

форми на работа в интернет. 

 

Развитието на дигиталната икономика на споделените  платформи предизвика сериозен 

политически дебат за това какви ще бъдат последиците от нейното въздействие  и какви 

регулаторни отговори са необходими. Политическият дебат обаче страда от липсата на 

подходящи емпирични доказателства, включително за мащаба на дигиталната икономика на 

споделените  платформи и за характеристиката на заетите, които осъществяват тези дейности. 

Настоящият документ и резултатите от проучването на ЕСИ за работа в интернет и с онлайн  

платформи поне частично се старае да запълни тази празнина за Централния и Източния 

регион на ЕС. 
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Приложение:  методология на проучването 

 
Проучването на ЕСИ за работата в интернет и с онлайн платформи бе проведено чрез 

индивидуални интервюта лице в лице в пет европейски държави. През февруари 2018 г. в 

Полша беше осъществено пилотно проучване. След оценка на инструментариума на 

проучването и на рамката за случайните извадки, въпросникът бе леко разширен с добавяне 

на три нови елемента, но без да се променят основните пилотни въпроси. В последствие по-

дългата версия на въпросника бе ползвана при работата на терен в периода между декември 

2018 г. и април 2019 г в четирите останали страни - Словакия, Латвия, Унгария и България. 

Изследването беше проведено като част от работата на терен на Omnibus  - посредством мрежа 

от професионални изследователски институти, базирани във всяка изследвана държава и 

работещи независимо един от друг със своя собствена мрежа от лица, извършващи 

интервютата: Alpha Research в България; TÁRKI в Унгария; SKDS в Латвия; CBOS в Полша; и 

Фокус в Словакия. Въпросниците бяха преведени и ползвани на националните езици (в 

Латвия беше използван както руски, така и латвийски вариант). 

 

Във всяка страна респондентите са избрани чрез многостепенна, разпределена  по групи 

случайна извадка. Проучването използва метода CAPI (Подпомагано от компютър персонално 

интервю) и (индивидуално  интервю с писалка и хартия (PAPI) в Латвия). Окончателната  

извадка включваше поне 1000 представителни за пълнолетното население на страната 

индивида на възраст 18 и повече години от всяка страна. За анализа, представен в този 

работен документ, ние подбрахме от всяка страна респонденти на възраст от 18  до 64 години. 

Последната (непретеглена) извадка за анализа ни съдържаше: 809 респонденти в Полша; 

1,032 в Словакия; 857 в Латвия; 1000 в България; и 1,033 в Унгария – или общо 4 731 лица. 

 

При изготвянето на анализа данните бяха претеглени по основни социално-демографски 

характеристики. Също така, при анализа на обобщената извадка за всичките пет страни бяха 

приложени допълнителни претеглени стойности, които да гарантират на всяка от страните 

еднакъв принос към резултатите. По този начин ние гарантирахме, че нито малките разлики в 

размера на извадките по държави, нито съществените разлики в размера на населението им, 

ще бъдат в състояние да повлияят на резултатите. 
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