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Въведение

„Това, че гъвкавата организация на работата се е превърнала в правило, е добра нови-
на за всички: от работодателя до служителя, от семейството до обществото като цяло, 
включително и за околната среда – всеки може да се възползва. За първи път глобален 
доклад, базиран на отговори на около 17 000 анкетирани, предоставя убедителни ста-
тистически доказателства за наличието на гъвкава организация на работата и ползите, 
произтичащи от свързаните с нея предимства“, заявява говорителят на „Регус“ след из-
вършеното проучване сред бизнес-организации от 80 страни.

То показва, че над 80 % от компаниите по света предлагат на персонала си възможност 
за използване на различни форми на гъвкаво работно време. Голяма част от тези ком-
пании са установили, че гъвкавата организация на работата им носи по-големи ползи, 
като повишена производителност, намалени режийни разходи и постигане на по-добър 
баланс между работата и личния живот на служителите. 60 % от фирмите в глобален 
план смятат, че разходите за гъвкава организация на работата са по-малко, отколкото за 
работа в офис пространство с фиксирано работно време.

Съгласно това проучване една четвърт от бизнес-организациите, които предлагат гъвкава 
организация на работата, са на мнение, че тяхната стратегия им помага да имат достъп 
до по-широк кръг от професионалисти и да наемат хора в отдалечени локации. В същото 
време проучването показва, че доверието си остава основната пречка за много компа-
нии, които предлагат гъвкава организация на работата: 40 % от бизнес-организациите 
предоставят тази привилегия само на висшия персонал. „Базирайки правото на гъвкава 
организация на работата към мениджърските нива в компанията, някои фирми пропус-
кат големи възможности и могат дори да отблъснат някой нов талант, който са успели 
да привлекат с големи усилия“, коментира говорителят на „Регус“.

Гъвкавостта на работното време е от голямо значение за постигане на по-добър баланс 
между работата и личния живот на служителите – до същия извод достига и изследване-
то на Националния статистически институт, направено през 2010 г. в България.

Малко над 1,2 млн. българи са отглеждали през миналата година малолетните си деца. 
От тях 858 хил. души са успявали да съвместят трудовите си ангажименти със семейните, 
което съставлява 68 % от хората с деца в страната, сочи изследването. Преобладаващата 
част от заетите, които се грижат за близките си, работят с фиксирано работно време, 
определено от техните работодатели и само 8,9 % са извоювали гъвкава форма, сочи 
изследването.

Близо 25 % от заетите пък успяват да дадат децата си на ясли, градини или да ползват 
детегледачки. Липсата на средства се сочи като една от основните причини за този срав-
нително нисък процент от родителите. Една четвърт от анкетираните родители, които 
гледат децата си вкъщи, са готови да започнат работа, но само в случай, че им се пре-
достави подходящо гъвкаво време от работодателите.

Хората, които се грижат за възрастни или болни роднини, също са посочили, че биха 
съвместявали с работата си, стига да се предоставят подобни схеми. През 2010 г. над 
400 хил. българи са посочили, че полагат грижи за болни и възрастни роднини, като 
половината от тях успяват да съвместяват задълженията си с постоянна работа.

Изводът, който следва да бъде направен, сочи липсата на подходящи форми на гъвкаво 
работно време, които да дадат възможност на работодателя да използва ефективно труда 
на своите служители от една страна, а работникът да съвместява по най-подходящ начин 
професионалния живот с личния.
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Гъвкавите форми на заетост се отнасят до вземане на решение както от страна на рабо-
тодателя, така и от страна на служителя с фиксирани основни параметри: къде (работ-
ното място), кога (работното време) и как (начина на работа). По този начин се пред-
полага, че наетото лице ще работи с цел да отговори на своите потребности, както и на 
тези на работодателя си. Това означава, че прилагането на гъвкавите форми на заетост 
трябва да е взаимноизгодно и да гарантира постигането на по-добри бизнес-резултати. 

Поддържането на оптимален баланс между професионалния и личния живот е свързано 
с умението непрекъснато да се съчетава пълноценно времето за извършване на работа 
срещу определено възнаграждение с други дейности, като семейни ангажименти, срещи 
с приятели, участия в спортни и развлекателни събития, време за хоби или добровол-
чески труд, време за обучения, курсове и други подобни дейности и инициативи според 
интересите и потребностите на индивида.

Още преди време световно известният британски икономист Джон Мейнард Кейнс от-
хвърля дълбоко вкорененото разбиране, характерно за класиците, че естественото ниво 
на заетостта е пълната заетост. При преглед на икономическата система не е ясна причи-
ната, поради която дадено ниво на потребление и инвестиции да доведе до производство, 
изискващо пълна заетост. Той е направил смели прогнози, че при три часов работен ден 
ще има достатъчно време за своите внуци. На по-късен етап въпросът за това как да се 
отработват часовете, определени за извършването на дадена работа, продължава да стои 
на дневен ред и да предизвиква дискусии за и против 40-часовата работна седмица. И 
до сега обаче няма точна дефиниция за гъвкаво работно време, като за целта се правят 
анализи на действащите закони за работното време, политиките и стратегиите на ра-
ботодателите, обсъждат се проблемите относно за и против осем часовия работен ден. 
Въпреки обективния оптимизъм за работата при гъвкаво работно време и известния на-
предък по отношение предприетите законови мерки за намаляване на работното време 
фактите сочат, че разликите при прилагането на ненормираното работно време между 
индустриално развитите и развиващи се страни продължават да бъдат значителни, без да 
се конкретизира колко точно да бъде то. Тези дискусии са имали за цел да се достигне 
до някои предложения за това как тази разлика да се сведе до минимум.

В друго проучване Lee, McCann и Messenger проследяват теоретичните основи на кон-
цепцията за работното време. Те разглеждат и сравняват в детайли последните тенден-
ции в развиващите се страни и страните в преход. В хода на анализите си те изместват 
фокуса върху общите тенденции по отношение на работното време, неговата структура 
и динамика на национално ниво. Авторите предоставят забележителен набор от пред-
ложения за гъвкаво работно време, като отделят специално внимание на здравето и 
безопасността при работа, както и на „семейно-приятелските отношения“, насърчават 
равенството между половете, и доказват как при намалено работно време се повишава 
производителността и се предоставя възможност на работниците да определят работния 
си график. Тези проучвания продължават да будят голям интерес сред експертите, анга-
жирани с въпросите по условията на труда, здравето и безопасността на работниците, 
сред представителите на профсъюзите, както и сред изследователите в областта на ин-
дустриалните отношения, икономика на труда и трудовото законодателство.

През последните години на европейските пазари на труда все повече нарастват случаите 
на така наречените „по-гъвкави форми на работа“, които се отклоняват от стандартните 
трудови договори. Развитието на тези форми на работа се разглежда като необходимо 
условие за постигане на икономически растеж чрез приспособяването на бизнес стра-
тегиите и производителността към глобализираните пазари. Това, а и множество други 
проучвания, доказва, че бизнесът е осъзнал, че гъвкавото работно време е нещо, което 
не може да бъде пренебрегнато.
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В проучването на WISE за предприятията 86.2 % тях посочват, че те вече са въвели 
мерки, позволяващи на служителите да работят на непълен работен ден. Изненадващо 
е обаче, че едва 48.3 % от предприятията, предлагащи работни места с непълно работно 
време, смятат, че тази мярка е много ефективна. По-конкретно, 75.8 % от всички пред-
приятия предлагат работа на непълен работен ден за служители с деца в предучилищна 
възраст, а 62 % предоставят тази възможност на служители с деца в училищна възраст. 
Процентът на служителите, работещи на непълен работен ден от общия брой на всички 
служители варира между 0.09 % и 18.1 %. Разбира се, тези данни зависят от размера на 
предприятието и, като следствие, от общия брой на служителите в него. Посещенията 
на предприятията по време на работните срещи доказват факта, вече споменат по-горе: 
по-обичайно е възможността за работа на непълен работен да се използва от жените, 
отколкото от мъжете. Числата по-горе също така показват, че в западноевропейските 
страни броят на служителите, работещи на непълен работен ден, е по-висок от този в 
източноевропейските страни. Показателите за Берлин и Антверпен са особено високи и 
значително надвишават показателите за другите градове.

Причините за това могат да включват разликите в заплащането в различните страни, 
което означава, че в източноевропейските страни служителите не могат с лекота да си 
позволят да работят на непълен работен ден. Друга причина може да бъде традицион-
ният модел на работа в някои западноевропейски страни, където мъжете продължават 
да осигуряват основния доход в семейството. В предприятията, посетени при провеж-
дането на работните срещи, се предлага възможност да се работи на непълен работен 
ден. Независимо от това, правилата и условията са различни – не само в зависимост 
от страната, но и в зависимост от конкретния синдикат в града или предприятието. В 
Хелзинки например, в синдиката “AKT”, който отговаря за “сините якички” (например 
водачите на превозни средства), съществуват ограничения за работа на непълен работен 
ден, заложени в колективния трудов договор. “ERTO” – синдикат на “белите якички” 
(например работещите в управлението или администрацията) – подкрепя работата на не-
пълен работен ден. Като цяло, условията и правилата зависят от задачите, приоритетите 
и традициите във всеки синдикат. Затова сравненията са твърде сложни, особено ако не 
се правят в общоевропейски контекст.

В съвременна Европа практика е повече жени да работят, застаряването на населе-
нието расте, а организациите се конкурират за таланти в затруднения пазар на труда. 
Решението на проблемите навярно се крие в промяна на начина на работа и във въз-
можността повече фирми да предоставят услуги на база съотношение 24:7.
Броят на работодателите, предлагащи на сътрудниците възможността да работят при раз-
лични форми на гъвкаво работно време или гъвкави условия на труд, почти се е удвоил 
през последните шест години, според последното проучване на ACAS и DTI (фиг.1). Това 
проучване сочи, че мениджърите започват да показват повече разбиране относно жела-
нието на заетите да постигнат баланс между работата и личния си живот. Ако според да-
нните от проучванията, проведени през 1998 г., 84 % от мениджърите смятат, че балансът 
между личния живот и служебните ангажименти е проблем само на служителите, то в 
настоящото проучване този процент е 65. Този спад явно показва осъзнаване от работо-
дателите на съвременните условия на труд и явната нужда от промяна на формата на 
заетост от редовна, 8 часова в по-мобилна и гъвкава форма на полагане на труд.
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Общо
За някои  
служители

За целия  
персонал

Part-time working 86 43 43

Term-time working 38 23 15

Job-sharing 63 34 29

Flexitime 55 34 21

Compressed hours  
(eg 4-day week) 47 32 15

Annual hours 28 20 8

Working from home on  
a regular basis 55 48 7

Mobile working 27 24 3

Career breaks/sabbaticals 42 17 25

База на проучването: 585 човека ACAS

Фиг. 1 Видове гъвкаво работно време в организациите

Последно изследване на CIPD също показва, че политиките за гъвкаво работно време 
сега се превръщат в норма в организациите. Четирима от всеки пет от анкетираните слу-
жители съобщават, че техният работодател предлага някаква форма на гъвкава заетост. 
Научните изследвания също така подчертават потенциалните ползи от гъвкавата заетост 
от гледна точка на работодателя, тъй като тази форма на заетост влияе пряко върху 
подобряване на нивата на текучество, на репутацията му като работодател и увеличава 
броя кандидати по съответните обяви.

Ползите от използването на гъвкави форми на заетост, показани в редица проучвания, 
са факт, но предизвикателствата по въвеждането на теорията в практика остава пречка 
за работодателите и те често не успяват да въведат тези форми на заетост в техните ор-
ганизации, както и да приложат разработените модели.

Основният акцент на това ръководство е да предостави информация и да посочи добрите 
практики на организации в Европа, успели да въведат гъвкаво работно време и успешно 
да усвоят ползите от него.
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1  Гъвкаво работно време

„Гъвкавата заетост е начин да се помогне на хората да работят ефективно и на орга-
низациите да постигат целите си“, казва Симонета Манфреди, директор на Центъра за 
политически изследвания и развитие, Oxford Brookes University.

„Става въпрос за балансиране между предоставянето на услуги и удовлетворяването на 
индивидуалните нужди. Гъвкавата заетост е модел, чрез който и двете са приложими и 
възможни“, споделя Хелън Гибс, старши консултант по персонала, London Borough на 
Sutton.

Гъвкавото работно време може да има различни форми и приложения, които не са вза-
имно изключващи се и могат да бъдат категоризирани като следва:

• Концепцията за „гъвкав“ пазар на труда 
Европейската комисия посочва гъвкавото работно време като един от най-ефективните 
методи за борба с безработицата и променящите се икономически условия чрез високи 
нива на заетост, ниска инфлация и безработица, както и непрекъснатото нарастване на 
реалните доходи. Гъвкавото работно време е отговор на натиска на работодателите да 
отговорят на нуждите на своите клиенти и служители.(фиг. 2)

 • Числена гъвкавост
Гъвкавостта в щатното разписание е едно от най-силните оръжия в ръцете на работода-
теля по време на динамично променящата се икономическа среда, както и в турбулентни 
времена. Възможността да се променя броят персонал в зависимост от бизнес заявките 
или натоварените периоди е изключително важен подход с цел както да спомогне за 
осъществяването на нуждите на работодателите, така и метод за запазване на работни 
места при спад на натовареността в конкретни периоди.

• Функционална гъвкавост
Икономическата криза, както и все по-широко приложимите методи за оптимизация на 
персонала и стремежа за повишаване на неговата продуктивност, естествено водят до 
актуализирането на програмите за обучение на служителите, така че те да са в състоя-
ние да изпълняват по-широк кръг от задачи. Тази гъвкавост води до доказани финансови 
резултати, а е и мощен инструмент за мотивация и развитие на заетите.

• Гъвкаво работно време и форми на заетост
Тази категория се отнася до работните договорености в дадена организация по отноше-
ние на работното време, работното място и условията на труд и почивка.
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Понятие  Видове  Практики 

Повечето хора мислят, че разбират ясно понятието гъвкаво работно време, но тер-
минът е все още обект на много дискусии и предизвиква обърквания в дефиниране-
то. Гъвкавата заетост на практика се отнася до всеки работен график, който е извън 
нормалния работен модел. Това означава, че работното време вместо на повтарящ 
се, ротационен принцип, е с променлив характер и трудът според него има различни 
вариации. Това може да означава, че работникът или служителят има променливи ра-
ботни характеристики, като например времето за работа, вида на работата или дори на 
работното място. Гъвкавата заетост в болшинството европейски държави се определя 
основно в следните категории:

•	 Непълно работно време: този принцип покрива всички случаи, в които служителя 
е нает на пълен работен ден и всяко намаляване на работните му часове се при-
ема за непълно работно време

•	 Term-time working: заетият остава на постоянна работа, но може да ползва платен/
неплатен отпуск по време на училищните ваканции

•	 Job-sharing: форма на непълно работно време, когато двама (или понякога пове-
че) души споделят отговорността за определена работа по равно

•	 Плаващо работно време: плаващото работно време позволява на служителите да 
избират, в определени от работодателя граници, кога да започва и свършва работ-
ният им ден

•	 Компресирана работна седмица (fortnights): сгъстена работна седмица или 
(Fortnights) не е задължително да доведе до намаляване на общия брой часове 
или до увеличаването им. Основната функция е преразпределението на работното 
време в по-малко и по-дълги блокове през седмицата.

•	 Годишни часове: времето за полагане на труд, в което щатните служители трябва 
да работят, се определя за периода от цялата година.

•	 Работата от дома на регулярна основа: служителите на пълно работно време 
извършват дейността по трудовото си правоотношение от дома си – напр. ИТ-
администратори.

•	 Mobile работа / работа от разстояние: тази форма на заетост позволява на служи-
телите да работят на разстояние от работното място на работодателя през цялата 
седмица или през по-голямата част от нея.

•	 Прекъсване на кариерата: прекъсване на кариерата, или творчески отпуск, са про-
дължителни периоди на отпуск – обикновено неплатен – с цел обучение, пътуване 
или фокусирани върху упражняване на хоби, обикновено в рамките от една до пет 
години.



9

Тези описания на различните форми на гъвкаво работно време са изготвени на база на-
сочеността на проучването на ACAS – британска компания, занимаваща се с проучвания 
на пазара на труда. Съгласно това проучване, извършено сред 60 водещи компании в 
света, горепосочените определения са най-често срещаните сред отговорите на респон-
дентите.

Отговорите на участниците в проучването относно дефиницията за гъвкаво работно 
време са свързани с контекста, че това е инструмент за отключване на потенциала и 
повишаване на ефективността както на работодателя, така и на работника или служи-
теля. Разбирането за самото понятие гъвкава заетост може да варира и в зависимост от 
естеството на организацията, дейността є и вида на работната сила. Добър пример за 
това са компаниите Ernst & Young и Serco.

Сгъстена  
работна  
седмица 

График, в който се концентрира работата за една или повече 
стандартни работни седмици, по-дълги дни.

Гъвкаво  
работно  
време 

График за работа с променлив начален и краен час. В рамките 
на границите, определени от супервайзер/мениджър. Служителите 
работят същия брой редовни часове, както и когато са на 
традиционен режим.

Job-Sharing Договореност, при която двама или повече служители на непълно 
работно време споделят отговорностите на един пълен работен ден в 
рамките на една одобрена заплата.

Работа на  
непълно  
работно  
време

График на работа, при който служителят има по-малка от пълното 
работно време заетост, но тя е най-малко равна на половината от 
обичайно предвидените часове за работна седмица.

Отсъствие  
по лични  
причини

Ситуации, когато за периода на отсъствие служителят запазва 
работното си място. Този период може да бъде платен или не.

Telecommuting Работна договореност, в която служителят редовно работи у дома 
или на алтернативно работно място през цялото или през част от 
работното си време.

Фиг.2 Видове гъвкава заетост в ЕС
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• Ernst & Young: гъвкавост, баланс между личния живот, работата и 
благосъстоянието на служителите

Arthur Young е роден в Глазгоу, Шотландия. Завършва право, но се интересува от банкова 
дейност и инвестиции. През 1890 г. той се премества в САЩ, за да продължи кариерата 
си в областта на счетоводството. През 1906 г. създава счетоводната фирма Arthur Young 
& Company с брат си Stanley.

Alwin C Ernst е роден в Кливланд, САЩ. След като напуска училище, той е работил като 
счетоводител. След това, през 1903, той и брат му Теодор основават Ernst & Ernst, малка 
счетоводна фирма.

Както Артър Йънг, така и AC Ernst са новатори и оценяват значението на качеството в 
работата си. Ernst е пионер в идеята, че счетоводната информация може да се използва 
за генериране на бизнес-решения и тази информация да покаже пътя за развитие на 
организациите, управлявани от неговите клиенти. Той е вдъхновил хората си да предос-
тавят по-добро обслужване на клиентите. Young също се позиционира повече като бизнес 
консултант, отколкото като счетоводител.

Двете фирми бързо навлизат на световния пазар. Още през 1924 г. те правят съдружия 
с британски фирми: Young с Броуд Paterson & Co и Ernst с Уини Smith & Уини. Тези 
съюзи са първите от многото и за двете фирми, които отварят офиси по цял свят с цел 
да обслужват международни клиенти.

AC Ernst Young и Артър никога не се срещат през живота си, но умират с разлика от 
няколко дни един след друг през 1948 година. Въпреки това техните философии през 
1989 г. се комбинират, за да създадат Ernst & Young. Новата организация бързо се пози-
ционира на първа линия в епохата на бърза глобализация, новите технологии, бизнеса и 
постоянната промяна.

AC Ernst и Артър Йънг със сигурност щяха да се гордеят с резултата от своите идеи – 
глобална организация със 175,000 души персонал, служители, които споделят своите иде-
али и цели, за да помогнат на клиентите да подобрят своя бизнес по целия свят.

„Прогресивните работодатели са тези от работодателите, които умеят да вземат гъвкави 
решения“ казват Ernst & Young. И съвременните корпорации „не могат да си позволят 
да не се съобразяват с това“. 

Гъвкавата заетост в Ernst & Young е подход, пряко свързан с приоритетите на компани-
ята да се превърне във фирма, предпочитана от талантите по света. Фирмата се стреми 
да създаде разнообразна работна сила и предлага гъвкава политика на заетост, като поз-
волява на широк кръг от хора да съвместяват работата с начина си на живот.

Във връзка с основния приоритет на компанията – привличането и задържането на та-
ланти, които да могат да се развиват бързо – гъвкавата заетост е една от многото форми 
за привличане и задържане им в организацията. 

В допълнение към официалната политика за гъвкава заетост, фирмата видимо насърча-
ва гъвкавостта чрез въвеждане на различни дейности, които допринасят за постигането 
на оптимален баланс между личния и професионален живот на всеки нает от тях слу-
жител. Тук са изброени някои от прилаганите програми за насърчаване на гъвкавата 
заетост: 
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• „Управление на темпото“: различни видове уоркшоп, ръководени от Wellness BUPA – 
голяма консултантска компания във Великобритания, предлагаща услуги за подобряване 
на здравето на служителите в организациите. Има две версии на семинара: един за мени-
джъри, които искат да разберат повече за идентифицирането и управлението на стреса; 
втора – за обучение на заетите лица, които искат да научат повече за управлението на 
стреса и за своите реакции в стресови ситуации.

• Програма „Начин на живот“ включва в себе си предоставяне на външни услуги в ня-
кои от по-големите фирмени офиси, като педикюр, масаж и физиотерапия и др.

• „Акцент върху здравето и благосъстоянието“. Всеки във фирмата има право на финан-
сирана от компанията здравна услуга, свързана с диагностика на здравословното състоя-
ние на заетите, извършвана от специализирана клиника. Разработен за целта интранет 
сайт, HealthEY, съдържа подробна информация за външната фирма, промоции и оферти, 
които са на разположение на работниците и служителите. Последните инициативи в сай-
та включват напр. „Ден на здравето в Ernst & Young” в офиса в Birmingham и състезания 
на тема ”Овладяване на стреса”.

В Ernst & Young всеки едни служител може да поиска график с гъвкаво работно време, 
а не само от това да се ползват онези групи, регламентирани със закон. Това означава, 
че всички заети лица, а не само родителите на малолетни, могат да полагат труд на 
гъвкав режим по тяхно желание след одобрение от работодателя. Именно чрез гъвкава 
работа те биха могли да се стремят към личностно развитие. Фирмата има много при-
мери за служители на всички нива в организацията, работещи на гъвкав принцип. Има 
висши ръководни кадри, които изработват повечето от годишните си часове по време 
на зимните месеци (процесът на работа е ориентиран по сезони), а през лятото работи 
от разстояние на по-малко часове и прекарва повече време със семейството си. Друг 
служител концентрира годишните си работни часове през пролетта и лятото и чака 
сезона „да излезе на пистите“, тоест през зимния сезон работните му часове са значи-
телно по-малко. Вариантите за гъвкава заетост са част от Наръчника на служителя и 
спецификата им е посочена в Правилника за вътрешния трудов ред, като включват:

• Намалено работно време
• Надомна работа
• Плаващо работно време
• Гъвкави часове на работа и специална работна почивка
• Работа по модела „акция“ 
• Годишните работни дни
• Планирано работно време
• Работа след регламентираната възраст за пенсиониране 

В Ernst & Young има и неформални договорености, които не отговарят точно на описа-
ните в правилниците. Те са индивидуални споразумения, фокусирани върху нуждите на 
служителите на компанията, както и съпътстващи нуждите на клиентите и бизнеса на 
фирмата.
Видовете форми на заетост в компанията са заложени и в софтуера още при търсене 
на подходящи кадри – под наименованието „Taleo”. Това предполага ясни параметри на 
заетост, по-мащабна комуникация със заинтересованите лица и бърз достъп до възмож-
ността за ползване на различни форми на гъвкава заетост. (Фиг. 3)
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Фигура 3 – Извадка от системата за подбор на персонал Талео

Ernst & Young Ltd: www.ey.com  
Лица за контакти: Matthew Thomas and Kathrin Hawkey
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• Гъвкава заетост в Serco Group PLC: различен контекст, различно 
тълкуване

Serco Group PLC е британска компания от публичния сектор, базирана в Hook, North 
Hampshire в Обединеното кралство. Сред нейните дейности са общественият и частен 
градски транспорт и контролът на въздушното движение, авиацията, военните и ядрени 
оръжия, договорите по всички тях, центровете за задържане и затворите, както и учили-
щата. Компанията е листвана на Лондонската фондова борса и е част от FTSE 250 Index. 
По-специални услуги, които компанията предлага, са следните:

• транспорт (напр. железопътен)
• вътрешни работи (напр. бежански центрове за задържане и предлагане услуги за 

съдилищата и затворите)
• защита (напр. контрол на въздушния трафик и пилотното обучение)
• държавни услуги (напр. управление на съоръженията за училищата, центровете за 

отдих и болниците).

„Има определени предизвикателства, свързани с някои от видовете работни места и 
заетите лица. За някои работни места, „да се присъства“ през цялото време е от същест-
вено значение – например за надзирателите в затвора или машинистите.

В много от областите, в които работим, възможностите за гъвкаво работно време са 
ограничени, защото работата изисква определено място за нейното осъществяване. 
Дейността трябва да бъде изпълнена в определено време и графиците на служителите се 
вписват в определени бланки по смени. Въпреки това, ние се опитваме да бъдем гъвка-
ви по отношение на часовете, през които хората работят, дори и да не можем да бъдем 
гъвкави за мястото, където се осъществява определена дейност.

В по-общ план обаче, фирмата има много гъвкава организация, може да се чувстваш дос-
та дезорганизиран в подобна среда, тъй като, поради липса на голям екип в Централата, 
служители от различни населени места или сектори могат да бъдат командировани за 
изпълнение на проекти в различни държави по света. За наетите лица това означава, че 
те могат да бъдат командировани в различни отдели на организацията, а ползите за тях 
са не само във възможността да пътуват, но и да учат и да се развиват.“

Serco Group PLC: www.serco.com  
Лице за контакти: Anne Woolcott,
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2  Причини за използване на гъвкаво работно време ? 

Последните проучвания показват, че гъвкавото работното време може да донесе много 
ползи както за работодателите, така и за работниците и служителите, включително и 
за повишаване на удовлетвореността, намаляване на отсъствията от работа, по-голяма 
ангажираност и намалено текучество. Например, в проучване на Центъра за изследване 
на Бостънския Университет, наречено „ Работа & Семейство“ и проведено сред шест от 
най-големите компании в Европа, 70 % от мениджърите и 87 % от служителите съобща-
ват, че работейки на гъвкаво работно време са отчели положително или силно положи-
телно влияние върху производителността; 65 % от мениджърите и 87 % от служителите 
твърдят, че възможността за гъвкавост при работа им е оказала положително или силно 
положително въздействие върху качеството на труда, а 76 % от мениджърите и 80 % от 
служителите посочват, че гъвкавите условия на труд имат положителен ефект върху за-
държането на заетите в организацията.

В съответствие с приоритетите в Европа, институциите определиха като голям приоритет 
по Стратегия „Европа 2020“ работата по „гъвкавата заетост“ като инструмент за пови-
шаване на удовлетвореността от работата и качеството на живот, както и за овладяване 
на безработицата.

По данни от петото проучване за условията на труд в Европа (EWCS), въз основа на 
интервюта с над 38 000 анкетирани в 34 държави, в доклада са документирани преоб-
ладаващите модели на работното време на работниците и служителите, самостоятелно 
заетите и самотните родители в пет групи държави. В него освен това е анализирана 
връзката между дейностите в платената заетост и домакинството, равновесието между 
професионалния и личния живот и предпочитанията към работното време през всички 
етапи от живота. От анализа е видно, че:

• Над половината от категориите труд, включително заетите по технически, адми-
нистративни и изследователски специалности са на мнение, че възможността за 
гъвкаво работно време е сред най-ценните предимства, които им се предлагат от 
работодателите.

• Над половината от административния персонал и този, ангажиран с изследовател-
ска дейност, е на мнение, че възможностите за гъвкаво работно време са на първо 
или второ място като най-важна програма/политика в поддържането на заетостта 
в Европа.

• Около три четвърти от неакадемичния персонал са отговорили, че разполагат с 
възможности за гъвкаво работно време, чрез които да съвместяват отговорностите 
си към работата и личния живот и/или семейството.

• Най-често посочваните трудности при въвеждането на гъвкаво работно време са 
свързани с естеството на работа и нуждата от незабавен последващ контрол.

В проучване за качеството на живот, проведено от WFD Consulting през 2012 г., е напра-
вено следното заключение: за всички програми и политики, предложени в проучването, 
гъвкавото работно време е сред най-високо ценените от персонала на която и да е орга-
низация – в частния, държавния и неправителствения сектор.
Ако гъвкавостта предлага толкова много организационни ползи, защо не е по-често сре-
щана практика?

Лот Байлин, професор по мениджмънт и Директор в MIT Center прави следния коментар 
за някои американски компании: „Вместо да организират работата си около нуждите и 
целите на задачата, в повечето американски компании работният процес се организира 
с времево ограничение – някак си човек винаги трябва да бъде на работа, дори кога-
то работата не го изисква.“ Работодателите се борят с несъответствието между живота 
на своите работници и структурата на работното място. Това е разминаването между 
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съвременната реалност и политиките и системите, създавани през миналия век, действи-
телност, в която много по-малко работници са били „необременени“ от семейни и други 
отговорности, отколкото в сегашното време.

Липсата на информация за ползите от гъвкавото работно време и възможностите за 
прилагането му, несъмнено намаляват неговото прилагане. Разбира се, някои професии 
и длъжности не се поддават лесно на този вид форма на заетост. В тези случаи мениджъ-
рите трябва да вземат индивидуални решения и да балансират нуждите на служителите 
с нуждите на бизнеса. Това наистина може да се окаже трудна задача.

„В нашата фирма гъвкавото работно време е въведено на база идеята за финансова оп-
тимизация от офис-пространства, както и от идеята да представим Centrica като предпо-
читан работодател.“ Carol Thwaites, ръководител проекти, Centrica

„Клиентите очакват от нас да сме на линия, когато те искат да се свържат с нас, а не от 
понеделник до петък, от девет до пет.“ Peri Thomas, HR мениджър, Loop

„Гъвкавата заетост има смисъл! Убеден съм, че служителите неминуемо ще поискат гъв-
кавост от своя работодател в някакъв момент по време на трудовия си път. За нас това 
е много практична работна схема. Има изобилие от други телефонни центрове в близост 
до Birmingham – предлагането на гъвкаво работно време ще помогне за привличането и 
задържането на най-добрите специалисти“, Surinder Gill, HR мениджър, Telewest.

Проучване на CIPD показа, че „гъвкавата заетост спомага за задържането на персона-
ла“ – и в допълнение, това е инструмент „с помощта на който да се отговори на нуждите 
на работниците и служителите“ – произнасят се топ-професионалисти в HR-сектора от 
Великобритания. „В проучване на причините за използване на гъвкави форми на заетост 
над една трета от анкетираните също така подчертават, че „подкрепа за нуждите на биз-
неса“ и „задоволяване на нуждите на клиентите“ са много важни причини за използване 
на гъвкаво работно време в организациите.

Гъвкавата заетост е най-добре приложима при положение, че съответства стратегически на:

• организационните нужди
• индивидуалните нужди
• нуждите на клиентите 

Съществуват множество практики за повишаване на ефективността у служителите на 
база на възможностите за плаващо работно време или други форми на гъвкава заетост. 
Независимо от това, окончателното решение дали и под каква форма ще бъде предос-
тавена възможността за гъвкава заетост в една организация, се определя от борда на 
директорите и стратегическото позициониране на човешките ресурси като инструмент 
за управление. Добра практика по темата може да се заимства от компанията Google, 
от стратегията за управление на персонала на Oxford Brookes University, както и тази на 
търговските компании Loop, Britannia Building Society, Centrica и Scottish.
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• GOOGLE

Google Inc. е американска многонационална корпорация, специализирана в интернет-
бизнеса. Неговите дейности включват: интернет търсачка, ИТ-облаци, софтуер и онлайн 
рекламни технологии. Повечето от нейните печалби са получени от AdWords.
Google е основана от Лари Пейдж и Сергей Брин, докато са били докторант-студенти в 
Станфордския университет. Заедно те притежават около 16 % от акциите на дружеството. 
Те създават Google като частна компания на 4 септември 1998 година. 

Нейната мисия от самото начало е „да организира световната информация и да я на-
прави универсална, достъпна и полезна“, а неофициалният лозунг гласи: „Не бъди зъл”. 
През 2006 г. се премества в централата на Google в Маунтин Вю, Калифорния, по прякор 
Googleplex. Бързият растеж, както и листването на борсата, предизвикват създаването на 
редица продукти, придобивания и партньорства извън търсачката Google, основана на 
база на идеята за търсенето в интернет пространството. 

Когато става въпрос за гъвкаво работно време, хората обикновено го свързват с прави-
лото за 20 % на Google. Компанията позволява на служителите си да отделят една пета 
от времето си за работа по иновативни, дори луди проекти по техен избор. Дълго време 
тази възможност се смята за източник на иновативната машина на Google, допринесла 
за някои от най-значимите є продукти като Gmail, Google News и Adsense. Това правило 
е знак на уважение към стремежа за личностно развитие, независимо от позицията в 
йерархията. Сега обаче то е поставено на изпитание. На теория елиминирането на това 
правило спестява пари във времена на несигурност. Според бивши служители на Google, 
лимитирането на проекта е започнало в годините на рецесия заради спада на приходи-
те. Това е част от новата стратегия на Лари Пейдж да ограничи дейности, които не са 
основни, съкращавайки много от експерименталните проекти. Или допускайки до тях 
само избрани служители.
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Спрямо тази нова стратегия за управление, Google започва да изисква от своите инжене-
ри да получават одобрение от ръководителите си, за да се възползват от правото да ра-
ботят по самостоятелни проекти един ден седмично. Дотогава, това право се е давало на 
всички. Впоследствие, висшият мениджмънт на корпорацията изисква при тези одобре-
ния да се взема предвид производителността на екипите, в които тези служители работят. 
Очакваното ниво на производителност на екипите се калкулира на база основният анга-
жимент на служителите и изисква 100 % от времето им. Правилото за 20-те процента не 
е премахнато, а е трансформирано в правило за 120 %, казват работещи за Google пред 
Quartz. Според Wired обаче, това правило никога не е било формално разписано. В ком-
пания, в която бонусите са съществена част от възнаграждението, служителите не могат 
да си позволят да се фокусират върху собствени проекти, особено ако нямат подкрепата 
на прекия си ръководител и/или на колегите си. Идеята за известна независимост на 
служителите, всъщност не е на Google, а на ЗМ, където е въведена като правило за „15-те 
процента“. Под една или друга форма тя се прилага от Facebook и Linkedin и получава 
нов тласък напред, чрез корпоративните хакатони и вътрешно фирмени инкубатори.

 



18

• Oxford Brookes University: гъвкавата заетост като част от по-ши-
роката стратегия за управление на човешките ресурси

Oxford Brookes University стартира като звено към Oxford School, специализирано в сфе-
рата на изкуството през 1865 г., когато заема една стая на приземния етаж на Taylor – 
заведение в центъра на града. Пет години по-късно е създадена Академията на науките, 
която предлага широка гама от научни и технически дисциплини и вечерни курсове в 
University Museum. През 1891 г. училището е преименувано на Oxford City –техническо 
училище.

Университетът приема стратегия за развитие на човешките ресурси през 2002 г, като две 
от нейните основни направления са: подбора и задържането и равните възможности на 
работното място. Те стоят в основата на развитието на университета и политиките му, 
касаещи баланса между работата и личния живот, използвайки основно инструмента 
гъвкаво работно време.

Съвременното управление на човешките ресурси променя терминологията от „равни 
възможности“ към „управление на многообразието“, което отразява признанието, че 
работодателите все повече трябва да взимат в предвид разнообразието на възгледите 
на своите служители: културни, социални и лични, начин на живот и т.н., ако искат да 
предлагат истинско равенство на възможностите за реализация на потенциала на своите 
служители.

Стратегията за развитие на човешки ресурси в университета е да се наемат и най-добри-
те преподаватели и административни таланти, които са на пазара на труда, като основ-
ното оръжие в ръцете на университета е възможността пред служителите да избират от 
различните форми на гъвкаво работно време.

Лице за контакти: Боб Цена, директор Човешки ресурси  
Oxford Brookes University, www.brookes.ac.uk
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• Loop: гъвкавото работно време и връзката му с бизнес нуждите 

Loop е създадена през април 2000 г. в рамките на групата Kelda с основна цел предоста-
вяне на услуги за управление на техните клиенти. Loop, на практика е водоразпредели-
телното дружество за територията на Йоркшир и услугите им включват:

•	 Контактен център за услуги за крайни клиенти
•	 Фактуриране и калкулация на услуги

Loop разработват широк спектър от политики и процедури, имащи за цел да привлекат, 
запазят и подкрепят в развитието близо 600 души, които работят в офиса на фирмата, 
намиращ се в Брадфорд, Западен Йоркшир.

Sunday Times класира компанията в Топ 100 на най-добрите места за работа в Обединеното 
кралство осем пъти от 2003 г. насам, като това се случва за последен път през януари и 
през февруари 2012 г. Фирмата е акредитирана със Star One рейтинг като една от най-
добрите компании по нива на мотивация на служителите.

Тази организация е реален пример за правилото, че успешното обслужване на клиентите 
е тясно свързано с удовлетвореността на служителите, което в Loop е закон, както и мо-
тото: "великите преживявания на клиентите се осъществяват чрез велики хора в екипа."

Loop е бизнес за предоставяне на аутсорсинг в обслужването на клиенти, като това е 
дейност, ориентирана към потребителите, в която гъвкавостта е основно изискване-седем 
дни в седмицата, компанията е на разположение на клиента, от рано през деня – кога-
то дейността започва, до края на съответната операция. Възможността, служителите на 
фирмата да покриват часовите интервали, изисквани от клиентите, е от първостепенно 
значение. "Клиентите очакват от нас фирмата да бъде достъпна, когато искат да се свър-
жат с нас, а не от понеделник до петък, от девет до пет."

Трудовите отношения се регламентират във всички възможни форми, включително на 
непълно работно време, споделяне на работни позиции, надомна работа, годишно ра-
ботно време, както и набор от различни модели на работен график. Loop се опитва да 
се адаптира към нуждите на своите служители, както и към тези на динамично развива-
щата се бизнес среда. Гъвкавостта на организацията е основно предимство на фирмата 
пред клиентите є, а отношението към хората и обслужването прави Loop неповторима.

Loop понастоящем носи званието на Националната Customer Services Awards за най-до-
бър контактен център, а качеството на техните услуги за клиентите на Yorkshire Water им 
печели титлата на най-добра компания, предоставяща аутсорсинг услуги към държавата 
в сферата на поддръжката – Utility UK 2004.

Лице за контакти: Steven Wood, ЧР-мениджър,  
Loop: www.loop.co.uk
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• Britannia Building Society: гъвкавост в контекста на разнообразие-
то и корпоративната стратегия

Britannia Building Society започва историята си през 1856 година, когато Leek и Moorlands 
създават дружеството. Имат 204 служителя и от 1921 г. генерират активи на стойност 
над 1 млн. лири. Днешната Britannia е плод на поредица от сливания, на първо място 
с Longton и по-специално с Building Society NALGO през 1960 г., когато става една от 
десетте най-големи фирми във Великобритания.

Компанията създава своята корпоративна стратегия на база на мотото „да създадем стра-
хотно място за работа, разрастване и развитие“. Това е едно от задължителните „задания“ 
в корпоративната стратегия (виж модела по-долу). Разнообразието и съответно различ-
ните форми на гъвкава заетост са крайъгълният камък на този елемент от стратегията 
на организацията.

Мисия:

Да бъдем известни като най-предпочитан работодател във  
Великобритания

Ценности и дадености

Фокус върху  
клиентите

Великолепно място за  
работа, растеж и развитие

Етичност, социална отговорност 
и модел за разбирателство

Опростяване на  
процесите в бизнеса

Мерки

Удовлетвореност  
на клиентите

Удовлетвореност 
на сътрудниците

Информиране  
на медиите

Финанси

Ниво на 
удовлетво-

реност 

Основни 
клиенти

Общ брой 
клиенти

Удовлетвореност 
на сътрудниците

Рейтинги на  
отклик в  
медиите

Отражение  
в медиите

Групова  
печалба

Членство  
с ипотечни  

активи

Членство  
с дребно  

финансиране

Актуални бизнес-теми, защото разнообразието създава стабилност

Опит с клиентите
•	Привличане	на	нови	клиен-
ти

•	Повече	продажби	за	налич-
ните клиенти

•	Предлагане	на	безупречно	
обслужване за всички наши 
клиенти

Корпоративна социална отговорност
•	Да	бъдем	известни	като	най-добрите	във	
Великобритания

•	Да	бъдем	етични,	социално	отговорни
•	Модел	на	разбирателство
•	Приоритет	на	клиентите

Великолепно място за работа, растеж и 
развитие
•	Задържане	на	сътрудниците
•	Привличане	на	нови	служители
•	Подобряване	на	степента	на	удовлет-
вореност на настоящите сътрудници, 
чрез удобни за тях схеми на гъвкава 
заетост
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• Centrica: „работата е това, което правя, не мястото, на което отивам“

Centrica Plc. е мултинационална компания със седалище в Windsor, Великобритания. 
Нейната основна дейност е доставка на електроенергия и газ за бизнеса и потребите-
лите във Великобритания и Северна Америка. Това е най-големият доставчик на газ за 
битовите клиенти във Великобритания и един от най-големите доставчици на електрое-
нергия, работещи под търговските имена Scottish Gas в Шотландия и British Gas в оста-
налата част от Обединеното кралство. Има също така активна дейност в проучването и 
добива на природен газ; електроенергия и предоставянето на услуги за домакинствата, 
включително ВиК.

Centrica е листвана на Лондонската фондова борса и е съставна част от FTSE 100 Index 
и има пазарна капитализация от около £ 15 милиарда през 23 декември 2011 г., както 
и е 26-та по големина компания с листване на Лондонската фондова борса през 2012 г.
Centrica въвежда първоначално гъвкавата заетост под формата на проект наречен 
„Martini“ под лозунга „по всяко време, на всяко място, където и да е“. Това е инициатива 
за определяне на възможностите на дружеството за подобряване на ефективността на 
служителите и оптималното използване на офис пространството на база въвеждането на 
гъвкаво работно време. Целта е сътрудниците на Centrica да могат да работят на място-
то, което най-добре отговаря на нуждите на работата им, както и на предпочитания стил 
на работа. Много от тях ще имат възможността да работят от всички офиси на фирма-
та, от дома си или дистанционно, като по този начин намаляват нуждата от постоянно 
работно място. Целта е да се използват само централата и корпоративните сгради в 
рамките на Centrica. Основните дейности по проекта включват:

• рационалното използване на офис пространството

• оптимизацията на IT-инфраструктурата на компанията 

• проектно базирана работна заетост

• необходимостта от въвеждане на нови процедури и системи за привличане и за-
държане на служители.

Проектът е свързан и с подобряване на ангажираността на служителите и постигането 
на баланс между работата и личния им живот. Планираният резултат от проекта е да 
повиши нивата на удовлетвореност на служителите и да създаде нов образ на Centrica 
като привлекателна за широк кръг от кандидат-организации.

Лица за контакти: Teresa Cavana, Carol Thwaites,  
Centrica Plc.: www.centrica.com
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• Адвокатско съдружие Scottish: как да съчетаем нуждите на рабо-
тодателите и заетите в организацията

„Балансът между професионалния и личния живот“ в адвокатското съдружие “The 
Scottish” е проект, започнал през един от най-предизвикателните за корпорацията биз-
нес периоди – септември 2001 година, когато начело застава нов борд на директорите. 
Изпълнителният директор има ясна визия относно необходимостта да се намерят нови 
стратегически подходи за работа, даващи предимство за достигане на по-голям брой и 
независими от местоположението си лица. Един от приоритетите на новия борд е въвеж-
дането на електронна система за обслужване на клиентите на сдружението.

В същото време, адвокатското съдружие прилага предимно пълно работно време на 
осем часова база, от понеделник до петък, въпреки, че е съществувала форма на гъвкава 
заетост, наречена „Flexi“, която се е основавала на плаващо време в и извън сградата с 
помощта на „напомнящ часовник“. Този проект обаче се базира на прекомерно адми-
нистриране и полицейщина (персоналът губи време за ръчно обработване на записи, за 
разпечатване и за полагане на подписи) и с времето създава лош имидж по отношение 
на понятието за гъвкаво работно време в организацията.

Въпреки че служителите харесват идеята за въвеждането на гъвкава заетост, споменът 
от неуспешния предишен проект води до известна несигурност и негативизъм към „пра-
вилата“ на системата. В допълнение, предходната система за гъвкава заетост не дава 
резултат и за организацията, променящите се нужди на бизнеса и производителността.

Независимо от горепосочените обстоятелства, компанията взима решение да канди-
датства за безвъзмездна помощ по програмата Challenge на DTI, която да спомогне за 
подобряване на организационния климат, чрез подобряване на баланса между работата 
и личния живот на служителите в организацията. Целите на проекта са следните:

•	Подобряване	на	качеството	на	работа	и	ефективността	на	процесите,	чрез	изграждане	
на фирмена култура, базирана на гъвкава заетост и креативност.
•	Увеличаване	на	удовлетвореността	на	клиентите.
•	Въвеждане	на	електронна	търговия	и	съвременни	технологии	
•	Подобряване	на	качеството	на	живот	и	благосъстоянието	на	всички	служители.
•	Подобряване	на	морала	на	персонала	с	последяващо	намаляване	на	загубите	от	отсъст-
вия поради болест и повишаване на удовлетвореността/мотивацията на сътрудниците.
•	Повишаване	на	популярността	на	организацията	като	предпочитан	работодател.

Проектът е успешно осъществен и независимо от трудностите при въвеждането и недо-
верието от страна на служителите, повишава удовлетвореността на работещите в орга-
низацията с 30 %.

Лице за контакти: Moyra Williamson,  
Адвокатско съдружие Scottish
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Мнозинството работодатели в България – 93 % от анкетираните – имат положително 
отношение към въвеждането на гъвкавата форма на заетост във фирмата, която упра-
вляват. Едва 7 % твърдят, че подобни методи не са възможни. Отново масово – 91 % 
от работодателите – потвърждават, че познават формите и възможностите за гъвкавата 
работа. Според ръководителите, в управляваните от тях микро-, малки и средни фирми 
се прилага работа на смени (46 %), работа на половин работен ден (24 %), работа на 
плаващо работно време (24 %) и почасова работа (23 %). (Фиг. 4)

Форми на заетост Чували са за Прилагат се 
във фирмата

Работата 
позволява

Биха се 
възползвали

Почасова работа 87 23 37 44

Работа на 1/2 работен 
ден 74 24 44 33

Работа от разстояние 49 11 17 24

Работа от вкъщи 72 4 15 27

Работа на смени 75 46 53 42

Работа на плаващо  
работно време 66 24 44 47

Нито едно от изброените 11 26 11 16

Фиг. 4: Нагласи на работодателите в МСП към гъвкавите форми на заетост

Източник: Национално представително проучване, част от научно изследване по темата   
“Гъвкавата заетост в МСП в България: Състояние и перспективи”

Цели 26 % обаче твърдят, че в предприятието не е въведена нито една от формите на гъв-
кава заетост. Според 53 % работата във фирмата им позволява заетост на смени, 44 % – 
на половин работен ден, 44 % – на плаващо работно време. От плаващо работно време 
биха се възползвали 47 % от мениджърите, други 44 % – от почасова работа, а 42 % – и от 
работа на смени. Работодателите оценяват, че въвеждането на гъвкави форми на заетост 
може да доведе до повишаване на производителността на труда поради по-ефективната 
система на заплащане на труда, т.е. според обема и качеството на извършваната работа, 
пише в доклада си проф. Владимирова. Това дава сигнал, че българският работодател 
познава формите на гъвкава заетост, но среща затруднения при въвеждането им.
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3  Предизвикателства при въвеждането на гъвкаво работно време

Според проучване на „CIPD“ понятието гъвкавото работно време е широко разпростране-
но в работодателските организации в Европа. Основните предизвикателства за прилагане 
на гъвкавото работно време според изследването на „CIPD”са показани на фигура 3.

Всички тези фактори са фокусирани основно върху финансовите параметри, липсата на 
интерес и съпротивата от страна на служителите. Почти половината от участниците в 
проучването на “CIPD“ твърдят, че мениджърите срещат трудности при прилагането на 
гъвкавото работно време. Определените като най-проблематични от страна на преките 
ръководители фактори са:

•	 постигането	на	справедливост	в	решенията,	ориентирани	към	различните	групи	
служители

•	 трудности	при	комуникацията	на	формите	на	заетост	и	ползите	от	тях	с	екипа	
•	 неспособност	за	контрол	върху	работата	на	служителите
•	 необходимостта,	организациите	да	наемат	повече	служители,за	да	поддържат	об-

служването/крайният резултат.

Проучването също така показва, че много организации както в частния, така и в публич-
ния сектор се борят за повишаване на осведомеността при договарянията за различните 
форми на гъвкаво работно време, така че да успеят да увеличат популярността му сред 
различните заети.

На база на проучването, проведено от CIPD (фиг.5), могат да се обособят шест области, 
които е изключително важно да бъдат разгледани и анализирани от всяка организация, 
която планира въвеждането на гъвкава заетост. Тези области са следните:

•	 Роли	и	отговорности
•	 Управленски	умения,	нагласи	и	култура	на	организацията
•	 Комуникация	и	ангажименти
•	 Тестване	на	гъвкавата	заетост	чрез	пилотно	въвеждане	на	ограничена	територия,	по-

зиция или вид 
•	 Наблюдение,	измерване	и	оценка	след	тестването
•	 Цялостно	въвеждане	и	поддържане	на	механизма	на	работата	–	превръщането	му	в	

работеща система.
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Вид Микро Малки Средни Средно

Непълно работно време 58 86 87 96

Учене през време на работа 9 16 18 45

Работа дял – акции 9 23 28 68

Гъвкаво работно време 45 42 41 55

Право да поискат гъвкаво работно време за 
всички служители

40 51 59 70

Компресирани часове (петдневна работна сед-
мица която продължава четири дни) 

20 22 36 56

Годишни часове (служителите са наети да 
работят определен брой часове всяка година с 
гъвкавост на отработени часове)

7 4 8 32

Надомна работа на регламентирана база 46 36 53 61

Мобилна работа (например използвайки лап-
топ за работа от друго място)

28 16 26 56

Кариерни прекъсвания, sabbaticals 8 14 26 56

Командироване в друга организация 4 8 14 40

Свободно време за работа 13 8 12 28

Разширени почивки 12 12 20 32

Други 6 2 2 2

Не е приложимо, ние не предоставяме гъвка-
во работно време

15 9 5 0

Фиг. 5, Източник: анкета на CIPD, 2013

Интересен е практическият казус според Accenture – мултимедийна консултантска ком-
пания – по въпроса „Какви видове гъвкава заетост в момента предлагате?”
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• Accenture и гъвкавите форми на заетост

Accenture АД е мултинационална компания за управленско консултиране, технологични 
услуги и аутсорсинг със седалище в Дъблин, Ирландия. Това е най-голямата в света кон-
султантска фирма, като по приходи и е в списъка на най-добрите в света организации на 
Fortune Global 500. Към края на август 2013 г. компанията има около 266 000 служители, 
обслужващи клиенти в повече от 120 страни. В Индия се намира най-големият офис 
на Accenture, като броят на служителите на фирмата до края на 2013 година се очак-
ва да достигнат 97 000. В САЩ има около 40 000 служители, а във Филипините 35 000. 
Настоящите клиенти в Accenture включват 89 на Fortune Global 100 и повече от 3/4 от 
Fortune Global 500. От 1 септември 2009 г. компанията е въвела:

• часове на гъвкаво работно време: на база на съществуващите работни часове се 
определят договорен брой дни;

• непълно работно време;
• съвместяване на работното място;
• проектна работа;
• политика за ползване на отпуски: позволява на служителите да ползват неплатен 

отпуск за упражняване на дейности извън работната среда.

Компанията също така позволява използването на множество гъвкави схеми на работа 
едновременно, като всеки тип гъвкавата заетост е достъпна за служителите от всяко 
ниво, от най-ниското организационно ниво до най-високото.

Анкета сред служителите на фирмата

 1. ”Защо предлагате гъвкава заетост”?
Проведените вътрешнофирмени анкети, както и тези, проведени от външни консултанти 
на Accenture, подчертават нуждата да се отговори на променящата се работна сила, коя-
то изисква по-голяма свобода и по-голям избор в това как, кога и къде служителите да 
вършат своята работа.

 2. „Какво отчитате като основна полза при предлагане на гъвкава работа”?
Accenture е определила седем бизнес причини за създаване на по-гъвкава и благоприятна 
работна среда:

•	за	привличане	и	задържане	на	широк	спектър	от	талантливи	хора;
•	за	повишаване	на	морала	и	удовлетвореността	от	работата;
•	за	увеличаване	на	производителността	и	подобряване	на	бизнес-резултатите;
•	за	повишаване	ангажираността	и	участието	в	различни	проекти;
•	да	се	намалят	разходите	за	здравеопазване	и	болнични;
•	да	се	привлекат	нови	инвеститори;
•	за	да	бъде	социално-отговорна	организация

Повече от 80 % от служителите в Accenture казват, че постигането на баланс между ра-
ботата и личния живот е от изключителна необходимост за тях. 52 % от служителите 
на Accenture, Великобритания, които вече работят по някаква гъвкава работна схема, 
показват повишени нива на участие и ангажираност във всички проекти на компанията. 

Accenture е прозряла, че липсата на баланс между работата и личния живот често е при-
чина хората, и в частност жените, да напускат фирмата. За да запазят своите ценни и 
обучени кадри, а и за да привлекат нови, те създават програма, която се нарича „Работи 
гъвкаво”. Тази схема на работа е създадена специално както за подобряване благосъс-
тоянието, така и за задържането на служителите. Гъвкавата форма на заетост дава на 
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служителите повече контрол върху техния хорариум работни часове, както и избягване 
на стреса от пътуване в пиковите часове.

 3. „Какво ще посочите като най-иновативен елемент на вашите правила за гъвкаво 
работно време”?

Една от основните ценности на Accenture е сътрудничество между всички служители. 
Поради това Accenture създаде „Една глобална мрежа“. Това е връзка за обмен на знания, 
опит и добри практики чрез портал в Интранет, който позволява на всички служители да 
се свържат едни с други, да споделят идеи, да изказват мнение. По този начин се реагира 
бързо на въпросите и се обработват техните коментари. В така създалите се канали за 
комуникация, служителите могат да участват независимо и по всяко време без значение 
дали са в офиса или работят от дома си.

Най-новият технически софтуер, създаден за нуждите на служителите, заети по модела 
на надомната работа, дава пълен достъп до множество начини за поддържане на връзка 
с колеги и клиенти. Office Communicator е софтуер, който позволява сигурни и незабавни 
съобщения (IM), интегрирано присъствие, OC до OC аудио и видеоконферентна връзка, 
даваща възможност за повиквания и от десктоп и от смартфони. 

Цялостната онлайн платформа, касаеща гъвкавата заетост на Accenture е специален пор-
тал наречен „Акцент върху гъвкавостта”, която предоставя информация за възможности-
те и видовете гъвкава работа. Тя осигурява казуси от служителите на техните режими и 
различни връзки, инструменти и съвети. 
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• British Petrolium

British Petrolium (BP) е една от най-големите световни компании с бизнес профил петрол, 
сондаж на петрол и управление на бензиностанции. Компанията притежава брандовете 
BP, Aral и Castrol и в нея работят 86 000 души в Европа, Азия и Америка.

На въпроса: 
„Какви видове гъвкава заетост предлагате и как е въведена тя във вашата компания?”, 
Анжела Уилямс, директор на BP отговаря:

„В BP гъвкавата заетост е добре установена и е ключов елемент на нашата бизнес 
стратегия. Предлагайки различни видове гъвкава заетост, ние можем да създадем пълна 
мобилност за нашите служители и да им дадем възможност да предоставят на нашите 
клиенти услугата 24/7. Инженерите, които работят за нас, са с гъвкави работни графици 
и са на разположение 20 часа през денонощието, седем дни в седмицата и това е като 
допълнение към нашата 24-часова спешна услуга за клиентите ни. Ние подкрепяме ис-
канията на нашите служители за гъвкава заетост винаги, когато е възможно, съобразя-
вайки се с нуждите на бизнеса ни. Нашите вътрешнофирмени гъвкави работни политики 
позволяват студентите, които работят за нас, да учат нормално и да не се откъсват от 
задължителния им учебен процес. Ползваме персонал на лизинг, разполагаме със служи-
тели, които работят повече или по-малко часове при пълно или непълно работно време. 
Използвайки това гъвкаво работно време, ние даваме възможност на нашите служители 
да оставят или взимат навреме от детските заведения своите деца. При нас е възможна 
и дистанционна работа. Подкрепяме както съответната подходяща за бизнеса ни работа, 
така и надомната.“

Защо предлагате гъвкава заетост?
„Нашите служители и техните умения са от основно значение за качеството на услугата, 
която ние предоставяме на нашите клиенти и най-вече за цялостния успех на BP. Ние 
предлагаме гъвкава заетост, защото искаме да привличаме и задържаме най-добрите 
таланти, независимо от вида работа и отговорностите, които имат. Правим всичко въз-
можно за нас да работят качествени служители, като не се ръководим от фактори като 
националност, пол, принадлежност и възраст, а само и единствено от служители, които 
да споделят нашата фирмена култура и клиентска база.

С предлагането на гъвкава заетост ние увеличаваме лоялността на служителите към на-
шата марка и предлагаме по-добра обстановка за работа. Не напразно BP бе класирана 
в горния клас на удовлетвореност на персонала при последното си участие в проучването 
за ангажираност, проведено от Aon Hewitt. В това проучване се коментира и ниското 
текучество сред нашите служители. В центровете ни във Великобритания, например, 
имаме едни от най-ниските ставки в индустрията, добри нива на продажбите и силна 
ангажираност към клиентите.“

Какви според вас са ползите в предлагането на гъвкава заетост?
„Ние вярваме, че работещите с желание служители водят до успешен, процъфтяващ биз-
нес. Предлаганите от нас предимства, като например гъвкави работни схеми, изграждат 
взаимно доверие между работодателя и работника. В замяна хората ни възнаграждават 
с голяма лоялност и ангажимент към нашият бизнес и нашите клиенти.“
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Какво мислите, че ще се промени, ако в политиката ви не съществуват позиции на гъ-
вкаво работно време?
„Без служители на гъвкаво работно време ние няма да можем да дадем на нашите 
клиенти същото чудесно обслужване и отговор на индивидуалните им нужди. Нашата 
организация напълно ще спре да функционира. Гъвкавостта в бизнеса е изключително 
важен показател в днешно време и чрез гъвкава заетост ние оставаме конкурентни и 
вървим напред, постигайки синхрон с тенденциите на времето, в което живеем и ра-
ботим.“

Лице за контакти: Angela Williams, директор на BP  
British petrolium, www.bp.com
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4  Задължения и отговорности

„Мисля, че един от най-добрите начини да обобщим предимствата на гъвкавото работно 
време е, че ако вие сте гъвкави към вашите служители, те ще бъдат гъвкави с вас.” Майк 
Нюъл, консултант, Oxford Brookes University.

”Наличен е изключително голям ПР относно гъвкавата заетост от индивидуална гледна 
точка, също така е важно хората да отразяват гъвкавостта и от гледна точка на органи-
зацията. Става дума за „вземи и дай“ – не само лицето получава това, което иска”. Линет 
Бекет, Change manager, Britannia Building Society 

За да работи успешно гъвкавото работно време е необходим достъпен и прозрачен 
процес по време на управлението му. Това помага на служителите да чувстват доброто 
справедливо отношение, като налице е средство за обективна оценка при различните 
обстоятелства, съпътстващи прилагането на гъвкавото работно време. Също така е ва-
жно да са определени ясно ролите и отговорностите на различните страни, включени в 
създаването на схеми на гъвкаво работно време като инструмент за управление. Не би 
могло да се въведе ефективно гъвкавата заетост, без да са дефинирани всички роли и 
страните по тях да са ангажирани с процеса:

• служители (и екипи)
• мениджъри
• човешки ресурси (HR).

Съществуват два процеса на създаване на схеми за гъвкаво работно време, както и оп-
ределяне на различни роли и отговорности на страните.

Процедура

Много институции в Европейския съюз изучават ползата от въвеждането на гъвкаво ра-
ботно време и процедурите по него. Процедурата за въвеждане на гъвкаво работно време 
в организациите е в съответствие с действащите нормативни актове на съответната дър-
жава, но едно е общото за територията на Европейския съюз – има видове служители, 
които имат право да поискат под някаква форма гъвкаво работно време.

Някои организации приемат двустранен подход, с молба към тези служители, които 
не са облагодетелствани от законодателното с „право на искане“, техните искания да 
се разглеждат на неформална база, която е регламентирана от вътрешнофирмените 
процедури. Това, което се очертава като особено важно при тези обстоятелства е не-
обходимостта, мениджърите ясно да разберат естеството на всяка молба за гъвкаво 
работно време, с която се занимават. Работодателят може да бъде уязвим при възбуж-
дане на потенциални трудови спорове със служители и подчинени, ако преговорите за 
причините за определяне или отказ на гъвкава форма на заетост не са отделни, с добра 
аргументация.

Като цяло, препоръките за прилагане на правилна процедура по отношение постъпилите 
заявки за гъвкава заетост са следните:

•	 Мениджърите да се справят своевременно с исканията
•	 Служителите да имат съзнанието, че тяхната молба може да има влияние върху 

техните колеги и бизнеса като цяло.
•	 Мениджърите да обърнат подобаващо внимание на молбата за прилагане на фор-

ми на гъвкаво работно време. 



31

Проучването на „CIPD“ показва, че много от договорите за гъвкаво работно време на 
практика се обработват по неформален начин. Един по-неформален подход има потен-
циална полза да насърчи диалога и доверието между служителите и техните мениджъри. 
При по-малките организации това е по-подходящата форма на комуникация, касаеща 
гъвкавото работно време, докато в големите организации подобна индивидуална до-
говореност би предизвикала негативни дискусии и коментари, както и допълнителни 
проблеми.

Независимо от начина на договаряне за различните форми на заетост, съществува риск 
от непоследователност в подхода и отношението на мениджърите относно гъвкавото ра-
ботно време, създавайки неудобство сред работниците и служителите в различните части 
на организацията. Една организация, която иска да насърчи гъвкавия начин на работа, 
ще срещне трудности в контролирането на усвояването и измерването на ефекта върху 
производителността при гъвкавото работно време. 

Също така съществуват редица трудности при осъществяване на контрол върху искани-
ята за гъвкаво работно време. Начина на процедиране, обработка и дори детайлите при 
неформалните договорености, следва да се обмислят добре и съгласуват с трудово-прав-
ните норми на съответната европейска страна, в противен случай, работодателят може 
да претърпи санкции от държавните институции или да бъде обект на съдебни искове от 
служителите си.
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• Saint Mango: Управление на процеса по одобрението на молби за 
гъвкаво работно време от страна на служителите

Saint Mango е благотворителна организация, насочена към работа с бездомните лица с 
местоположение Лондон. Директор Човешки ресурси и одит Пит Джефри описва кли-
ентските групи, с които организацията работи като „уязвими хора със сложни проблеми“. 
Работата е предизвикателна и организацията изпитва трудности при подбора на персонал 
и задържането му. Фокусът на компанията е да направи пакета от привилегии, които се 
предлагат на кандидатите за работа, колкото се може по-атрактивен.

С оглед на предизвикателството да задържат хората си, молбите за гъвкаво работно 
време в миналото не са били оценявани така както трябва. Под натиска на вече поети 
ангажименти към служители, както и факта, че болшинството от тях живеят на отдале-
чени от работните си места точки, мениджърите се съгласявали с молбите, без реално 
да се замислят за последиците за колектива и от гледна точка за бизнеса.

Един пример за това е молбата на оперативния мениджър, който пътувал дълго време, 
за да достигне работното си място и започнал да обмисля напускане. Тя помолила да 
работи на намалена седмица, като петдневната работна седмица да бъде компресирана 
в четири работни дни. Молбата є била удовлетворена, но новото споразумение за рабо-
та много бързо се превърнало в трудност и нямало изгледи за излизане от ситуацията. 
Компресираната работна седмица означавала за нея да има един дълъг и изморителен 
ден, като след допълнително отработените часове следвало и дълго пътуване до дома. 
В допълнение екипът оставал с “един мениджър по-малко“ за един ден от седмицата – 
обикновеният контрол над персонала се превърнал в трудност с последващ ефект върху 
оперативната продуктивност.

С новата рамка, в която компанията се поставя при въвеждането на специфична проце-
дура за заявка, одобрение и контрол на гъвкавата заетост в организацията, тази ситуация 
е много малко вероятно да се прояви. Като част от молбата си за гъвкаво работно време 
служителите са длъжни да:

•	 изразят своите желания писмено и добре аргументирано
•	 обяснят поради каква причина ги искат
•	 представят начална дата на промяната
•	 обмислят въздействието върху колегите им и посочат план за действие
•	 обмислят влиянието върху работата им – потенциални ползи и потенциални вреди.

Хората трябва да мислят над тези проблеми преди да започнат да ги обсъждат със своите 
мениджъри. Сега става ясно, че обявяването на молба и пускането є в деловодството не 
означава автоматично, че тя е приета. Мениджърите осъзнават нуждата на служителите 
им да им бъде добре обяснено, когато една молба е била отхвърлена и какво е наложило 
този отказ с точни и ясни аргументи. Наличието на ясна процедура за обратна връзка 
касаеща взетите решения, спомага за „премахване на емоциите от процеса“ и гарантира, 
че гъвкавото работно време се използва като инструмент за мотивация и задържане, а 
не предизвиква хаос и разочарования. 

Лице за контакти: Пит Джефри, Saint Mango
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Последните изследвания на „CIPD“ заедно с Университета в Бат относно връзката между 
управлението на хората и производителността показват изключително важната роля на 
прекия мениджър при въвеждане на стратегическа политика по управление на човеш-
ките ресурси. Независимо от политиката на организацията по отношение на гъвкавото 
работно време, най-голямо влияние върху реакцията на всеки служител се оказва от 
техния пряк ръководител, който има въздействие върху отношението на служителя към 
този инструмент и върху неговия подход.

Въпреки че същността на ролите и отговорностите зависи много от организацията(фиг.6), 
това, което не бива да се забравя, е необходимостта желаните роли да бъдат ясно опреде-
лени и комуникирани – с цел адекватна информация и подкрепа, която да даде на всяка 
от страните свободата да изиграят своята роля ефективно.

Този процес за подчертана необходимост от ясна комуникация може да се види като 
пример в компаниите „Britannia Building Society, Ernst“ & Young и The Scottish Legal Aid 
Board. 

„DSTL“ отчита ролята на синдикатите по отношение на договарянето на гъвкавото ра-
ботно време. Въпреки че не всички организации имат синдикат, примерният казус но-
мер 2 насочва към предмета на подобна дискусия в една организация за въвеждане на 
гъвкаво работно време
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Отговорности

Служители •	 Да обмислят последиците от молбата за ползване на гъвкаво 
работно време за себе си, за своите колеги и за бизнеса.

•	 Да преценят как потенциалните отрицателни ефекти могат да бъдат 
преодолени

•	 Обмислете: колко гъвкави могат да бъдат служителите 
относно евентуален компромис с цел защита на бизнеса?

Мениджъри •	 Да са добре осведомени относно възможностите и прилагането 
на гъвкавото работно време.

•	 Да разглеждат молбите за гъвкаво работно време разумно и да 
поемат отговорност след вземане на решение.

•	 При вземане на решение да са сигурни, че интересите на бизнеса са 
защитени.

•	 Да търсят възможности за клиенти/бизнесът да имат ползи от 
по-гъвкавата индивидуална работа.

•	 Да се осигури обратна връзка и мотиви, когато нямат възможността 
да удовлетворят молба за гъвкаво работно време. 

HR •	 Повишава осведомеността на персонала/мениджърите относно 
ползите за колектива и бизнеса от прилагането на гъвкавото работни 
условия.

•	 Спомага да се гарантира спазването на законодателството (Закон за 
заетостта, равенството и дискриминацията).

•	 Подкрепя и обучава преките мениджъри, обработващи молбите за 
ползване на гъвкаво работно време.

•	 Наблюдава последователно начина, по който кандидатурите се 
управляват и придвижват.

•	 Създават такива условия, че мениджърите да са в състояние да 
управ ляват екипите работещи при гъвкави условия.

Осигуряват условия и гарантират, че работниците на гъвкаво 
работно време няма да бъдат санкционирани по отношение 
на наградите, както и насърчава възможностите за обучение и 
развитие.

Фиг. 6: Отговорности на служителите, мениджърите и HR по отношение на гъвкавото 
работно време – примери
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• Еrnst & Young: подкрепа на мениджърите и сътрудниците през 
интранет и HR Shared Service Centre

За Ernst & Young HR-интранет „EY пространство за хората“ е първото пристанище за 
всички желаещи да работят на гъвкаво работно време. Той предоставя информация, 
форми и често задавани въпроси. Хората могат пряко да повдигат въпроси на работното 
място анонимно към председателя, Ник Ленд, чрез „Попитайте Ник“, функция на въ-
трешната мрежа (интранет), където се публикуват въпроси и отговори.

Гъвкавата заетост се насърчава, като част от процеса на въвеждане в организацията, от 
първия ден. Фирмата се стреми да създаде отношения на доверие със своите служители 
и ги мотивира да действат отговорно и зряло.

Този процес се нарича „консултиране с мениджърите”, и е от решаващо значение за 
въвеждането на гъвкаво работно време в Ernst & Young. Лицата, които взимат решение 
относно формите на заетост обикновено са преките ръководители с конкретни отговор-
ности за управление на хората. Хората, които са новопостъпили, повишени в йерархи-
ята или имат желание и потенциал да попаднат в проекта “консултиране с мениджър”, 
участват в двудневен курс на обучение. Те са на ключови позиции за управление на хора 
и поемат риска при взимането на решения, касаещи вида на заетостта – включително 
гъвкавата заетост, за да допринесат за повишаване на информираността на редовия слу-
жител и същевременно да подобрят оперативното функциониране на компанията.

„Отговорността за въвеждането на гъвкава заетост е голяма. Като мениджър HR нор-
мално започнах да се занимавам с това, едва когато установих, че има определен про-
блем или затруднение. Приема се обикновено, че без да е налице причина, молбите 
за въвеждане на гъвкаво работно време не могат да се уважат. Понякога се въвеждат 
пилотно, за пробен период, за да се види дали конкретният вид заетост на съответното 
работно място и тип служител ще работи ефективно. Ако мениджърите се нуждаят от 
допълнителна подкрепа, те могат да я получат чрез HR Shared Service Centre.“

Лице за контакти: Matthew Thomas and Kathryn Hawkey, Ernst & Young
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• Britannia Building Society: ролите и отговорностите при общуването

Интернет-сайта на Britannia Building Society’s за служители съдържа набор от материали 
за служителите и мениджърите, които те да използват в процеса на подаване и преце-
няване на молбите за гъвкаво работно време. Информацията по-долу се представя, така 
че служителите последователно да следват съветите преди да отправят своето искане. 
Стъпките са:

 1. Подготовка на служителите (за молба)
•	 Служителите следва да обмислят модела на работа, който е необходим. Това може 

да е промяна в часовете, времето на работа, дните на работа или работното мяс-
то. Трябва да поемат отговорност при преценяване на молбите как ще въздейства 
промяната върху сектора/отдела. Да се обмислят всички предимства и недостатъ-
ци – с цел да се посочат решения. Приложението не се разглежда без тази оценка.

•	 Служителите следва да обмислят всички лични финансови последици и да се уве-
рят, че не кандидатстват за нещо, което не може да бъде прието.

•	 Служителите следва да обмислят дали могат да са достатъчно гъвкави, подавайки 
молба, могат ли да направят компромис ако се наложи, което от своя страна да 
помогне за развитието на бизнеса.

„Вътрешният сайт предоставя информация за отговорностите на мениджърите при раз-
глеждането на молбата за споразумение за гъвкаво работно време в рамките на взаим-
ната изгода.

Мениджъри

	 •	 Обърнете внимание на всички молби за промяна на ритъма на работа.

 Преценката да включва:
– Променения модел ще позволи на служителите да се представят по-добре и тех-

ният баланс работа/живот ще е по-добър.
– Какво е влиянието на допълнителните разходи, които могат да бъдат направени?
– Има ли вероятност да бъде оказано вредно влияние върху умението да се отговори 

на търсенето на клиентите?
– Има ли възможност да окаже лошо влиянието върху качеството или производи-

телността?
– Има ли някакви планирани структурни промени, които могат да въздействат на 

това искане?

•	 Придържайте се към процедурата, когато искането е от родител с дете на възраст 
под шест години (или под 18, ако детето е в неравностойно положение), който 
изисква промяната, за да се грижи за детето.

•	 Внимателно следете всички искания на работника или служителя да бъдат изло-
жени по време на срещата за обсъждане на предложения работен модел.

•	 Помислете за предизвикателство към своя екип за по-сложни казуси.
•	 Разглеждайте исканията своевременно, предупредете екипа за възможните пътища 

за развитие, очаквани резултати и се обосновете.“



37

• Telewest’s Credit Services contact centre: практически подход за гъв-
кава работа

Националният център за кредитни услуги в Бирмингам е с много разнообразна работна 
ръка. “Telewest-кредитни услуги” винаги е бил поддръжник на гъвкавата заетост и в част-
ност на гъвкавите работни графици и договорености за работа. 

През 2004 г. в контактния център на “Telewest-кредитни услуги” са получени над 300 ис-
кания за промяна на работния режим и той е бил в състояние да изпълни около 80 % от 
тях. Ан Къран, главен мениджър на контактния център, обяснява, че този гъвкав подход 
е предшестван от въвеждане на законово право на служителите да поискат гъвкаво ра-
ботно време през 2003 година. Тя споделя, че въпреки че „не можем да кажем “да” на 
всички, ние ще го направим, ако можем.“

Surinder Gill, HR-мениджър, изказва своето мнение по този въпрос, като обяснява, че е 
„много практично да се направи това”. 
„В предизвикателна среда и конкурентен пазар на труда, бихме искали да бъдем пред-
почитан работодател в Бирмингам. Ако ние не се отнасяме към нашите хора по този 
начин, някой друг ще го направи. При голямото текучество на персонал, което е дълго-
годишно предизвикателство в кол-центровете, както и при изобилието от други фирми, 
работещи кол-центрове в Бирмингам и Ковънтри, привличането и задържането на хора-
та са от решаващо значение.”

Ролята на ефективността на мениджъра

Служителите в кол центъра на Telewest могат да поискат промяна на техните трудови до-
говори за постоянно или временно. По-голямата част от исканията са извън настоящия 
обхват на законодателството: например студентите, които искат работното им време да 
се съчетае с учебните им отговорности и родителите на по-големи деца, които трябва да 
балансират работата и ангажиментите си спрямо детските заведения.

Приоритет на мениджъра на центъра е да играе основна роля в управлението на тези ис-
кания. Той прави индивидуални планове за всички служители на центъра в съответствие 
с оперативните изисквания. Всички искания трябва да бъдат разглеждани в контекста на 
данните, събрани от центъра за предвидените обеми повиквания и бизнес нужди. Това 
е от жизненоважно значение – да има достатъчно хора на телефоните и те да са там 
в оптималното време на деня. Например, при проследяването на сметките, изискващи 
плащане, надвечер (когато сътрудниците от контактния център намират клиента у дома) 
това е изключително важно.

За работниците, които търсят промяна, има проект по програмата под названието „e-mail 
Manager“. Той позволява последваща проверка на обемите телефонни разговори и други 
параметри, касаещи членовете на екипа, за да се види дали исканията им могат да се 
приемат. След това на работника се предоставя обратна връзка (с копие до техния пряк 
“мениджър”), за да научат дали желанията им могат или не могат да бъдат изпълнени, 
както и причините за изразеното становище. Ако искането за промяна не може да бъде 
напълно удовлетворено веднага, управителят по ефективността ще се опита да се търси 
компромис в последствие. Неудовлетворените молби се трупат за преразглеждане, но 
когато допълнителни членове на екипа се присъединят, тогава е налице по-голяма въз-
можност за гъвкавост. 

Това е много добре структуриран подход и Telewest има голямо количество данни, които 
създават ресурс за управление на бизнеса. Наличието на повече информация „дава по-
голяма ефективност, което позволява по-голяма гъвкавост „
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Ролята на HR отдела

В Telewest преките мениджъри „Управление на екипи“ и “Управление на човешките 
ресурси“ са подпомогнати от треньори, ръководители и креативни ръководители. 
Когато служителите ползват правата си в тази област, преките им ръководители 
имат допълнителна подкрепа и обучение от HR отдела, за да се гарантира спаз-
ването на изискванията на закона и графиците. От гледна точка на вземането на 
решения, представител на HR екипа ще работи с мениджъра, за да се създадат 
условия така че всички алтернативни решения да бъдат взети под внимание и да 
се дебатира с мениджърите за техните предложения. 
Ролята на HR е да гарантира, че всички въведени мерки ще бъдат в рамките на 
закона и много добре обмислени.
За много от случаите исканията за гъвкав режим на работа винаги ще останат 
предизвикателство. В контактния център за кредитни услуги се прави всичко въз-
можно да се предложи модел на работа, който едновременно да отговаря на опера-
тивните изисквания при оптимално съчетаване на задълженията в професионалния 
и личния живот на работниците и служителите.

Surinder Gill and Anne Curran, Telewest
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5  Нагласи на мениджмънта и организационна култура

”Притежаваме цялостна политика – предизвикателството е да и вдъхнем живот и да я 
направим културно приемлива, правейки гъвкавото работно време да работи за човека 
и фирмата.”, Катрин Халки, Ernst & Young

„Късметлия съм, че прекият ми ръководител силно вярва в добрия баланс между работа-
та и живота и ме насърчава да отработвам гъвкаво часовете си, за да обърна внимание 
на другите си ангажименти, а това спомага за намаляване на стреса и подобрява пред-
ставянето ми в работата.” представител на администрацията, Oxford Brookes University 
audit.

”Изглежда все още има недоверие към идеята за баланс на работа – личен живот на 
някои нива на управление – мнението е, че служителите които се интересуват от него, 
се опитват да ощетят Университета.” един от академиците Oxford Brookes University audit.

Изключително важна е ролята на прекия мениджър и подкрепата му (под формата както 
на процеси и съвети, така и на коучинг) в процеса на въвеждане на гъвкаво работно 
време в организацията, за да са способни те да ръководят успешно своите новосъздадени 
и реорганизирани екипи.

Топ компаниите от проучването на Hewitt са убедени във важността на способа за упра-
вление, когато се стигне до проявяването на ефективността от гъвкавото работно време. 
Съществува убеждение, че излизащото отвъд механичното изпълнение на ролите в гъв-
кавия работен процес се отнася до способността да се управлява по-голям брой резулта-
ти от прилагането на гъвкавото работно време. Те също така подчертават необходимост-
та мениджърите да изградят една култура която подпомага, а не затруднява усилията за 
насърчаване на гъвкавото работно време, както и да оперират в гъвкава работна среда.

Мениджъри и нагласи на мениджърите

Необходимо е мениджърите да притежават волята, както и уменията да ръководят гъв-
кавото работното време ефективно, както сочи изследването на “CIPD“ и се вижда в 
коментарите по-долу:

”Може да работи за екипа на администрацията екип, но не и за мениджърите, за тях 
няма как да проработи”.

Мениджър

”Ключът към управленските нагласи се опира на мислене като това: „ние се нуждаем 
от хората тук, нуждаем се да ги виждаме да работят“... „това е работа на пълен работен 
ден“.” 

HR-мениджър

Методите, които организацията използва, за да преодолява тези предизвикателства 
включват:

 •	 обучение на мениджърите относно бизнес-казусите за гъвкаво работно време чрез 
тренировъчни сесии;

 •	 coaching-мениджърите, когато се занимават с гъвкавото работно време, изискват 
да бъдете по-отворени за алтернативните методи на работа;



40

 •	 разработването на казуси демонстрира примери на различни служители, които 
предприемат различни схеми на гъвкаво работно време – и ползите са както за бизнеса, 
така и за самите тях;

 •	 осигуряване на активна подкрепа от старши мениджъра в насърчаването на гъв-
кавия процес на работа.

Организациите не отчитат в толкова голяма степен това, че гъвкавото работно време 
изисква изцяло нови умения, колкото че прилагането му изважда на светло някои нови 
области на познание на мениджърите.

Много организации казват, че гъвкавото работно време подчертава необходимостта ме-
ниджърите да са способни и уверени в умението си да управляват дейността на екипа си.

Важно е за мениджърите да променят гледните си точки, да „видят“ членовете на екипа 
си. Това сближаване с тях ще им помогне да разберат как са се справили. Определянето 
на индивидуалните цели, което е важно, за да може да се измери крайния резултат, е 
важна част от усета на мениджърите при осъществяване на контрол върху работата на 
екипите им – дори и ако членовете на екипа не са физически по едно и също време и 
на едно и също място.
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6  Комуникационни канали и поемане на ангажименти

Мениджърите са способни да общуват с екипа си и обратното, предвид голямото значе-
ние на това се получават ситуации, при които индивидът работи на по-гъвкави работни 
условия. Когато хората работят от разстояние (например от друг офис или от къщи по 
определен регламент) общуването изисква по-голямо планиране, за да се гарантира, че 
работещите на гъвкав режим не пропускат важни брифинги и не се чувстват откъснати 
от екипа.

Организациите, които са инвестирали време в обмислянето на този проблем, често 
създават в тази област „основни правила“, така че индивидуалният гъвкав план да бъде 
ефективен, включвайки нови комуникационни канали като:

	 •	 насрочване	на	брифинги,	като	се	подсигурява	присъствието	на	членовете	на	еки-
па, които работят от къщи или на смени.

	 •	 обяснение	как	e-mail	системата	може	да	се	използва	за	общуване	между	колеги,	
които са на различни места

	 •	 гарантира	се,	че	дори	тези,	които	работят	от	къщи,	ще	са	в	постоянен	контакт	и	
ще са способни да напуснат бюрото си, за ползват обедната си почивка „без чувство за 
вина“

	 •	 подчертава	се	ролята,	която	обикновено	екипните	срещи	имат,	когато	са	лице	в	
лице – от полза са дори направените по правилния начин конферентни разговори или 
видео-разговори

	 •	 планиране	на	ресурсите.

Изненадващо по-голямата част от изучаваните организации също така споменават, че 
обръщат специално внимание на планирането на ресурсите при създаване на организа-
ция на гъвкаво работно време.

Както го описва един от участниците „В миналото много служители са работели от 9 до 
17 часа всеки работен ден – така е било редно. Но когато някои служители работят су-
трин, други – след обяд, а други разделят работните си дни, то как ще подредите бизнеса 
си? Предизвикателство е.“ 

Част от отговора се появи при насърчаването на мениджърите да погледнат отвъд кон-
венционалните ресурсни решения – да бъдат по-иновативни в начина, по който подхож-
дат към планирането на тяхната натовареност.

„Може да се наложи да бъдат по-креативни, за да се даде импулс за новостите „ препо-
ръчва Хелън Гибс, висш съветник кадри в London Borough.

“Прилагането на множество умения” (Multiskilling) бе изтъкнато също като потенциално 
помощно средство за планиране на ресурсите:

Ние също имаме много „multiskilling” тук. То помага при планиране на ресурсите; има 
по-голяма свобода да се смесват хора и повече служители на разположение за отработ-
ване на часовете, от които се нуждаем“ обясни Peri Thomas от Loop.
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Излагат се също и предимствата на „multiskilling” за подпомагане на служителите с по-
разнообразни и потенциални възможности за развитие на кариерата им.

Няколко организации в изследването описват предимствата на един ориентиран към 
екипна работа подход за гъвкаво работно време, като някои екипи имат самостоятелен 
график за работа.

„Трябва да се постави много по-голям акцент върху работа в екип, а след това те (еки-
пите) ще започнат да се грижат сами за себе си. Това е по-добро решение, отколкото 
да им се налагат промени отгоре, на които те да се противопоставят. Така имате ресурс 
тогава, когато имате нужда от него.“

 Изграждане на организационната култура

По-общо казано, организации, участвали в проучването, също така повдигат въпроса за 
организационна култура, като важна част от гъвкавата работа, даваща възможност да 
стане тя "бизнес като обичайния".
Областите, които е от особено значение да се разгледат като част от тази голяма кар-
тина, са:

 Доверие

Организациите, участващи в научни изследвания за това ръководство, често отдават 
по-голямото значение на доверието между индивида и “треньора” му, за да заработят 
успешно гъвкавите схеми на работа. Начин на работа въз основа на вътрешния ред и 
контрол вероятно ще бъде бавен и бюрократичен. Начинът да се задоволи нуждата от 
управление на изпълнението следва да се основава на обективни мерки за решение и на 
гъвкавост в реализирането му.

 Справедливост и последователност

Организациите подчертават значението на един процес, който е справедлив и показва 
че сме честни. За да се преодолеят пречките при това, в допълнение към създаването 
на процеси и политики за гъвкава работа, някои организации търсят също така комуни-
киране с ясен набор от принципи като основа за последователно послание за подход на 
организацията за гъвкави работни условия.

Има опасност съответно служителите да бъдат разочаровани, когато се предполага, че 
гъвкавото работно време е приемливо за някои групи, но е изключено за други – с ни-
каква обективна оценка на пригодността на ролята за гъвкава работа и евентуалното є 
влияние върху бизнеса.

Настъпва известно объркване, когато е взето решение, че е налице липса на последова-
телност в отношението на прекия ръководител и подходите към гъвкавата работа, което 
подкопава доверието на служителите, че са били третирани справедливо.

 Култура на приемливост

Организациите в Европа търсят възможности да се насърчи възприемането между раз-
личните групи работници и служители – не се разчита например на предположението, 
че гъвкавият режим е предназначен само за работещите зад бюро или за администра-
тивните работници.

Те са работили за създаването на среда, която е приемлива за различни работни спора-
зумения, а не кара работниците и служителите се опасяват, че проучването на гъвкави 
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възможности за работа може да повлияе негативно на кариерата им или възможностите 
им за развитие, или пък да постави под въпрос ангажимента им към работата.

В този контекст, проучването на CIPD от 2005 г. изследва какво се прави, за да се пре-
одолеят останалите опасения на работниците и служителите при подаване на молба за 
по-гъвкаво работно време.

Най-често се засяга въпросът за комуникацията. Това се разглежда по-подробно в част 6 
от това Ръководство. Другите области дават индикация, че се изисква един вид холисти-
чен подход, вариращ от разглеждане на достъпността на обучението и възможностите за 
развитие до преценяване на длъжностните характеристики и процеса на подбор.

В случая на „Шотландския съвет за правна помощ“ способността на мениджърите да 
управляват своите ресурси ефективно се изследва в контекста на базирани на екипна ра-
бота самостоятелни графици за работа. Друг пример илюстрира ръководните принципи, 
установени за баланса между работа – личен живот в този проект.

Примерът от DSTL разглежда ролята на управлението за изпълнението и по отношение 
на доверието между сътрудниците и техните мениджъри при вземането на решение за 
гъвкаво работно време.

В примера с Ernst & Young се изследва работата, която вършат за повишаване на осве-
домеността на служителите на гъвкава работа и гарантира, че те не виждат гъвкавите 
възможности за работа като ограничение в преследването на кариера.
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• Шотландски съвет за правна помощ: по пътя към ефективно уп-
равление на ресурсите

Мойра Уйлямсън, мениджър Развитие на персонала в Шотландския съвет за правна 
съвет описва как мениджърите са поели по-малко отговорности за режима на гъвкав 
професионален и личен живот, защото в определени етапи преднамерено са си казали 
"по добре нека да стоя по-назад". Тя казва, че те трябвало да се научат чрез пилотни ета-
пи на съответни задължения и отговорности, необходими на различни нива за подкрепа 
и прилагане на гъвкавите условия работа. Сега те работят с мениджърите да развиват 
способности им за управление на ресурсите.

Последният преглед в края на проекта (Life Balance фаза на проекта през 2004 г.) по-
твърждава графика, базиран на екипна работа като основа на този режим. Това налага 
съсредоточаване върху "ефективно планиране на ресурсите, управление и рутинна оценка 
на екипа и на ниво мениджъри", за да се гарантира, че договореностите да не останат 
единствено в полза на малка част от служителите, в ущърб на други лица и на бизнеса. 
Това подсказва, че ефективното управление на ресурсите трябва да бъде ключова област 
на отчетност за мениджърите. Препоръчително е мениджърите да правят годишен пре-
глед за сравняване на планираното и действителното използване на човешкия ресурс и 
извличане на информация от телефонната система на ниво повиквания и пропуснати 
повиквания. Изготвя се анализ на обратната връзка с клиентите, на оплакванията и впе-
чатленията от вътрешните услуги, които следва да се извършват. Това е важно, тъй като 
с оглед на промените в бизнеса, работните модели, необходими за постигане на целите 
на съвета, ще продължат да се променят.

Прегледът също така подчертава необходимостта на екипно ниво да се постови отново 
акцента върху планирането на ротацията на персонала, а на ниво ръководител на екип да 
се сравняват планираните и действителните разполагаеми ресурси. "Гъвкавост на практи-
ка не може да означава да се оставят да работят (или да не работят) лица от екипа това, 
което те намерят за уместно." Това е един фактор, който е бил причина за недоволство от 
гъвкавата работа сред малка част от служителите в екипи, където има силни характери 
и те могат да се налагат.

Мойра Уилъмсън, Шотландски съвет за правна помощ
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• Шотландски съвет за правна помощ: създаване на общ набор от 
принципи

Съветът изгубил известно време в началото на своя проект за постигане на споразумение 
за набора от "принципи професионален и личен живот", които биха могли да се използ-
ват като общ източник на информация, когато се стига до прилагане на гъвкави условия 
на труд. Принципите са в следните области:

– Споделена отговорност и съвместно решаване на проблеми в екипа

Персонал и мениджъри имат обща отговорност за определяне на решения за професио-
налния и личния живот. „Да работим заедно и съвместно да решаваме проблеми в еки-
па“ е от основно значение за постигането на печеливш резултат за бизнеса и за служите-
лите. Основните критерии, по които трябва да се оценяват работата и личният живот, са:

•	Има	ли	полза	за	всеки	отделен	участник?

•	Има	ли	полза	за	екипа?

•	Има	ли	подобряване	на	работните	условия	?

•	Има	ли	полза	за	клиентите	?

Предоставянето на услуги за потребностите на бизнеса на Съвета и на неговите клиенти 
е от първостепенно значение.

„Въпреки че ще бъдат положени всички усилия за зачитане на индивидуалните потреб-
ности, докато не бъдат изпълнени всички правни задължения, който и да е служител 
няма никакво право да се оправдава със своя баланс работа – личен живот.“

Мойра Уилямсън, Шотландски съвет за правна помощ
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• DSTL: насърчаване на "управление по изключение " и създаване 
на култура на доверие

Когато в DSTL започват да прилагат гъвкави условия на труд те са били с цел да се 
премахне бюрокрацията чрез създаване на култура на доверие между мениджърите и 
техните екипи.

Мениджърите са насърчавани да се съсредоточат върху индивида, а не "колко дълго 
хората седят зад бюрата си". Въпреки че се изисква отработените часове да се записват, 
служителите получават доверие да управляват времето си. Мениджърите се намесват 
само тогава, когато имат причина да смятат, че тяхното доверие не е оправдано.

"Основното препятствие", казва Bijal Parikh, HR-мениджър, "е чувството на мениджъри-
те, че те ще загубят контрол – след като то се преодолее, става много по-лесно."

Това е начин на мислене, а не специфични умения за управление, което според Bijal е 
особено важно. Мениджърите също откликват на промените в социалния контекст. Те 
оценяват, че както мъжете, така и жените се стремят да направят успешна кариера и 
че това изисква по-отворен начин на мислене за тези, които имат отговорност за уп-
равление на работното си място. Мениджърите трябва обективно, а не осъдително да 
разглеждат исканията за гъвкаво работно време и да не се влияят от личните си твърди 
предпочитания. Това се вижда от факта, че повече от една трета от работещите на не-
пълно работно време в DSTL, са мъже.

Bijal Parikh, DSTL
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• Ernst & Young: изграждане на съзнание и културна приемливост

Kathryn Hawkey, Ernst & Young, казва "имаме цялостна политика – предизвикателството 
е реализирането є на практика и превръщането є в културно приемлива. Преди всичко 
гъвкавата работа трябва да работи в полза на отделния човек и на фирмата."

"Задачата на преките ръководители е да въвежда в своята практика гъвкави условия на 
труд: те са тези, които могат да намерят, че това е трудно. Висшето ръководство изразява 
съгласие относно необходимостта за по-гъвкаво работно време и нашите хора го искат... 
Предизвикателството е мениджърите да приемат гъвкава работа, а не да гледат на нея 
като на концесия."

Ernst & Young полагат всички усилия за насърчаване на въвеждането на гъвкаво работно 
време като опция при подходящи обстоятелства. Фирмата особено силно желае да пови-
ши осведомеността и да направи гъвкавото работно време приемливо на всички нива и 
във всички области на бизнеса.

С оглед на това екипът на HR в Ernst & Young работи, за да разсее идеята, че прие-
мането на гъвкава работа може да ограничи по някакъв начин кариерата. Фирмата се 
фокусира върху споделяне на истории за успеха на гъвкава работа, за областите където 
тя е ефективна и се демонстрират казуси за гъвкаво работно време на интранет-страни-
цата на фирмата за създаване на модели за подражание и постигане на известен диалог 
в бизнеса.

Известен брой фирмени служители се заемат с опция за работа на намалено работно 
време. Това облекчение е било първоначално предназначено за майките, завръщащи се 
от отпуск по майчинство. То позволява на служителите да намалят своите часове с по 
десет часа на седмица и все още да получават пенсия, частна медицинска застраховка 
и автомобилна застраховка, които съответстват на работа на пълно работно време. Това 
облекчение е налице само за ограничен период от пет години, или за два – тригодишни 
периода, а сега е разширено и за тези, които се грижат за други лица.

Matthew Thomas and Kathryn Hawkey, Ernst & Young
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7  Пилотно тестване на гъвкави условия на труд 

“Ако искате да опитате нещо напълно различно, първо го изпробвайте, оценете го, вижте 
как работи.” Мойра Уилямсън, Scottish Legal Aid Board

“Ние пилотно пуснахме гъвкаво работно време в някои от нашите отдели и това ни даде 
възможност да планираме и предотвратим бъдещи грешки.” Хелен Гибс, старши експерт 
Човешки ресурси, London Borough of Sutton.

Когато една организация готви въвеждането на нови методи за работа, анализаторите и 
изследователите играят важна роля в процеса. С цел превенция от грешки, които могат 
да доведат след себе си финансови и ресурсни загуби, ясно изразена е ползата от: 

	 •	 пилотно	тестване	на	определен	вид	гъвкава	заетост	(напр.	с	ограничен	брой	хора	
в дадена област на дейност), като това е неразделна част от процеса на въвеждане на 
всички по-мащабни проекти 
	 •	 прилагане	на	изпитателни	срокове	и	редовен	контрол,	с	цел	подобряване	на	гъв-
кавостта на работното време на индивидуално ниво. 

 Силата на пилотния проект

Следващите три примера от практиката демонстрират, колко важна роля играе пилотни-
ят тест в изграждането и прилагането на гъвкавото работно време в „Centrica“, „Loop“ и 
„DSTL“. Във всеки случай тестовото звено в организацията работи с малка група служи-
тели и след това, на база изготвената оценка и придобития опит, преди да бъдат подпи-
сани споразумения за промяна на обстоятелствата по трудовите отношения, резултатите 
от пилотно въведената схема на гъвкава заетост се анализират и на тази база се взимат 
съответните решения дали да се разреши въвеждането є трайно в организацията. 

 Centrica: стартирането на пилотен проект по темата за гъвкавата 
заетост

Пилотният проект на „Centrica“ за въвеждане на гъвкаво работно време е „Проект 
Мартини“. Съкращението «Мартини» се е появило от проучване на голямо офис прос-
транство, използвано в южната част на Англия. Компанията разполагала с остаряла сгра-
да, с 650 места, която обмисляли да продадат. Въпросът бил – ако хората работели по 
различен начин, биха ли могли да заменят сградата с по-малка или въобще нужно ли е 
да я заменят? В този проект, с участието на няколко представителя от отдел HR и някол-
ко мениджъри от отдел „Недвижими имоти”, са проведени редица изследвания, имащи 
за цел да проучат, как това офис пространство се използва в четири основни направ-
ления. По този начин, някои служители, избрани по предварително зададени критерии, 
участват в 6 месечен пилотен проект, базиран на три работни профила-офисно, мобилно 
и домашно насочени. Тези профили са създадени въз основа на техните индивидуални 
предпочитания, техните задължения и нуждата на организацията. (Фиг.7)



49

Бизнес планът за тестването на въвеждането на гъвкаво работно време в организацията 
е базиран на възможността за:

•	 запазване	на	търговската	собственост
•	 изграждане	на	работодателска	марка	като	„работодател	на	неограничените	въз-

можности“.

Пилотното тестване на определено нововъведение води до незабавен ефект или реакция 
от страна на мениджмънта и обратната връзка от служителите. По този начин, още в 
началната фаза на тестването се появяват опасенията на мениджърите на средно ниво, 
които се притесняват от:

•	 потенциалната	възможност	за	разединение	на	екипа
•	 проблеми	при	комуникацията	и	общуването
•	 нужда	от	обучения	как	да	ръководят	дистанционно	екипа	си

В резултат на това проучване компанията създава нова „Работилница за обучения на 
мениджъри“ и отговаря на нуждите на служителите си. Вече финализираният „пилотен 
проект“ сега представлява основата на програмата за гъвкава заетост на организацията 
„Работим мъдро“ и през октомври 2005 броят на служителите, работещи в условия на 
гъвкава заетост е увеличен на 3,000 души. 

Тереса Каванах и Карол Тхуайтс, Centrica

Потребности на 
клиентите

Организационни 
нужди

Потребности на 
служителите

Къде гъвкавото работно 
време е най-ефективно

Фиг.7
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 Loop: Пилотен план за договор за работа 

По-голямата част от кол-центрове не могат да управляват заявките на новите си клиенти 
незабавно, трудно жонглират с графиците на служителите си по време на националните 
празници, както и често стават жертва на непрестанното текучество, а оттам и на нама-
ляването на ефективността на персонала и удовлетвореността на клиентите си.(фиг. 8)

Гъвкавото работно време е инструмент, за който служителите често молели Loop и това 
става основното оръжие спрямо конкуренцията на британския кол-център. 

Компанията тества пилотно гъвкавото работно време само с трима свои служители.
Служителите, участващи в пилотното тестване на възможностите за въвеждане на гъв-
кава заетост откриват, че Loop са способни да предложат само на част от своите хора 
възможността за подобен тип заетост. Пилотното въвеждане им дава основа за анализ и 
планиране, като на база на откритите параметри, фирмата подбира новите си служители 
или пък има ясна информация колко и кои от служителите ще спрат да имат интерес 
към гъвкавата форма на заетост или колко от служителите ще заявят своето искане 
за такава (например, когато децата на едни служители са поотраснали, служителите с 
по-малки деца искат да заемат мястото им). Като резултат от пилотното въвеждане на 
гъвкавото работно време, за постоянно се обособяват възможности за 20 човека да ра-
ботят на гъвкава форма на заетост, която с годините става основен модел на работа в 
организацията.

В момента, фирмата предлага на своите служители неплатен отпуск по време на учи-
лищните ваканции. Друг пример е ръководител на екип, който си е взел тримесечен 
неплатен отпуск, за да бъде с родителите си докато те работят в Австралия.

Така подходът на Loop да предлагат на служителите си възможността да променят сми-
съла на термина „работно време“ в обхвата на проекта, за който работят и да управляват 
сами времето си за работа, се превръща от иновативна идея, тествана върху трима души, 
във фирмена култура, довела Loop до най-високите нива на фирмена ангажираност от 
страна на служителите и един от най-предпочитаните работодатели във Великобритания.

Пит Томас, Loop

ПОЛ ОБЛАСТ НИВО

Категория Брой на 
персонала

Брой  
участници

% + възраст 
на участниците Жени Мъже Подкрепа Формалност 1 2 3 4 Партньор

Намалено  
работно време

Непълен  
работен ден

Карирерно  
прекъсване

Пенсиониране

Средногодишни 
часа

Неплатени  
отпуски

Общи  
стойности

Фиг.8 Образец за пилотното въвеждане на гъвкавата заетост в Loop
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 DSTL: пилотен проект за въвеждане на гъвкаво работно време

В „DSTL“ започват пилотен проект за въвеждане на гъвкаво работно време в два свои 
отдела, с идеята да изпробват в продължение на три месеца положителните и отрицател-
ни страни на този модел за работа. (Фиг.9)

Някои от ръководителите се опасяват, че гъвкавото работно време ще забави сроковете 
за изпълнение на поръчките на фирмата или ще обърка комуникацията между звената.
През този тримесечен период, директор „Човешки ресурси“ поддържал пряка връзка с 
отделите, в случай на нужда от изглаждане на възникналите проблеми. (Била е създадена 
интернет-стр., която да представя пълен отчет за дейностите и задачите на участниците 
в пилотния проект. Той е част от стъпките, ориентирани към подобряване на комуника-
цията, а не цели отчетност на самия проект).
В края на третия месец е проведена пост-пилот анкета за участниците и техните колеги 
от останалите звена, чиято цел била събирането на обратна връзка относно качеството на:

•	 работата	им	с	клиенти
•	 способността	на	екипа	да	работи	заедно
•	 сроковете	на	изпълнение	на	задачите	по	проекта

Нито една от посочените области не е била засегната по време на пилотния проект 
за въвеждане на гъвкаво работно време и това се отнасяло за цялата организация. По 
непотвърдени данни от пилотния проект показали „реалното бръмчене на мястото“, на 
което хората имат навика да имитират когато работят без силна мотивация; участниците 
в проекта чувствали, че „не ги надзиравали” и ефективността им достигнала високи нива.

Бихал Парикх, DSTL

Фиг.9 Данни от проучването след пилотния проект на DSTL
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 Разглеждане на нуждите за гъвкаво работно време и пилотното 
им въвеждане

Много от организациите в Европа въвеждат гъвкавата заетост без да определят пилотно 
звено или длъжност, а тестват на база временно въвеждане на гъвкаво работно време в 
цялото предприятие.

Някои от преимуществата на подобен модел са: 
	 •	 възможност	за	хората	да	изпробват	нов	начин	на	работа	(например	да	видят	как	
биха се справили с дългите дни, които компенсират работната седмица).
	 •	 организацията	има	възможност	 да	преразгледа	ресурсните	източници	на	 екипа	
(т.е. преразглеждане, в случай, че хората не желаят да се върнат на дълги работни часо-
ве, независимо, че децата им вече са пораснали и нямат нужда от тях).
	 •	 този	модел	подпомага	идентифицирането	на	потенциалните	проблеми	по	отноше-
ние на екипната комуникация и изпълнението на ръководните дейности преди договори-
те да бъдат подписани за неопределен период.

От друга страна, възможността да се въведе временно гъвкава заетост дава предимство-
то, съответната организация да изгради култура, базирана на доверие. Пробният период 
може да се възприеме от служителите като „документ, гарантиращ сигурността им“, да-
вайки им възможността да проверят коя е формата на заетост, която ги прави най-ефек-
тивни и удовлетворени. На база на всичко изброено, основната идея за въвеждането на 
този модел остава използването на пробния период като насърчаване на мениджърите и 
служителите внимателно да обмислят последиците от новите работни форми на заетост 
и влиянието им върху звената, в които работят и респективно бизнес резултатите. 
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 Rotherham Metropolitan Borough Council: преглед на модела за 
временно въвеждане на гъвкаво работно време

Като част от проекта “Постигане на баланс: подобряване на услугите, чрез балансиране 
с личния живот”, Rotherham Metropolitan Borough Council създават наръчник на работа 
за мениджъри наречен „Баланс с личния живот – гъвкаво работно време“. 

След като молбата, заявена от представителите на работниците и служителите за въвеж-
дане на гъвкаво работно време е била одобрена от директора на агенцията и последиците 
от новия модел били взети под внимание, ръководството подчертава необходимостта от:

	 	Определяне на график за промените по звена и дирекции

Независимо дали промяната е за един човек или за целия екип или звено, „Графикът 
трябва да бъде ясен и договорен с тези, които са включени в него. Този график следва 
да съдържа и дата за преразглеждане на нововъведението.“

	 	Преглед на резултатите

Ефекта от новия колективен трудов договор следва да се оценява първоначално на всеки 
три месеца, а след това на шестмесечни и годишни периоди. Контрола трябва да се про-
вежда от мениджъра към служителя и трябва да се вземат предвид следните параметри: 

	 •	 ефекта	върху	предоставяната	услуга	от	агенцията	към	гражданите
	 •	 ефекта	върху	екипа	или	отдела
	 •	 ползите	за	служителя	и	неговата	ефективност
	 •	 становищата	на	преките	потребители	на	услугата
	 •	 обезпечаване	на	нуждите	на	отделния	човек	–	включително	следене	на	атеста-
ционните нива през периода, запазване на възможността, служителя да посещава плани-
раните обучения и осигуряване на достъпа му до оборудването на сградата. 

Въвеждайки временно гъвкавата форма на заетост, от агенцията се надяват да успеят 
да съберат достатъчна информация през първия тримесечен период, така че да избегнат 
проблеми в бъдеще.
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8  Наблюдение, измерване и оценка

Само една четвърт от организациите официално наблюдават и анализират данните при 
въвеждането на гъвкавото работно време и реакциите от него. Една пета измерват 
ефективността на една или повече от техните практики за гъвкаво работно време от 
предходната година.

Изразът “ако не можете да го оцените, няма да можете да го управлявате” е често из-
ползван, но практиката показва, че е рядко прилаган в действителността. Проучването 
на „IFLA” в тази област показва, че бизнесът все още се бори със предизвикателството 
за ефективното измерване по отношение на гъвкавото работно време. (Фиг.10)

Фиг.10

Образец за обратна връзка от служителите

Фиг.11 Образец за обратна връзка от служителите
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За да могат да бъдат проследени резултатите от въведеното гъвкаво работно време, е 
необходимо преките ръководители да бъдат изключително ангажирани и способни да 
комуникират целите на гъвкавата заетост, както и съответно да умеят да предават ин-
формацията, касаеща статуса на всеки договор и ползата за организацията и заетото 
лице от нея. Препоръчителните мерки към преките ръководители за проследяването на 
резултатите от въведеното гъвкаво работно време са следните:

•	 регулярно	следене	на	процента	текучество	и	въздействието	на	гъвкавото	работно	
време върху възприятията на персонала

•	 правенето	на	извънредни	разходи
•	 бизнес	резултатите,	като	нивата	на	удовлетвореност	на	клиентите,	производствени	

нива, нивата на допусканите грешки и др.
•	 нива	на	удовлетвореност	на	персонала

Оценката от въздействието на гъвкавото работно време може да се осъществи на някол-
ко различни организационни нива:

•	 отделни	служители
•	 екип/отдел
•	 бизнес	единици
•	 държава/	пазар
•	 цялата	организация.

Изследване на мнението на служителите в сто от най-големите компании в Европа, 
проведено от Hewitt показва (фиг.11), че някои от организациите, включват оценка-
та на гъвкавото работно време в редовно проучване на мнението на служителите си. 
Задаването на едни и същи въпроси при проучването на персонала през известен период 
от време дава възможност на организацията да проследи промените в нагласите и опита 
и по отношение на гъвкавия метод на работа за определен период от време. Така ор-
ганизациите, включени в проучването са способни да дадат количествена и качествена 
информация, свързана с въведеното в техните отдели гъвкаво работно време. Събрана, 
тази информация може да бъде от изключителна значимост за спечелване на подкрепа 
от високите нива в организациите, както и да служи за анализи.
Редица организации използват различни качествени методи – като събиране на фокус 
групи, имащи за цел да придадат значимост на гъвкавата заетост.

По време на различните етапи на въвеждане на гъвкаво работно време, повечето органи-
зации задават основни въпроси на служителите си по отношение на тяхната удовлетворе-
ност, съдействието на мениджмънта и степента на постигане на баланса между работата 
и личния им живот на база на новия модел на работа. Няколко са факторите, на които 
трябва да се обърне внимание при провеждането на подобни анкети:
	 •	 липсата	на	информираност	у	служителите	относно	политиката	и	практиката,	свър-
зани с баланса между работата и личния живот;
	 •	 липсата	на	знания,	относно	местоположението	на	информацията	свързана	с	про-
грамите и проучванията, касаещи нуждата от баланс между работата и личния живот;
	 •	 справедливост	в	прилагането	на	процедурата	по	одобрение	на	гъвкаво	работно	
време в различните отдели и звена;
	 •	 по-голяма	видимост	за	съществуващите	добри	практики	и	свободното	им	споде-
ляне;
	 •	 информацията,	касаеща	реда	на	заявяване	на	желание	за	работа	под	гъвкава	фор-
ма на заетост, да е достъпен за всички заинтересовани;
	 •	 мениджърите	следва	да	са	добре	подготвени,	що	се	касае	до	управлението	на	слу-
жители, работещи при различни форми на заетост – анализ на нуждите от обучения.
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Събрани, тези данни са изключителен ресурс от информация и анализ, който следва да 
се използва, с цел планиране на бъдещи дейности, обучения и дори взимане на страте-
гически решения касаещи бизнеса. В организации, имащи ERP системи, следенето на 
данните – предмет на контролинга, биха дали 360 градусово измерение на ефекта от 
въвеждането и ползите/негативите на гъвкавото работно време, въведено като модел за 
работа и баланс сред служителите в организацията.
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9  Поддържане на интереса

Организациите в Европа са на различен етап от своя път към „пълното въвеждане“ на 
гъвкава заетост. Някои работодатели са дали насоки на мениджърите си с цел да им 
помогнат да разберат процеса на работа при гъвкавото работно време и правилното 
управление на екипите им. Други са заложили политиката и процедурата за работа при 
гъвкаво работно време още при стартирането на бизнеса си. Разбира се това донякъде 
зависи от възрастта на организацията, както и сектора, в който тя извършва своята 
дейност.

Почти всички компании обаче намират за най-предизвикателен етапа на поддържане 
на импулса за работа по гъвкави схеми на заетост у служителите си. Първоначално 
генерирането на идеята, изготвянето на методологията и създаването на интерес и ан-
гажираност в организацията са по-леката задача за инициаторите на подобен проект. 
Истинското предизвикателство пред HR специалистите е да направят гъвкавото работно 
време „един ежедневен, обикновен за бизнеса инструмент“ за управление на персонала. 

Огромно значението за успеха на подобно нововъведение е изграждането на организа-
ционна култура, която да дава възможност на гъвкавото работно време да се приложи 
на практика и необходимостта мениджърите да имат както уменията така и волята да 
ръководят подобен процес. 

Повишаването на информираността на служителите относно видовете гъвкаво работно 
време, от които могат да се възползват, доверието на заетите към организацията, га-
ранцията пред тях, че гъвкавите форми на заетост не са „ограничител на кариерата“ и 
измерването и оценката трябва да се случат на практика, за да се задържи интереса към 
гъвкавата заетост, която има ползотворно влияние и към бизнеса, и към служителите. 
Ръководителите на бизнес единици трябва да са в състояние да калкулират ползите за 
организациите, за които отговарят, за да могат да бъдат посланици на идеята за гъвкаво 
работно време, както и да поддържат подкрепата на по-високите нива. 

Други потенциални препятствия пред внедряването и поддържането на създадения модел 
за гъвкаво работно време в организациите са:

•	 нуждата	от	премахване	на	бюрокрацията;
•	 проблеми	в	комуникацията	между	всички	звена;
•	 нуждата	от	засилване	на	доверието	между	мениджърите	и	техните	екипи;
•	 нужда	от	работата	с	мениджърите,	с	цел	подобряване	на	способността	им	да	пла-

нират и ръководят ресурсите си ефективно; 
•	 нужда	от	създаването	на	писмени	процедури	относно	гъвкавото	работно	време;	
•	 реални	промени	в	трудовите	договори,	които	да	отразяват	основните	договорни	

отношения спрямо конкретното законодателство на съответната държава.
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10  Заключение

Основните проблеми при прилагането на гъвкавото работно време са свързани с нужда-
та от доверие, контрол и процеси в организацията. С цел обезпечаването на интересите и 
на работодателя, и на заетото лице, се препоръчва да бъдат разписани детайлни правила 
и процедури, регламентиращи реда на определяне на възможностите за гъвкава заетост 
в една организация, както и процеса за кандидатстване и одобрение в нея. Подходящо 
е това да бъде предвидено като правна възможност за всяка бизнес единица, както и в 
зависимост от нейната специфика и нужди да има възможност за избор на конкретен, 
подходящ модел на гъвкава заетост.

Последните години в българската държавна администрация се прилагат форми на мо-
билност, като част от политиката им за гъвкава заетост, които съществуват и в други ев-
ропейски страни. Има и законова уредба, определяща възможностите за гъвкаво работно 
време, но въпреки това в редица Европейски държави съществуват много по-полезни и 
богати практики, доказали своята ефективност както за работодателя, така и за заетото 
лице, които могат да бъдат приложени в българското законодателство.

Гъвкавата форма на заетост е в политическия дневен ред на много държави, въпреки че 
конкретните теми варират непрекъснато. Все по-често работата на непълно работно вре-
ме се използва за насърчаване на активното остаряване, особено в държавите от северна 
Европа това е мярка, с която се цели създаването на ново равновесие между гъвкавост 
и сигурност. Настоящата финансова и икономическа криза има сериозно въздействие 
върху прилагането на гъвкавата заетост и сега на гъвкавостта се гледа като на важен 
инструмент на политиката, която да помогне на работодателите да се пригодят към про-
менящите се икономически обстоятелства.

„Генерално гъвкавите форми на заетост сами по себе си не носят само предимства, но 
и съдържат потенциал, който ако е правилно развит, повишава производителността, 
ефективността и конкурентоспособността на фирмите и държавните институции. Затова 
намирането на адекватни форми на гъвкавост и балансът между гъвкавост и сигурност 
са ключът към социално отговорно развитие през 21 век”, казва Иван Нейков, министър 
на труда и социалната политика в правителството на Стефан Софиянски.

Съвременното развитие на икономиката, пазарите и информационните технологии, вна-
сят динамика в конкуренцията, производството и мениджмънта. Този факт поставя чо-
вешките ресурси в нова икономическа среда, и по обективен начин формира т.нар. гъв-
кави стратегии за организиране на заетостта. Те са тип фирмено поведение, позволяващи 
да се променят стандартите бързо и без загуба на ефективност, съобразни с пазарната 
среда. Тези стратегии се оформят както следва:

– Гъвкава специализация, изискваща съвременно и без финансови загуба да се променя 
структурата на производство на стоки и услуги, съобразно търсенето на пазара и проме-
нената структура на потреблението. Тази стратегия следва да се съпровожда с промени в 
технологията, квалификацията и начина на работа на персонала.

– Гъвкава организация на труда, изискваща съвременна и без загуба на ефективност 
промяна в организацията и преструктурирането на заетите в резултат на промените в 
продуктовата структура и в технологичните системи на фирмата. Препоръчително е фир-
мите да използват екипната заетост, включваща специалисти с широко профилна подго-
товка, осигуряваща по голямо съвместяване и гъвкавост, включително и при автономен 
режим на работа.

– Гъвкава заетост, изискваща предлагане на изборност и многообразие на организацион-
ните форми на заетост с цел бързо и без загуба на ефективност привеждане числеността 
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на персонала в съответствие с първите 2 стратегии. Преследва се по-модерно комби-
ниране на работната сила във фирмите и налагане на по-меките гъвкави връзки между 
фирмата и човешките ресурси. 

„Преди десетина години бе немислимо човек да си представи, че ще работи от вкъщи. 
И до днес офисът остава мястото, в което провеждаме срещи, виждаме се с колеги и из-
пълняваме основните си задължения. Все по-често се задава въпросът имат ли офисите 
своето място в бъдещата работна среда. Новите технологии вече ни позволяват да сме 
във връзка по всяко време, което за много професии означава, че единственото нужно 
е добър интернет доставчик. Мащабно изследване от тази година сред 26 000 мениджъри 
показва, че поне половината от тях вършат работата си извън офиса. Ето ги и някои от 
причините защо обособеното работно място може скоро да изчезне:

– Новите технологии. Те позволяват на много служители да работят от всяко място, 
на което има интернет връзка. Вече могат да се правят виртуални срещи и да се 
следят всякакви тенденции в световен мащаб.

– Ново поколение служители. До 2020 г. основната работна сила ще е съставена от 
хора, които са израснали с технологиите и са свикнали да ги ползват за всичко. 
Затова и големите работодатели трябва да се адаптират към този тип млади про-
фесионалисти.

Офисът не е достатъчно атрактивно работно място. Повечето хора казват, че предпочи-
тат да работят от дома си, тъй като се чувстват по-комфортно. Проучванията показват, 
че предпочитаните работодатели са тези, които предлагат гъвкаво работно време и въз-
можност за труд от вкъщи.
Така компаниите ще спестяват пари. Няма вече да се налага да се плащат големи наеми 
за огромни помещения. Спестява се и от офисно оборудване, осигуряване на определени 
екстри, поддръжка.
Служителите пък ще спестяват време. Придвижването до работа е немалък проблем за 
доста хора по света. По данни на американските трудови органи повечето служители 
пътуват по минимум 90 минути до офиса. Това загубено време би могло да бъде използ-
вано за далеч по-полезни дейности.
Заетите ще стават и по-продуктивни. Има редица изследвания, които сочат, че работата 
от вкъщи е по-ефективна. Смята се, че там хората не се разсейват толкова и съответно 
успяват да свършат повече неща. 
Намалява се стресът. Като изключим ядосването в трафика и споровете с други колеги, 
се получава доста по-спокойна атмосфера която спомага за по добра продуктивност.“ 

Традиционният 8-часов работен ден най-вероятно скоро ще бъде по-скоро изключение, 
отколкото правило. Нови доказателства сочат, че човечеството вече е постигнало върха 
на способностите си и що се отнася до гъвкавост на работното място, все повече органи-
зации виждат ползите от това да позволяват на служителите си – особено на по-младите, 
да работят в нестандартни часове, да комуникират чрез интернет от домовете си и да 
пречупват стандартното правило „от 9 до 6“ по всевъзможни начини.

Носител на тази промяна е и младото поколение, защото не желае да се труди в същата 
работна среда като родителите си. Между новите технологии и динамиката на работното 
място в световен мащаб, компаниите прилагат гъвкави работни условия за всички. Ново 
проучване на Vodafone UK показва, че 90 % от служителите използват възможността за 
гъвкаво работно време, вместо да се придържат към традиционните работни часове. 
Водещи двигатели в промяната към разрешаване на служителите да работят от всички 
кътчета на планетата и по всяко време, което желаят, са компании като Aflac, Ernst & 
Young и MITRE. Те са осъзнали, че трябва да дадат свобода за личния живот на персо-
нала, ако искат да го задържат при себе си.
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„Идеята за осемчасов работен ден се изпарява бързо, просто защото работим виртуално 
и глобално,“ обяснява Мариела Гокел, лидер на стратегията за гъвкавата заетост на Ernst 
& Young. Според нея чрез разбиране на нуждите на новото поколение за гъвкавост на 
работното място, компаниите повишават способността си да наемат и изграждат млади 
таланти в бъдещето.

Компаниите обаче не винаги са готови да отстъпят от контрола над служителите в офи-
са. Извън новаторите в програмите за гъвкава заетост на работното място, много други 
компании се колебаят дали да приложат този подход – заради традиционния начин на 
„управление и контрол“, с който са свикнали в миналото. Предизвикателството пред тези 
компании е да вярват повече на младите си служители, дори и те да ползват Facebook 
редовно на работното си място. Много компании се страхуват, че ако нямат ясно дефи-
нирана структура и правила, техните служители ще се разсейват и ще бъдат по-малко 
продуктивни. Всъщност, по-вероятно е да се случи обратното. Работната среда, изградена 
върху доверието към служителите, ги прави по-лоялни и повишава тяхната ефективност 
и води до повишаване на бизнес показателите.

Гъвкавите форми на заетост имат важно значение за повишаване на заетостта, нараства-
не на ефективността на пазара на труда и оттук за повишаване на конкурентоспособност-
та на предприятията и икономиката като цяло. Те оказват сериозно въздействие върху 
производителността в предприятията, което се постига чрез: 

•	 повече възможности за откриване на нови работни места; 
•	 преструктуриране на работните места при значителна икономия на разходи за 

наем на големи офис площи; за транспорт на работниците и служителите; за пар-
киране;

•	 намаляване на недостига от определени категории специалисти – източниците на 
свободна работна ръка вече не са ограничени с даден географски район или дори 
държава, което води до увеличаване на достъпа до по-квалифицирани работници/
служители;

•	 намаляване на съкращенията или текучеството при преместване на предприятието 
от една в друга локация – работодателят предоставя възможност на работници и 
служители, които отказват да се преместят, дистанционна работа;

•	 спестяване на време в случай на продължително пътуване до работното място, 
преодоляване на стреса; 

•	 по-висока ефективност на работниците/служителите, вследствие нараснала степен 
на доверие, отговорност; 

•	 повишаване на производителността – гъвкавата работа дава сериозни предимства 
за тези работници/служители да увеличат производителността си, като им се дава 
възможност да работят според желанията си – например работа у дома, което им 
позволява по-добра концентрация, но затова е необходимо доверие от страна на 
работодателя;

•	 намаляване на разходите при кризи – работата не се нарушава при някои форс-
мажорни обстоятелства като напр. лошо метеорологични условия, пожари, транс-
портни аварии и др.;

•	 разработване на нови продукти и услуги, посредством методите на гъвкавата ра-
бота;

Българските работодателите оценяват необходимостта от наличието на съвременни ин-
формационни и комуникационни технологии, както и определени качества на служи-
телите, които могат да гарантират добри резултати от прилагането на гъвкави форми 
на заетост и работа от разстояние. Те изразяват готовността си да прилагат подходящи 
модели на гъвкава заетост, като предварително правят преценка за ползите от тях.

Служителите в предприятията също имат положителна нагласа към гъвкавите форми 
на заетост с цел постигане на по-добър баланс между професионален и личен живот. Те 
ще имат тогава и по-добра мотивация за постигане на по-добри резултати в работата си, 
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и ще докажат в голяма степен своята ангажираност по отношение поставените цели и 
задачи от работодателя. 

Във връзка с гореизложеното може да се стигне до заключението, че както представи-
телите на работодателите, така и работниците имат нагласата за по-широко прилагане 
на гъвкави форми на заетост. Необходимо е и двете страни да осъзнаят значимостта на 
тези безспорно съвременни форми на заетост, които биха довели до по-голяма гъвкавост 
и ефективност на пазара на труда. 
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