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Съвременната динамика на развитие води до създаването на нови проявни
форми на съществуващи и резултатни управленски инструменти, една от
които е фрийлансингът. Като иновативен управленски инструмент, който се
основава на принципите на приложение на аутсорсинга, фрийлансингът
предлага икономични решения на класически организационно-управленски
казуси и успоредно с това дава възможност на организацията да генерира и
редица предимства. Въпреки концептуалните сходства, двата управленски
инструмента следва да се разграничават, от гледна точка на технологията на
тяхното приложение. Целта на настоящата разработката е на базата на
собствено практико-приложно изследване да се разкрият специфични
особености на приложение на фрийлансинга в бизнес практиката на
Република България.
Ключови думи: фрийлансинг, приложение в Република България, управленски
инструмент

Актуалността на темата се обуславя от съвременната динамика на развитие,
която води до създаването на нови проявни форми на съществуващи и
резултатни управленски инструменти, една от които е фрийлансингът. Като
иновативен управленски инструмент, който се основава на принципите на
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приложение на аутсорсинга, фрийлансингът предлага икономични решения
на класически организационно-управленски казуси и успоредно с това дава
възможност на организацията да генерира и редица предимства. Въпреки
концептуалните сходства, двата управленски инструмента следва да се
разграничават, от гледна точка на технологията на тяхното приложение.
Обект на изследване е управленският инструмент фрийлансинг като
разновидност на аутсорсинга.
Предмет на изследване са приложните аспекти на фрийлансинговия процес,
осигуряващи на съвременните бизнес организации възможности за
постигане на управленските си цели в условията на динамична и
неопределена среда.
Целта е да се изясни същността на фрийлансинга като специфична проявна
форма

на

аутсорсинга,

основаваща

се

на

индивидуализация

на

взаимоотношенията между участниците, и да се проведе собствено
първично изследване, насочено към разкриване на особеностите на
фрийлансинговия процес.
За постигането на посочената цел в изследването са поставени за решаване
следните задачи:
•

да

се

изследват

възможностите

за

характеристиките

неговото

на

имплементиране

фрийлансинга
в

и

управленската

дейност;
•

да се идентифицират и систематизират в сравнителен план

общите, различните и сходните характеристики на двата подхода,
които обуславят особеностите на тяхното приложение;
•

да се проведе собствено практико-приложно изследване, което да

резултира

във

формиране

на

профила

на

участниците

във
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фрийлансинговият процес и да се предложи стъпков модел за
неговата реализация.
Методология на изследването. Изследването се основава на анализ на
вторична информация (литературни източници, научна и приложна
литература, статии, доклади, анализи), както и на провеждане на собствено
първично проучване, насочено към две целеви групи – възложители и
изпълнители на фрийлансингови бизнес проекти.
Поради спецификата на тематиката и чуждоезичния произход на термина е
редно предварително да се изясни понятийният апарат използван в
разработката. В хода на изследването се цели прецизиране на смисловия и
съдържателен обхват на възприетата терминология, както и обосновка на
доводите за така формираните дефиниции.
Фрийлансинг1 - (от англ. ез - freelance), което означава използване на
независими специалисти. По същество процесът се състои в прехвърляне
към външен изпълнител (фрийлансър) на функция, съвкупност или част от
функции и/или организационни процеси , както и на конкретни задачи под
формата на фрийлансинг проекти, с различни цели като най – често те са:
намаляване на разходите, съсредоточаване върху ключовите компетенции и
достъп до експертиза. Счита се, че фрийлансингът като подход е поикономичен, но не по-малко резултатен от други подходи, като например
аутсорсинг.
Фрийлансър - (от англ. ез. freelancer) – независим външен специалист,
който приема за изпълнение възложените дейности (фрийлансинг проекти) и
адаптирайки своя опит, средства и знания за нуждите на конкретния

1

За целите на настоящата разработка се възприема англоезичният термин
поради липсата на достатъчно изчерпателен еквивалент на български език.
Основната форма на изписване е фрийланс, от която произтичат и съответните
производни.
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възложител, се задължава да предостави услугите обект на договора за
фрийлансинг, срещу заплащане (обикновено почасово или за цял проект).
Негова отличителна особеност е, че често работи на свободна практика, като
самоосигуряващо се лице.
Ползватели на фрийлансинг услуги – организация (възможно е и
еднолично лице), която възлага за изпълнение на фрийлансър определени
задачи, процеси, функции под формата на фрийлансинг проект. Ползвателят
се нарича още: възложител, поръчител, клиент, купувач на фрийлансинг
услуги.
Фрийлансинг проект – (от англ. ез. freelance project) – специфично
обособена от възложителя на проекта дейност или набор от дейности, които
следва да се изпълнят в определен времеви период, от специалист в
конкретна сфера, в рамките на фиксиран бюджет.
Фрийлансинг договор – (от англ. ез. freelance contract) – договор за
реализация на фрийлансинг проект, който не е изрично регламентиран в
българското законодателство (подобно на договорите за аутсорсинг).
Законовата основа на този тип договори е достатъчно широка и предоставя
необходимата гъвкавост при сключването на договори за фрийлансинг, с
оглед на специфичните организационни нужди. Приложими са общите
правила на гражданското договаряне, съобразно Закона за задълженията и
договорите и особените разпоредби на Търговския закон.
Фрийлансинг платформа – специализирана уеб платформа, свързваща
възложители и изпълнители, които си сътрудничат от разстояние, за да
реализират фрийлансинг проект. Платформите позволяват на възложителите
да публикуват фрийлансинг проекти за изпълнение, а на фрийлансърите да
отправят оферти за изпълнението на даден проект.
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По същество основната идея на фрийлансинга, както при аутсорсинга е
прехвърлянето на неключови дейности, но спецификата се откроява по
отношение на елементи като: изпълнител на задачата или продължителност
на взаимоотношението. На този етап същността на фрийлансинга като
управленски

подход

не

е

напълно

изяснена,

както

и

неговите

характеристики и предпоставки за бъдещо развитие.

СЪЩНОСТ
Терминът „freelancing“ е използван за първи път през 1819 г. от
шотландския писател сър Уолтър Скот в историческия рицарски роман
„Ivanhoe“. В него, Скот описва италиански и френски наемници като
"freelance", имайки предвид свободни хора (от англ. ез.: free-), които
предлагат услугите си (в този случай, умението си с копието (от англ. ез.: lance) на богати собственици на земя срещу определено заплащане.
Съвременното значение, с което се използва терминът фрийлансър е
придобило своята същност през втората половина на 20-ти век и се е
отнасяло основно до независимите журналисти, които са предоставяли
услуги на поискване за различни печатни организации. Наскоро терминът
започва да се използва за други видове услуги (графичен дизайн, създаване и
редактиране на мултимедия, реклама, маркетинг, правно и бизнес
консултиране и т.н.), които се предоставят извън традиционният модел на
работа.2

Появата

и

бързото

развитие

на

интернет

трансформират

фрийлансинга в глобален феномен, участниците в който се превръщат в
отделна група професионалисти, разрастващи своя дял в пазара на труда
непрекъснато. Според доклад на Edelman Berland, “Freelancing in America: A
2

Под традиционен модел на работа се приема наемането на постоянен
персонал, на 8 часов работен ден, на който се заплаща месечно
възнаграждение за длъжността, която изпълнява.
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National Survey of the New Workforce”3, издаден през юли 2014г., 53 милиона
американци, тоест 34% от работната сила на САЩ са извършвали
фрийлансинг дейности поне веднъж през последните 12 месеца. От тези,
40% или 21,1 милиона човека посочват, че доходите им са получени
единствено от фрийлансинг. Доклада отчита, че в икономиката на САЩ са
постъпили

715

милиарда

долара

от

фрийлансинговите

дейности.

Европейският съюз е изправен пред подобна еволюция. От доклад на
Европейския форум на независимите специалисти (EFIP)4 се разкрива ръст
от 82% на броя на фрийлансърите между 2000г. и 2011 г., до 8 569 200 души
. Ключова роля за тази динамика играят фрийлансинговите онлайн пазари,
които улесняват връзката между търсенето и предлагането на такива услуги.
В действителност бизнес моделът, по който функционира фрийлансингът, е
следният: както всички пазари, при фрийлансингът се срещат купувачи и
продавачи

на

блага.

В

конкретния

случай,

благата

представляват

съответните дейности, извършени след предварителна уговорка, но в
конкретната сфера на специализация. Най-често специализирани платформи
в интернет са тези, които формират пазара на фрийлансингови проекти.
Фрийлансърите предлагат своя опит, експертиза и време, без да влизат в
традиционните взаимоотношения с един единствен работодател. Купувачите
публикуват проекти, които или не могат да изпълнят сами или не желаят.
Често тези проекти са еднократни задачи за купувача (например изготвянето

3

Berland, E., “Freelancing In America: A National Survey of the New Workforce”
https://fu-web-storageprod.s3.amazonaws.com/content/filer_public/c2/06/c2065a8a -7f00-46db-915a2122965df7d9/fu_freelancinginamericareport_v3 -rgb.pdf, 2014, (достъпен към
27.01.2016г.).
4
Leighton, P., Brown, D., “Future Working: The Rise of Europe’s Independent
Professionals
(iPros)”,
http://www.pcg.org.uk/sites/default/files//media/documents/RESOURCES/Future_
Working_Full_Report.pdf, 2013, (достъпен към 27.01.2016г.).
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на бизнес план или на уеб дизайн). Други купувачи публикуват проекти с
по-комплексни задачи. Типични задачи биха могли да бъдат писане на
статии за вестници, списания и т.н.
Алтернативно, много платформи позволяват на купувачите да избират
фрийлансъри на база техните препоръки, както и да се свързват директно с
тях. На фрийлансърите им се предоставя възможността да изграждат свой
профил с портфолио и препоръки , за да се представят пред потенциални
клиенти.5
След като е избран конкретният изпълнител на проекта, се определят, ако
вече не са били определени, различните параметри по изпълнението му.
Това са времевият период на изпълнение, специфични изисквания, които
купувачът на услугата има, условията за коригиране на проекта,
заплащането и неустойките при отказ.
Графично са представени на фигура 1 отделните стъпки през, които
преминава онлайн фрийлансингът в управлението на организациите.

5

Recklies, D., „Internet Marketplaces for Freelancers – The Future of Work?”,
February 2001, http://www.themanager.org/Resources/Freelancer.htm (достъпен
към 22.01.2016г.)
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Фигура 1 Стъпков модел за приложение на онлайн фрийлансинга в
управлението на организацията
Източник: Разработено от автора
Във всички фрийлансингови взаимоотношения участват минимум две
страни – поръчителят и изпълнителят на проекта. За коректното открояване
на перспективите за развитие на фрийлансинга е логично той да се разгледа
както от гледната точка на организациите поръчители, така и от гледната
точна на изпълнителя на проекта – фрийлансъра.
На основата на коментираните доводи в литературата, биха могли да се
обобщят следните предимства и недостатъци за организациите, които
използват фрийлансинг. (виж таблица 1)
Таблица 1
Предимства и недостатъци за организациите прилагащи фрийлансинг
Предимства
• концентрация
върху
ключовите
процеси
в
организацията;
• достъп до външна експертиза;
• понижаване на разходите;
• постигане
на
по-голяма
гъвкавост (при контрол на
разходи, при повишено търсене);
• иновационно
мислене
създаващо
конкуренти
преимущества;
• предоставя улеснена и не
толкова рискована възможност за
стартиране на бизнес.

Недостатъци
•

ограничения, произтичащи от

спецификата

на

дейност

на

организацията;
•

липса

на

фокусиране

от

страна на фрийлансъра;
•

липса

на

етика

у

фрийлансъра;
•

по-ниска степен на контрол;

•

възможност

за

загуба

на

конкурентни предимства типично
придобивани чрез фрийлансинг;
•

възможност за възникване на

проблеми с конфиденциалността.
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Източник: Разработка и систематизация на автора
Според

вече провеждани

проучвания

в световен

план,

основните

преимущества и предизвикателства, които фрийлансърите открояват са (виж
таблица 2) :
Таблица 2
Преимущества и предизвикателства за фрийлансърите
Преимущества
Предизвикателства
•
гъвкаво работно време (25%);
• намиране на клиенти (20.8%);
•
разнообразие
от
проекти
• неритмичен
цикъл
на
(14.5%);
натоварване (16.3%);
•
автономност и независимост
• поддържане на баланс между
от ръководители (14%);
работа и личен живот (10.1%);
•
нефиксирано работно място
• управление на времето /
(13.9%);
поддържане на продуктивността
(6.8%);
•
самостоятелно взимане на
решения (8.9%);
• получаване на навременно
заплащане (4.5%);
•
по-голяма креативна свобода
(7.4%);
• заплащане на осигуровки
(4.4%).
•
висок потенциал за приходи
(6.5%).
Източник: Gandia, E., “Data and Analysis of Freelancer Demographics,
Earnings, Habits and Attitudes”, Freelance Industry Report, International
Freelancers Academy, August 2012.

Откроените в литературата характеристики на фрийлансинга, както и
предимствата и недостатъците, които се генерират при приложението му,
дават теоретичната основа за провеждане на собствено практико-приложно
изследване за спецификите на приложение на фрийлансинга в бизнес
практиката на Република България.
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МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТНО
ПРОУЧВАНЕ

НА

ПОТРЕБИТЕЛИ

И

ДОСТАВЧИЦИ

НА

ФРИЙЛАНСИНГОВИ УСЛУГИ
Основната цел, на проведеното анкетно проучване, е формулирана по
следния начин: да се идентифицират особености на практиката на
приложение на фрийлансинг в управленската дейност на организациите в
Република България, както и да се синтезират предимства, проблеми и
перспективи за неговото по-нататъшно развитие. Логично следствие е
обособяването на две различни, но взаимосвързани категории участници –
купувачите на фрийлансинг услуги и продавачите на фрийлансинг услуги
(фрийлансърите).
Разработените анкети за отделните целеви групи са създадени с помощта на
инструмента за електронно анкетиране Google Forms и са разпространени в
специализираната платформа за фрийлансинг услуги www.freelancer.com.
Структурата на анкетните въпросници е построена при спазване на
следната логика:
•

На първо място, всяка от анкетите започва с обръщение към

респондентите, целящо не само привличане на вниманието им, но и
обяснение на целите на изследването.
•

На второ място, и двете анкети започват с група от общи

въпроси, които да определят демографския профил на анкетираните
•

Специфично място в анкетата за ползватели на фрийлансинг е

отделено на уточняващ въпрос относно знанието им за същността на
фрийлансинга.
•

На трето място е предвидена група от въпроси (аналогична

за двата анкетни въпросника), в следствие на които да се изясни
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актуалният профил на анкетираните в зависимост от това дали са
фрийлансъри или ползватели на фрийлансинг услуги.
•

Четвъртата група въпроси, са различни за двете категории

анкетирани и са насочени към разкриване и оценяване на
относителната значимост на факторите на мотивацията на двете
целеви групи.
•

Петата група въпроси, които са с обща тематика, но

различни, са насочени към разкриване на релациите в отношенията
между фрийлансър и възложител на проект.
Така структурираните анкетни въпросници позволиха да се откроят
следните по-съществени резултати:
Проектните направления, в които се прилага фрийлансингът, са в сферата
на:
1.

уеб сайтове, ИТ и софтуер;

2.

преводи;

3.

мобилни телефони и приложения;

4.

продажби и маркетинг / бизнес услуги (бизнес, счетоводство,

човешки ресурси, право и подобни);
5.

дизайн, медия и архитектура (3D Animation, 3D Design, 3D

Modelling и подобни) / дизайн и/или производство на продукти /
работа с текстове (писане на статии, редактиране на текстове,
copywriting и подобни).
Основните източници на изпълнители на проектите са:
•

специализирани онлайн платформи като Freelance и Upwork

(38.9%);
•

препоръки от вече използвали конкретен фрийлансър (33,3%);

•

социалните мрежи като Facebook, Twitter и LinkedIn (22,2%).
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За възложителите главният двигател за използването на фрийлансъри е
понижаването на разходите. Други ключови резултати, които те
преследват са: достъп до външна експертиза, гъвкавост при контрола на
разходите и повишаване на търсенето, недостиг на време за самостоятелно
изпълнение на задачата в рамките на организацията.
Изследването открои и някои тенденции, свързани с приложението на
фрийлансинга в българската бизнес практика:
•

липса на достатъчна информираност относно същността на

фрийлансинга;
•

независимо от честотата на приложение на фрийлансинга,

мнозинството от организации възнамеряват да продължат да
използват този похват, което предполага, че организациите постигат
положителни резултати в следствие на приложението му;
•

по-голямо участие на български представители в глобалното

фрийлансинг общество като фрийлансъри, отколкото като ползватели
на фрийлансинг услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несъмнено използването на аутсорсинг в управленския инструментариум не
е новост. Многобройни предпоставки обаче позволяват формирането на
разнообразни

проявни

форми

на

аутсорсинга,

една

от

които

е

фрийлансингът. Не добре изяснената същност на фрийлансинга обаче е
повод за провеждане на все повече изследвания в съвременния свят с цел
разкриване на неговата същност и модел на протичане.
Като съотносителни ключови фактори за генериране на предимствата от
фрийлансинга могат да се откроят следните:
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•

правилно дефиниране на целите и задачите на фрийлансинговия

процес;
•

разработен план за действие (в това число и под формата на

сключен и добре структуриран фрийлансинг договор);
•

избор на подходящ фрийлансър;

•

ефективно управление на комуникационните механизми в

процеса.
Специфичните характеристики на фрийлансинга, които го разграничават
от концептуално еднакви управленски инструменти, могат да се разкрият в
следните

направления:

изпълнител

на

фрийлансинговия

проект

–

фрийлансър; обект на трансфериране – отделна дейност или задача, за
разлика от трансферираните понякога цели процеси при аутсорсинга;
продължителност
фрийлансинга

на

срещу

процеса

–

дългосрочните

краткосрочните
партньорства

намерения
при

при

аутсорсинга;

специфичния канал за достъп до фрийлансъри – онлайн фрийлансинг
платформите.
Естествено е наличието и на дадени проблеми и предизвикателства пред
мениджмънта на организациите, които биха могли да се породят в следствие
на трудното идентифициране на същността или приложението на
фрийлансинга. Още по-голямо предизвикателство за организациите е
преодоляването на липсата на инициативност за използване на този
управленски

инструмент, която контрастира с инициативността на

фрийлансърите.
Не на последно място, изследването дава представа за развитието на
фрийлансинга в рамките на Република България, за която би било от
положително значение, ако се представят по широко същността и
резултатите от приложение на фрийлансинг. Бъдещото му приложение на
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територията на страната е напълно възможно да доведе до развитието на
малките и средни предприятия, както и до подкрепа на предприемачеството.
Както аутсорсинга, така и фрийлансинга са възможности в управленския
инструментариум, но с оглед на спецификата на проекта и конкретния етап,
в който се намира организацията, следва да се преценява приложимостта на
двата подхода за всеки частен въпрос. Решението ще се определя в
зависимост от това дали организацията е ориентирана към решаване на
текущо възникнали ситуации или генериране на стратегически предимства.
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