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Онлайн и мобилни пазари на 
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Какво ще разгледаме? 

• Видове платформи и структура на трудовите платформи 

• Избрани платформи и техни характеристики 

• Разпространение на платформите 

• Влияние на платформите върху пазара на труда 

• Регулиране на платформите 

• Дигитализация на националните служби за заетост 
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Видове платформи 
• Предлагащи достъп до: 

• Стоки/ собственост – Ebay, AirBnb 
• Работа/услуги – TaskRabbit, TakeLessons 

• Организиращи: 
• Локални пазари – AirBnb, Uber 
• Транс-локални/ глобални пазари – CoContest 

• “Чисти“ уеб платформи – Amazon Mechanical Turk, TaskRabbit, Upwork 

• Разграничение между: 
• Онлайн трудови пазари (OLM) – отдалечен достъп и глобален обхват 
• Мобилни трудови пазари (MLM) – услугите/работата  се предоставят физически 

и обхвата е локален 
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Структура на трудовите платформи 

  
Ниво на умения 

ниско/средно 
Ниво на умения високо 

Виртуални/глобални 

услуги 

Mturk 

 Clickworker 

 Crowdflower 

UpWork 

Freelancer 

99Design 

CoContest 

Физически/местни услуги 

ListMinut 

TaskRabbit 

GigWalk 

Uber 

TakeLessons 
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Онлайн платформи за таланти 
  Дигитални инструменти, позволяващи на потребителите да… 

  

Примерни 

платформи, 2015 
  

Свързване на индивиди с 

традиционна работа 

 Публикуват обяви за работа на пълен/непълен работен ден 

 Създават онлайн CV-та на индивиди 

 Търсят възможности за работа по обширен набор от характеристики 

 Прозрачност в репутацията на компанията/работника, на уменията и други 

характеристики 

Careerbuilder 

Glassdoor 

Indeed 

LinkedIn 

Monster 

Vault 

Viadeo 

Xing 

Онлайн пазари за непостоянна 

заетост 

 Свързват индивиди с работа, имаща непостоянен характер или freelance 

проекти и задачи 

 Улесняват транзакциите, предоставяйки прозрачност по отношение на 

репутацията и рейтинга 

Amazon  

Home Services 

Angie’s List 

TaskRabbit 

Uber 

Upwork 

Мениджмънт на таланти  Оценка на характеристиките, уменията и уместността на кандидатите 

 Персонализиране на въвеждането, обучението и управлението на талантите 

 Оптимизиране на създаването на екипи и вътрешното свързване 

Good.co 

PayScale 

Pymetrics beta 

ReviewSnap 
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Избрани платформи и техни характеристики 
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Платформа Тип/ Област 
Регистрирани 

"изпълнители" 
Произход/Обхват 

Uber P2PM/Транспортни услуги 400 000 САЩ/Международен 

Care.com P2PM/Общи/Домашни услуги 6 600 000 САЩ/Международен 

Fieldagent P2BM/Общи/Пазарни проучвания 800 000 САЩ/Международен 

Amazon Mturk P2BО/Микро-задачи 500 000 САЩ/Международен 

Twago P2BО/Микро-задачи 225 000 Испания/Латинска Америка 

Crowdflower P2BО/Микро-задачи 5 000 000 САЩ/Международен 

Crowdsource P2BО/Микро-задачи 8 000 000 САЩ/Международен 

Clickworker P2BО/Микро-задачи 700 000 Германия/ Международен 

Upwork P2BО/Макро-задачи/ИТ и бизнес 10 000 000 САЩ/ Международен 

Легенда:  
O-online (онлайн); 
M=mobile(мобилен); 
P2P=peer-to-peer 
(между индивиди); 
P2B=peer-to-business 
(индивиди 
предоставят услуги 
на бизнеси); 
P2P2B=случаи, 
където индивиди 
могат да предоставят 
услуги както на други 
индивиди, така и на 
бизнеси 
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Избрани платформи и техни характеристики - 2 
Платформа Тип/ Област 

Регистрирани 

"изпълнители" 
Произход/Обхват 

Freelancers P2BО/Макро-задачи/ИТ и бизнес 18 000 000 Авствалия/ Международен 

eYeka P2B/Дизайн 101 774 Естония/Международен 

Userfarm P2P/Видео 120 000 Великобритания/ Международен 

Peopleperhour P2PO/Общи 250 000 Великобритания/ Международен 

Testbirds P2PO/Софтуер тестване 100 000 Германия/Международен 

Microworkers P2BO/Микро-задачи 763 000 САЩ/Международен 

99designs P2PM/Дизайн 364 571 САЩ/Международен 

Zillion Designs P2PО/Дизайн 100 000 САЩ/Международен 

Общо   52 591 032   

19.12.2018 
г. 

7 

Легенда:  
O-online (онлайн); 
M=mobile(мобилен); 
P2P=peer-to-peer 
(между индивиди); 
P2B=peer-to-business 
(индивиди 
предоставят услуги 
на бизнеси); 
P2P2B=случаи, 
където индивиди 
могат да предоставят 
услуги както на други 
индивиди, така и на 
бизнеси 
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Разпространение на платформите 

• В края на 2015г. поне 20 платформи оценени над 1 млрд. USD 
•                      
                          - 50 млрд. USD; 230 града; 60 държави 
 
                    
•                       - 20 млрд. USD; 34 000 града; 190 държави 
 
•                                   - 10 млн. потребители в 13 страни 

• Прогнози  
• PWC ръст в приходите на ключови сектори в „споделената икономика“ от 15 

млрд USD на 335 млрд. USD през 2035г. 
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Онлайн индекс на труда – ръст по категории 
работа - от 1-ви юли 2016г. до 30-ти юни 2017г 
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37% 
 
 
21% 
 
43% 

 

25.5% 
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Онлайн индекс на труда - топ категории работа в Европа 
2017 
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Влияние на платформите върху пазара на труда 
 
• От трудови дейности към дейности, извършвани от самонаети 

лица – Uber, CoContest 

• Отдалечено предоставяне на услуги („офшорна работа“) – Mturk, 
CoContest 

• Снижаване на бариерите за достъп - по-голяма конкуренция – 
натиск върху заплащането и работните условия 

• Преструктурирането на работни дейности в индивидуални задачи 
• Високо-квалифициран труд 
• Ниско-квалифициран труд 
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Регулиране на платформите 

• Не са извън обхвата на съществуващите регулаторни рамки 
• Законодателството на ЕС определя трудовото взаимоотношение на база на 

три критерия:  
• подчинената връзка,  
• характера на работата и  
• заплащането 

• За работа, която има наистина случаен (временен и непостоянен) характер, 
съществуват определени положения за заетост в много европейски страни, 
които обикновено са ограничени до: 
• максимално позволен доход,  
• специална регистрация или други условия. 
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Дигитализация на националните служби за 
заетост 

• Пред националните служби за заетост по света съществуват 4 
значими предизвикателства: 
• Достъп до таланти 

• Несъответствие на уменията 

• Липса на гъвкавост и прозрачност 

• Подготвеност за бъдещето 

• Интегриран виртуален пазар на труда на Accenture  
• Внедрен в Германия и Франция 
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o f f i c e @ b i l s p - p c . o r g  

Благодаря за вниманието! 
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