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Проект SWIRL „Slash Workers and Industrial ReLations” – „Работещите с повече 

от една професия и индустриалните отношения” (2019-2021) (VS/2019/0076) се 

финансира от Европейската комисия и се координира от Католическия 

университет „Дел Сакро Куоре“, Милано, Италия. 

Фрагментацията на труда и заетостта е съпътствана от разпространението на 

работа на множество работни места – в онлайн платформите или извън тях. В 

този контекст проектът има за цел да изследва регулаторните модели, които се 

развиват на европейско и на национално ниво (в рамките на колективното 

договаряне, но също и извън него), както и да разработи нови „прототипи“ на 

индустриалните отношения, свързани с тези работещи. Фокусът на проекта е 

върху фрагментираните трудови взаимоотношения, които се развиват най-вече 

в платформите и се характеризират с кратка продължителност и несигурен 

характер и могат да генерират социални неравенства. Слабата 

институционална регулация на тези отношения обикновено включва ниски нива 

на социална защита. 

В рамките на проекта се предвижда теренна работа за събиране на първична 

информация, която включва количествено изследване, базирано на европейски 

и национални статистически данни, картографиране на проучванията за 

трудовите онлайн платформи в пет европейски страни (България, Белгия, 

Германия, Испания и Италия), за да се съберат оригинални данни и 

информация за новите характеристики на пазара на труда, и изследвания на 



случаи на такива практики на индустриални отношения по отношение на този 

тип работещи.  

Екипът на ИФС, ангажиран с дейностите по SWIRL, се координира от доц. д-р 

Васил Киров и включва също гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р 

Габриела Йорданова, докторант Багрян Маламин и Диана Ненкова. 

Българският екип има за задача да подготви и проведе теренните изследвания 

в България и да представи сравнителен аналитичен доклад за моделите на 

регулация и индустриалните отношения. В резултат на проекта се предвижда и 

публикуване на статии в академични списания. 

 

Период: 2019 г.-2021 г. 
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Контакти: 

Доц. д-р Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта 

Електронна поща: vassil.kirov@gmail.com 
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