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1 Въведение 

В проекта STRESS-LESS си зададохме въпросите: как да се справим с дигиталния стрес 

в един променен работен свят, как служителите страдат от него и, разбира се, как можем 

да намалим негативните ефекти от дигиталния стрес. 

Нашите преки целеви групи са компании, партньори по проекта и национални 

заинтересовани страни, особено управляващи директори, изпълнителни директори и 

работодатели. Косвени целеви групи са други институции и организации, работещи в 

сектора на корпоративното здравеопазване или разработващи 

приложения/инструменти за управление и превенция на дигиталния стрес. 

Като част от ИП1 всички участващи партньори изготвиха доклад в резултат на десктоп 

проучване, в който се придобива представа за националните условия и се 

идентифицират потенциалните заинтересовани страни и партньори за изпълнение. 

Потенциалът за разширяване е голям: Други организации, работещи в областта на 

намаляването на стреса на работното място и управлението и превенцията на 

дигиталния стрес, могат да използват резултатите от повторните проучвания, направени 

в националните доклади. На следващ етап проведохме онлайн проучване във всички 

партньорски държави, за да получим още по-задълбочен поглед върху въпроса за 

"стреса, дължащ се на дигитализацията". Методологията за онлайн проучванията може 

да се приложи и в други държави, за да се разшири базата за сравнителни резултати. 

На следващ етап всички партньори разработиха Национален план за адаптация, в който 

обобщихме най-важните резултати от десктоп проучването и онлайн проучването за 

своята страна, със специален акцент върху националните ни нужди. Това трябва да 

даде възможност на нашите заинтересовани участници и партньори по внедряването да 

получат задълбочена представа, за да ни подкрепят по най-добрия възможен начин при 

внедряването. Като част от националните планове за адаптиране събрахме данни за 

разработката на уеб и приложения, като информация за ИП2, представихме най-

важните констатации за решението за обучение от смесен тип, като информация за ИП3, 

и обобщихме първите данни за обучението на обучителите по дигитален стрес в 

компаниите, като информация за ИП4.  

Националният план за адаптация служи като вътрешен документ, който постоянно се 

разширява от всеки партньор по проекта, за да може да подготви националните мерки 

за изпълнение много по-рано и да може да ги приложи по-късно заедно със своите 

заинтересовани участници и партньори по изпълнението. Препоръките на всички 

партньори са обобщени в настоящия доклад по проекта в глава 4: Предложения за 

намаляване на дигиталния стрес. 

В настоящия Доклад на проекта е изложена цялата информация, която сме събрали в 

горепосочените проучвания, за да направим постигнатите до момента резултати 

достъпни за широката общественост. Акцентът е поставен върху обмена със 

съответните национални заинтересовани страни и партньори по изпълнението, на които 

е предоставен добър преглед на цялостната ситуация в държавите на четирите 

организации в проекта. Те се насърчават да допринесат със своя опит и препоръки на 

ранен етап, за да се оптимизира последващото прилагане на резултатите от проекта в 

страните партньори. 
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2 Национални условия, идентифицирани чрез десктоп 

проучване 

В самото начало на проекта партньорските организации от Германия, България, 

Испания и Австрия работиха по подробни проучвания, за да се запознаят с 

първоначалната ситуация във всяка страна. Пълните версии на националните доклади 

от десктоп проучванията са достъпни за изтегляне (вж. раздел "Връзки и изтегляне"). В 

тази глава представяме най-важните констатации: 

2.1 Основни констатации от Германия 

Темата за "дигиталния стрес" стана изключително популярна в Германия през 

последните 5-10 години. Първоначално основно профсъюзи и учени се опитваха 

да повишат осведомеността по този въпрос и да подчертаят значението му за 

личното благосъстояние, както и за икономиката като цяло. Понастоящем с 

въпроса за дигиталния стрес се занимават широк кръг фондации, 

здравноосигурителни дружества, асоциации и предприемачи. Особено внимание 

заслужават инициативата "Здраве и труд" (iga) и инициативата "Психично здраве 

на работното място" (psyGA). Въпреки това германските МСП не разполагат с ноу-

хау, за да се възползват изгодно от потенциала на дигиталните технологии за себе 

си, главно поради незнание и недостатъчна информираност по темата.1  

Проучвания с анализ на емпирични данни за дигиталния стрес се провеждат в 

Германия от съвсем скоро. Gimpel et al.2 провеждат проучване сред 5 005 

германски служители, което показва, че германските работещи използват средно 

поне единадесет различни технологии и медии всяка седмица. В допълнение към 

петте международно известни причинители на технострес, дефинирани от 

Тарафдар3,  техно:- неувереност, -несигурност, -претоварване, -инвазия и -

сложност, те откриват още седем, специфични за Германия (нахлуване в личния 

живот, прекъсвания, контрол на работата, недостъпност, неяснота на ролите, 

ненадеждност и липса на чувство за постижение). Позоваваме се и на проучването 

на Riedl4 което разкрива, че колкото по-висок е дигиталният стрес, толкова по-

силно изразени са емоционалното изтощение, неудовлетвореността от работата, 

общото натоварване и депресивните симптоми. От 2020 г. насам коронавирус 

пандемията ускори тези процеси в Германия. Конфликтът между професионалния 

и личния живот (особено сред по-младите работещи), междуличностното 

взаимодействие и лошото техническо оборудване са основните проблеми по 

време на пандемията. Обикновено обаче служителите са оставени сами да се 

справят с тези проблеми. Всъщност много служители са работили от вкъщи, 

напълно неподготвени за работа чрез дигитални технологии. Все още не е налична 

 
1  see: Leyh, C., & Bley, K. (2016): Digitalisierung: Chance oder Risiko für den deutschen Mittelstand?–Eine 

Studie ausgewählter Unternehmen. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 53(1). 
2  see: Gimpel, H., Lanzl, J., Regal, C., Urbach, N., Wischniewski, S., Tegtmeier, P., ... & Derra, N. D. (2019): 

Gesund digital arbeiten?!: Eine Studie zu digitalem Stress in Deutschland. 
3  see: Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007): The impact of technostress on 

role stress and productivity. Journal of management information systems, 24(1). 
4  see: Riedl, R., Fischer, T., Kalischko, T., Reuter, M. (2020): Digitaler Stress – Eine Befragungsstudie im 

deutschsprachigen Raum. 



  

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0 3 

подробна информация за това как се развива ситуацията сред служителите на 

МСП. 

Рядко се срещат подходящи мерки за противодействие, тъй като германското 

законодателство и предприятията бавно се адаптират към промените на 

работното място. Въпреки че германската правна система предвижда правна 

защита срещу психични рискове, в нея липсват ясни правни разпоредби за 

работното време, безопасността на труда и защитата на данните при работа с 

дигитални технологии и в домашен офис. Съществуващите инициативи, 

приложения и образователни програми не са съобразени с нуждите на МСП и имат 

редица пропуски по отношение на наличността, съдържанието и 

информираността. Петте международно признати причинители на технострес са 

отчасти недостатъчно застъпени. Други идентифицирани фактори за технострес 

на национално равнище, по-специално контролът на работата, ненадеждността и 

нарушаването на неприкосновеността на личния живот, изобщо не са включени. 

Поради ниската осведоменост на германските МСП за негативните последици от 

дигиталния стрес, подходящите курсове досега са били само нишово прилагани. 

Затова една цялостна програма за справяне със стреса при работа с дигитални 

технологии трябва да включва всички гореспоменати теми. Допълнителни 

предложения за учебно съдържание са виртуална комуникация, дигитална 

компетентност и работа с медиите, лидерство и управление на конфликти, както и 

управление на себе си и на времето. Обученията трябва да бъдат достатъчно 

гъвкави, за да могат да бъдат адаптирани от всяка организация. Особено важна 

роля при прилагането на съответните мерки играят психолозите по трудова 

медицина, застрахователите по трудова медицина и здравните застрахователи, 

държавните агенции, както и обмяната на опит в рамките на предприятието.  

В обобщение може да се каже, че в Германия не съществува цялостен подход, 

който наистина да се справи с проблема с дигиталния стрес и работата в домашен 

офис на нито едно ниво. Това има особено въздействие върху МСП, които не 

разполагат с ресурси и знания, за да използват потенциала на дигиталните 

технологии. Въпреки че този проблем не засяга само Германия, от особена 

важност е да се повиши осведомеността по този въпрос както сред германските 

служители, така и сред работодателите. Тъй като проблемът вече е широко 

разпространен сред служителите, специално внимание трябва да се обърне на 

работодателите, за да се покаже, че по-ниските нива на технострес влияят на 

конкурентните предимства, които са свързани с по-доброто изпълнение на 

работата и лоялността на служителите. 

Правна рамка за работа в домашен офис в Германия  

Понастоящем в Германия не съществува законово право на работа в домашен 

офис, както е в други страни, например Нидерландия. Въпросът дали работата от 

домашен офис е възможна за служителите обикновено се решава от 

работодателя. Следователно служителите не могат да изискват от предприятието 

да им разреши да работят от дома. Поради коронавирус пандемията до 30 юни 

2021 г. съществуваше само временна разпоредба, която позволяваше на 

служителите да работят от вкъщи, ако изпълняват офис работа или сходни 
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дейности. Проучване през 2020 г. относно коронавирус пандемията и работата от 

вкъщи показа, че начинът, по който хората се справят с променената ситуация, е 

много индивидуален. Например хората с управленски отговорности са по-

приспособени към дигиталната работа, хората с деца страдат повече, а хората с 

опит или увереност в работата с дигитални технологии и медии се справят по-

добре със ситуацията на работа в домашен офис5. Въпреки това, дори и да нямате 

законно право да работите от вкъщи, трябва да спазвате изискванията на 

трудовото законодателство. 

По-специално тук решаваща роля играят разпоредбите за здравословни и 

безопасни условия на труд, защитата на данните и разпоредбите за работното 

време.6 

- Закон за работното време: трябва да се спазват разпоредбите относно 

максималната продължителност на работното време, почивките и 

периодите на почивка, както и забраната за работа в неделя и на 

официални празници. Поради това работодателят следва да осигури 

спазването на тези разпоредби и да даде възможност за подходящо 

отчитане на работното време. 

- Здравословни и безопасни условия на труд: работодателят трябва да 

извършва оценка на риска и да инициира възможни мерки за 

здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки че това не означава 

задължение за контрол на работата в домашен офис, то изисква 

задълбочено проучване на обстоятелствата, както и адекватен инструктаж 

на служителите. 

- Защита на данните: Работодателят трябва да осигури подходящи 

предпазни мерки за защита на данните при създаването на работно място 

за работа от вкъщи. 

През 2020 г. германският министър на труда Хубертус Хайл се опита да прокара 

законово право на 2 дни работа в домашен офис месечно (което съответства на 

24 дни годишно), но не успя поради съпротивата на работодателите. Този закон 

щеше да принуди дружествата да позволяват работа от вкъщи на служителите си 

в ограничена степен, освен ако няма спешна оперативна причина. Освен това той 

щеше да разшири и обхвата на задължителната застраховка срещу злополука. 

Застраховката обикновено покрива пътуването от дома до работното място. Тъй 

като този маршрут не съществува при работа от вкъщи, в бъдеще ще се застрахова 

и пътуването до и от училище или детска градина, за да се осигури по-добра 

съвместимост между семейството и работата.7 Остава да се види дали в бъдеще 

ще има мнозинство за цялостен закон, който да регулира работата от вкъщи. 

 
5  see: Gimpel, H., Bayer, S., Lanzl, J., Regal, C., Schäfer, R., & Schoch, M. (2020). Digitale Arbeit während der 

COVID-19-Pandemie. Eine Studie zu den Auswirkungen der Pandemie auf Arbeit und Stress in Deutschland. 
6  see: Haufe (2021): Was bei Homeoffice-Regelungen zu beachten ist; online available: 

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/homeoffice-was-beim-arbeiten-von-zuhause-zu-beachten-
ist_76_301172.html 

7  see: Bund Verlag (2020): Kommt endlich ein Anspruch auf Homeoffice? online available: https://www.bund-

verlag.de/aktuelles~Kommt-endlich-ein-Anspruch-auf-Homeoffice-~.html 
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2.2 Основни констатации от България 

Моделът "Изисквания към работата - ресурси" на Bakker, Demerouti и Verbeke (Bak-

ker, 2004)8 показва как стресът може да бъде причинен в работна среда. Моделът 

прави разграничение между изискванията на работата и ресурсите, които могат да 

бъдат физически, психологически, социални или организационни аспекти на 

работата. Докато изискванията на работата са необходимите усилия или умения, 

ресурсите помагат за постигането на целите. Според модела (Bakker, 2007)9 

„професионалният стрес е реакция на дисбаланс между изискванията към 

индивида и ресурсите, с които той разполага, за да се справи с тези изисквания“. 

Има два начина, по които дигитализацията влияе върху този модел: 

• или чрез засилване на съществуващите изисквания на работното място: 

претоварване с работа и прекъсвания (Yun, 2012)10, прекомерни работни 

часове (Cox, 2015)11, двусмисленост на ролите и несигурност на работното 

място. (Knani, 2013)12; 

• или чрез предизвикване на нови видове изисквания: теленатиск (Barber, 

2015)13; проницаемост (Leung, 2011)14; затруднения с ИКТ (Day, 2012)15; 

очаквания за реакция, наличност, обучение, липса на контрол, наблюдение 

на служителите и лоша комуникация. (Pfaffinger, 2020)16; увеличен обем на 

информацията в дигитална среда. (Cox, 2015)17.  

Стресът и тревожността от дигитализацията също имат доказано отрицателно 

въздействие върху здравето и благосъстоянието на служителите. Например, 

увеличаването на обема дигитална работа има негативен ефект върху баланса 

между професионалния и личния живот (Cox, 2015)18; цифровизацията е свързана 

с високи нива на несигурност (Pfaffinger, 2020)19, кортизолът, който се отделя в 

резултат на стреса, оказва отрицателно въздействие върху здравето; 

възприеманата липса на автономност и натискът от страна на началниците за 

 
8   Bakker, A. B. (2004): Using the job demands resources model to predict burnout and performance. Human 

Resource Management, 43, pp. 83-104 
9   Bakker, A. B. (2007): The job demands-resources model: State of the Art. Journal of Managerial 

Psychology(22), pp. 309-328. 
10   Yun, H. K. (2012): A new open door: The smartphone's impact on work-to-life conflict, stress, and resistance. 

International Journal of Electronic Commerce, 16(4), pp. 121-152. 
11   Cox, A. (2015, 07 15): Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health 

(OSH) risks and challenges; online available: Publications Office of the European Union: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e59a3f-08aa-4472-872a-3daf0cc9305d/language-en 

12   Knani, M. (2013): Exploratory study of the impacts of new technology implementation on burnout and 
presenteeism. International Journal of Business and Management, 8(22), pp. 92-97. 

13   Barber, L. K. (2015): Please respond ASAP: Workplace telepressure and employee recovery. Journal of 
Occupational Health Psychology, 20(2), pp. 172-189. 

14   Leung, L. (2011): Effects of ICT connectedness, permeability, flexibility, and negative spillovers on burnout 
and job and family satisfaction. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT 
Environments, 7(3), pp. 252 (250-267). 

15   Day, A. P. (2012): Perceived information and communication technology (ICT) demands on employee 
outcomes: The moderating effect of organizational ICT support. Journal of Occupational Health, 17(4), pp. 
473-491. 

16  Pfaffinger, K. (2020): Changing Forms of Stress as an Outcome of a Digitalised Work. München: Ludwig-
Maximilians-Universität  

17  Ibid p.5. 
18  Ibid p.5. 
19  Ibid p.6. 
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постигане на резултати също оказват отрицателно въздействие върху 

благосъстоянието (Cox, 2015)20. 

За последиците от коронавирус пандемията няма много данни от местни 

изследвания в България, но ние открихме следната информация: Според кратко 

проучване на Националния статистически институт на България 21, през ноември 

2020 г. 18% от компаниите, участвали в проучването, са заявили, че използват 

дистанционна работа (работа в домашен офис) за своите служители. Според друго 

проучване през април 2020 г. - 10% от служителите ще работят една седмица от 

вкъщи и една седмица от офиса, а 8% от служителите ще работят 100% от вкъщи. 

Един от най-забележителните социални феномени на 2020 г. е, че коронавирус 

пандемията извади на повърхността или поне направи по-видими редица нови 

разделителни линии в българското общество: дали коронавирусът е истински или 

измама, дали е изкуствено създаден (ALPHA Research, 2020)22, дали мерките са 

твърде малко или твърде много рестриктивни. (Gallup International - Bulgaria)23, 

2020, дали маските трябва да бъдат задължителни или не (ALPHA Research, 

2020)24, за свободата на изразяване, защитата на данните, правата на човека и т.н. 

В България коронавирусът има значителен отрицателен ефект върху дейността на 

икономическите субекти и върху икономиката на страната. 79% от фирмите са 

претърпели икономически загуби, най-вече МСП (ALPHA Research, 2020)25. 

През март 2020 г. катедра "Психология" на Института за изследване на 

населението и човека при БАН (ИИНЧ-БАН) проведе проучване на реакциите на 

стрес и начините за справяне с тях в условията на разпространяваща се 

коронавирусна инфекция в България. Ето някои интересни изводи от него:  

• Най-засегнати от негативните процеси са работещите от вкъщи жени, 

живеещи в столицата.  

• Хората са по-загрижени за икономическите последици, отколкото за 

заплахата от заразяване с коронавирус.  

 
20  Ibid p.5. 
21  National Statistical Institute. (2020): NSI.bg; online available: Retrieved 01 11, 2021, from ДЕЙНОСТ И 

СЪСТОЯНИЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 
И ПОСЛЕДВАЛАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА: 
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2020-11_covid.pdf 

22  ALPHA Research. (2020): НЕГАТИВНА РАВНОСМЕТКА ЗА 2020-ТА ПОД ЗНАКА НА КОВИД-19. 
ОПТИМИЗЪМ ЗА 2021 В ОЧАКВАНЕ НА ВАКСИНА И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ; online 
available: Retrieved 01 13, 2021, from https://alpharesearch.bg/post/974-negativna-ravnosmetka-za-2020-ta-
pod-znaka-na-kovid-19.html 

23  Gallup International - Bulgaria. (2020): Българите подкрепят отваряне на 21 декември; online 
available:Retrieved 01 13, 2021, from https://www.gallup-international.bg/44194/bulgarians-support-the-21st-
december-easing-of-measures/ 

24  ALPHA Research. (2020): НЕГАТИВНА РАВНОСМЕТКА ЗА 2020-ТА ПОД ЗНАКА НА КОВИД-19. 
ОПТИМИЗЪМ ЗА 2021 В ОЧАКВАНЕ НА ВАКСИНА И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ; online 
available: Retrieved 01 13, 2021, from https://alpharesearch.bg/post/974-negativna-ravnosmetka-za-2020-ta-
pod-znaka-na-kovid-19.html 

25  ALPHA Research. (2020): ОТРАЖЕНИЕ НА КРИЗАТА С КОРОНАВИРУСА ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ 
ГРАЖДАНИ И СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ. ЧАСТ I; online available: Retrieved 01 13, 2021, from 
https://alpharesearch.bg/post/967-otrajenie-na-krizata-s-koronavirusa-vurhu-bulgarskite-grajdani-i-stopanskite-
subekti.html?lang=bg 
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• Нивата на оптимизъм са най-високи сред хората, работещи от офиса, и най-

ниски при хората, работещи на пълен работен ден от вкъщи. (ИИНЧ-БАН, 

2020)26 

Българското законодателство обхваща здравословните и безопасни условия на 

труд както на работното място, така и при работа в домашен офис. Основното 

законодателство в областта на труда и здравето на работното място е следното: 

ЗАКОНЪТ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 27  определя 

редица рискове за човешкото здраве на работното място, които трябва да бъдат 

оценени. Сред тях са някои рискове, които могат да бъдат свързани с 

дигитализацията и/или стреса: 

• ергономична организация на работното място и фиксирана позиция на тялото 

за дълго време през работния ден 

• безопасност на оборудването 

• невропсихологически натиск - сложност или отговорност на изпълняваните 

задачи, крайни срокове, визуално напрежение, необходимост от 

концентрация и вземане на решения 

• подходящо обучение на хората за изпълнение на работата 

• организационни фактори, които могат да създадат стрес 

НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005г.28 относно минималните изисквания за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видеодисплеи определя основните изисквания към работодателите по отношение 

на условията на работа с видеодисплеи. Съгласно наредбата работодателите 

трябва да оценят рисковете и да вземат предпазни мерки, за да предпазят 

работниците от проблеми със: зрението; мускулно-скелетната система и 

психологическия стрес. 

НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И 

ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.29 изисква от работодателите да разработят 

физиологични режими на работа и почивка на работното място, което се 

разглежда, наред с другото, като средство за облекчаване на психологическия 

стрес.  

 

 
26  ИИНЧ-БАН. (2020, 03 29): Института за изследване на населението и човека на Българската академия 

на науките; online available: http://www.bas.bg/. Retrieved 01 15, 2021, from http://www.bas.bg/2020/03/29/ 
27  ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. (2017, 12 5): online available: 

Retrieved from https://lex.bg/laws/ldoc/2134178305 
28  НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ. (2005, 08 26): 
online available: Retrieved from https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135509298 

29  НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА. (1999, 06 
15); online available:Retrieved from https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549687807 
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Условията и редът за въвеждане на надомна и/или дистанционна работа са 

регламентирани в глава пета, раздел VIII "а" и "б" от Кодекса на труда. (КОДЕКС 

НА ТРУДА, 2020)30 Условията и редът за променливо работно време са уредени в 

чл. 139, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда и в чл. 4а и чл. 6 от Наредбата за работното 

време, почивките и отпуските. (НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И 

ОТПУСКИТЕ, 2020)31 

 

В областта на образованието и обучението има много краткосрочни обучения, 

предлагани от различни организации за бизнес обучение в областта на стреса и 

неговото управление. Основните теми в тези обучения обикновено са:  

• Стрес и видове стресови фактори; 

• Стрес на работното място - същност, източници на професионален стрес; 

• Стратегии за справяне със стреса (методи и техники)  

Обученията не са насочени към дигиталния стрес. Те са по-общи и в този смисъл 

обучаемите могат да използват съдържанието на обучението, за да преодолеят и 

дигиталния стрес, но по-скоро косвено. Определено липсват специализирани 

инструменти за справяне със стреса от дигитализацията. 

  

 
30  КОДЕКС НА ТРУДА. (2020, 12 22); online available: Retrieved from 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121 
31  НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. (2020, 06 23); online available: 

Retrieved from https://www.lex.bg/laws/ldoc/-552858623 
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Работа от вкъщи и стрес 

Що се отнася до работата от вкъщи, която се е увеличила благодарение на Covid-

19, изследването на ИИНЧ-БАН 32 е установила следното за свързания с нея стрес: 

• Най-засегнати от негативните процеси са работещите от вкъщи жени, живеещи 

в столицата.  

• Нивата на оптимизъм са най-високи сред хората, работещи от офиса, и най-

ниски при хората, работещи на пълен работен ден от вкъщи.   

Така че изводът за нашия проект би бил да се обърне специално внимание на 

баланса между работата и личния живот по време на работа в домашен офис, 

особено за жените с малки деца вкъщи. 

2.3 Основни констатации: Испания 

Според Националния институт по безопасност и здраве при работа (Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 33 в Испания, стресът, свързан с 

работата, или стресът на работното място е една от основните последици от 

излагането на психосоциални рискове. В днешно време това е колективен, а не 

индивидуален проблем, който може да засегне всички, на всички нива на заетост 

и всички професии. Стресът, свързан с работата, оказва влияние върху здравето, 

както физическо, така и психическо, но също така оказва влияние върху самата 

работа по отношение на отсъствията от работа, доходите и производителността. 

Стресът на работното място е съществувал през цялото време, но без съмнение 

се наблюдава нарастване на неговата интензивност поради новите форми на 

организация на труда и социалните трудови отношения.  

Данните на Евростат го определят като втория по честота здравен проблем сред 

работниците след мускулно-скелетните смущения. На международно равнище 

също така се повишава осведомеността относно необходимостта от действия в 

условията на стрес на работното място. 

Статистическите данни доказват, че работата в домашен офис се е превърнала в 

сериозен проблем, а процентът на испанците, които страдат от хроничен 

дигитален стрес в резултат на невъзможността да се откъснат от работата, се е 

увеличил значително. Особено през последната 2020 г. испанските служители, 

които твърдят, че живеят, потопени в културата на "постоянно включване" в 

работата си, са се увеличили до 74 %. Проучването "Предизвикателствата пред 

испанските компании в ерата на COVID-19", проведено от Real In-stituto Elcano34 

посочва, че 94 % от испанските компании са въвели работа от вкъщи, 98 % от 

компаниите признават, че дигиталната трансформация е предизвикателство за 

тях, особено по отношение на работа от вкъщи и постоянната връзка, а 63 % от 

 
32  Ibid p.7 
33  Seguridad y Salud en el Trabajo (2021): Estrés laboral; online available: https://www.insst.es/estres-laboral  
34  Real Instituto Elcano (2021): Challenges and opportunities for Spain in times of Covid-19; online available: 
 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elca

no_in/zonas_in/wp01-2021-chislett-challenges-and-opportunities-for-spain-in-times-of-covid-19 
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компаниите смятат, че поради кризата ще бъдат създадени дистанционни работни 

места или че ще има преход от традиционни към дистанционни работни места. 

Заради кризата работата от вкъщи се увеличава, както и броят на статиите за тези 

специфични предизвикателства и дори информацията за рисковете за здравето от 

страна на публичните органи. Тъй като негативните ефекти от стреса при 

дигитализацията могат да бъдат установени и от двете страни - за самия служител 

под формата на здравословни проблеми, но и за предприятието под формата на 

намалена производителност и увеличаване на разходите - съществува реален 

интерес не само от страна на синдикатите и Министерството на труда, но и на 

самата икономика.  

Факторите на стреса се класифицират в 2 групи 

1) Стрес, дължащ се на интензивни, ускорени и неизбежни промени в начина на 

работа (което включва претоварване с работа, рутина и конфликти на роли) 

2) Стрес, дължащ се на дигиталните ресурси и личните ресурси (който включва 

стратегии за въвеждане на ИКТ на характеристиките на потребителя) 

Полета за интервенция на проекта STRESS-LESS по отношение на основни 

непосрещнати нужди в обучението 

Според нас интелектуалните резултати от проекта STRESS-LESS в голяма степен 

съответстват на препоръките за обучение на компаниите и техните служители, 

предоставени от Международната организация по труда (Organización International 

del Trabajo). (2020)35. 

Стресът се разглежда като фактор, който изисква да се предоставят знания и 

умения чрез обучение, за да се гарантира, че служителите са добре подготвени за 

ефективна работа от вкъщи. Поради това обученията следва да включват 

следните мерки: 

• провеждане на проучвания, за да се гарантира, че обучението, предлагано под 

формата на онлайн обучение, уебинари, семинари и коучинг сесии, се основава 

на действителните нужди и предизвикателства на участниците. 

• Приоритизиране на видовете обучения, които са най-актуални в момента, 

например лидерство, управление на времето и комуникационни умения. 

• по отношение на обучението по лидерство, разработване на конкретно 

обучение за лидерски умения за ръководене на отдалечени екипи, ръководене 

на екипи в кризисни ситуации, ефективна комуникация с отдалечен екип, 

коучинг и менторство 

 
35   Organización International del Trabajo (2020): El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de 

ella; online available: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_758007.pdf 
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• предложение за обучение, което се фокусира върху социалните умения и 

поведенческите аспекти, като например съзнателност и умения за управление 

на времето.  

• осигуряване на обучение за мениджъри, насочено към усвояване на образцово 

поведение, проактивно участие и подходи за сътрудничество, свързани с 

укрепване на екипната динамика.  

• интегриране на открит обмен в обучението, за получаване на информация за 

предизвикателства като работен ритъм, грижа за себе си и здравословни 

навици.   
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Правна рамка вкл. и за работа от вкъщи 

Корпоративното здраве и безопасност на работното място в Испания като цяло се 

регулират от Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL)36. Този закон включва и 

няколко мерки за намаляване на стреса на работното място.  

UGT Union General de Trabajadores подкрепя плановете на работодателите за 

превенция с цел защита на работещите и е особено ангажиран с превенцията на 

психосоциалните рискове на работното място37.  

Още през април 2020 г. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

/Министерството на труда и социалната икономика/ стартира документ за 

"Предотвратяване на психосоциалните рискове, произтичащи от работата от 

вкъщи, причинени от препоръките на COVID-19 за работодателя".38. Този документ 

включва ограничения, които трябва да се вземат предвид и които могат да бъдат 

причинени от работата от вкъщи, но също така и обширен списък с препоръки за 

организацията на работата, препоръки за комуникацията и информирането на 

работещите, препоръки за психосоциалното здраве на работещите и препоръки за 

психосоциалния стрес и психичното здраве по време на „затварянето“ на 

обществото и бизнеса. Като цяло те са адресирани до работодателите и включват 

полезна информация за тях, но също така и конкретни съвети за организацията на 

работата, които могат да помогнат на работещите как да се справят по-добре с 

изискванията и предизвикателствата, произтичащи от работата от вкъщи, и с 

възможните мерки за защита. 

Тези разпоредби бяха конкретизирани в Испания през септември 2020 г. чрез 

споразумение в рамките на обществената услуга за стандартизиране на работата 

от разстояние въз основа на кралския декрет Закон 28/2020 от 22 септември за 

работата от разстояние, който ще регулира работата от разстояние в Испания от 

13 октомври 2020 г.39 

Основните аспекти на тези разпоредби са:  

• Разпоредбите са насочени към тези, които работят от разстояние поне 30% от 

работното си време в рамките на тримесечен период. 

• Работата от разстояние винаги е доброволна за работника и работодателя и 

трябва да бъде резултат от споразумение, което също трябва да бъде 

формулирано в писмена форма. 

 
36  Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2021): Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL); online 

available: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292  
37  UGT Union General de Trabajadores (2016): Guía de buenas prácticas empresariales en 
 GestióndelEstrésLaboral online available: https://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galer-

a%20Publicaciones/Guia%20Gestion%20Estres%20WEB.pdf  
38  Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2020): Prevención de riesgos psicosociales en 

situación de trabajo a distancia debida al covid-19. recomendaciones para el empleador; online available: 
https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+Covid-
19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f  

39  Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2020): Royal Decree Law 28/2020; online available: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043 
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• Работата от разстояние е и обратима, така че по всяко време работодателят и 

работникът могат да се споразумеят да се върнат към работа изцяло в 

помещенията на предприятието.  

• Насърчаване на равнопоставеността, не само между работещите на място и 

работещите от вкъщи, на които законът гарантира еднакви права, но и по 

отношение на равенството между половете. 

• Приемане на разходите за работа от разстояние от страна на предприятието 

по отношение на цялото необходимо оборудване и инструменти (Luz Rodríguez 

Fernández, 2020 г.).  

Освен това от 13 октомври 2020 г. Кралският указ Закон 28/2020 от 22 септември 

урежда стандартите за работа от разстояние. Основните аспекти на тази нова 

регулация са, че работата от разстояние трябва да се основава на доброволно 

споразумение от двете страни - работник и работодател, защита на равните права 

на работника. (в сравнение със служителите, работещи в офиса), обратимостта на 

работата от разстояние и приемането на разходите за оборудване и инструменти. 

2.4 Основни констатации: Австрия 

Дигиталнията стрес вече не е чуждо понятие за много хора в наши дни. 

Пандемията, която продължава вече повече от година, ясно показва, че 

дигитализацията, особено засиленото използване на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), оказва все по-голямо въздействие върху 

професионалния и всекидневния живот и все повече се възприема като "стрес". 

Не бива да се пренебрегва фактът, че цифровизацията и ИКТ създават много нови 

възможности и шансове както в професионалната, така и в личната сфера. 

Въпреки това трябва да се вземат предвид и служителите, тъй като за много от тях 

постоянните промени, по-нататъшното развитие и новите изисквания все повече 

се възприемат като бреме. Затова е важно да се намери баланс, за да се сведат 

до минимум факторите на дигиталния стрес.  

Сред най-разпространените фактори за дигитален стрес е липсата на баланс 

между работата и личния живот.  За много австрийски служители е все по-трудно 

да намери правилен баланс между личния и професионалния живот. (Riedl et al.; 

2020).40  

Дигиталният стрес има отрицателно въздействие не само върху самия човек, но и 

върху организацията. По своята същност тези два компонента са тясно свързани 

помежду си и оказват голямо влияние върху организационния успех. В 

проучването "Дигитален стрес", проведено под ръководството на Ридл, професор 

в Университета за приложни науки Upper Austria, с участието на Университета в 

Линц и Университета в Бон, бяха идентифицирани важни ефекти на дигиталния 

стрес както върху индивида, така и върху организацията. Докато сред служителите 

бяха установени последици като емоционално изтощение, намалена 

удовлетвореност от работата и здравословни проблеми, в организациите става 

 
40  see: Riedl, R., Fischer, T., Kalischko, T., Reuter, M. (2020): Digitaler Stress – Eine Befragungsstudie im 

deutschsprachigen Raum 
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въпрос за намаляване на иновационния климат, увеличаване на отсъствията и 

намаляване на производителността в резултат на дигиталния стрес. Това 

проучване включва участници от Австрия, Германия и Швейцария, за да се 

изследва феноменът на дигиталния стрес на работното място. Установено бе, че 

той е сходно разпространен в трите държави. Според Riedl41, сред най-важните 

фактори за стрес са нарушеното равновесие между професионалния и личния 

живот, натискът в работното ежедневие и липсата на полезност на дигиталните 

инструменти. Следните категории са оценени като по-малко застрашаващи: 

заместване от технологиите, проблеми със сигурността и нарушаване на 

неприкосновеността на личния живот. Разглеждайки тежестта на последиците от 

дигиталните технологии в трите държави, може да се каже, че емоционалното 

изтощение и стресът на работното място са в средния диапазон, с тенденция към 

депресия и цялостно влошаване на здравето.  

Що се отнася до социално-политическите аспекти и мерки в Австрия, трябва да се 

каже, че промоцията на здравето и превенцията са залегнали още преди години 

като задължителна задача на социалното здравно осигуряване с цел да се 

насърчи развитието на благоприятни за здравето жизнени пространства и да се 

подкрепи здравословното поведение. Важна роля тук играе Фондът за добро 

здраве на Австрия (Fonds Gesundes Österreich) (FGÖ)42, който е националната 

точка за контакт за промоция и превенция на здравето. Той насърчава проекти и 

провежда информационни кампании в тези области. 

В областта на промоцията на здравето на работното място (ПЗР) FGÖ подкрепя 

проекти, които отговарят на критериите за качество на Люксембургската 

декларация за ПЗР в Европейския съюз (1997 г.). Със своя приоритет за 

финансиране 2020 г. Фондът за добро здраве на Австрия допринася за 

устойчивостта на промоцията на здравето на работното място по темата "Работен 

свят 4.0: Дигитализация, здравна грамотност и справедливи възможности за 

здраве".43  

Дигиталният стрес е преобладаваща част от работната среда в Австрия. 

Цифровата трансформация оказва голямо влияние, което има пряко отражение 

върху здравето и удовлетвореността на служителите. В Австрия много компании и 

университети вече се занимават с този проблем и се опитват да противодействат 

на тези проблеми чрез проекти и семинари. В повечето случаи се идентифицират 

причините за стреса, а на следващи етапи се разработват стратегии за справяне, 

за да могат служителите да преодоляват по-лесно тези стресови фактори. 

Някои компании в Австрия вече са признали проблема и работят върху това да 

предоставят на служителите си широк спектър от предложения за намаляване на 

стреса (вътрешнофирмено обучение). Съществуват и множество доставчици на 

обучение, които предлагат курсове на тема "Справяне с дигиталния стрес". Трябва 

да се отбележи обаче, че много от тези курсове и обучения са много скъпи и много 

служители не могат да си ги позволят, особено в ситуацията на пандемия. Поради 

 
41  Ibid. Riedl et al; (2020) 
42   Fonds Gesundes Österreich (FGÖ): Betriebliche Gesundheitsförderungsprojekte; online available: 

https://fgoe.org/projekte_bgf 
43   Ibid. FGÖ: https://fgoe.org/projekte_bgf 
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това интересът към участие в скъпоструващ семинар за превенция на стреса е 

ограничен. 

Темата за избягването - или по-реалистично - намаляването на дигиталния стрес 

излезе на преден план в Австрия благодарение на научната работа на Riedl (Riedl 

et al.,2020)44. Поради продължаващата COVID-19 пандемия, свързаните с нея 

„затваряне“ и променените житейски обстоятелства става все по-важно да се 

разработят мерки за противодействие на явлението дигитален стрес в 

(професионалното) ежедневие и по този начин да се възстанови необходимата 

степен на свобода. В Австрия все още ни предстои много работа, за да 

анализираме комплексно проблема "дигитален стрес", за да предприемем в 

резултат на това адекватни контрамерки. 

В Австрия се признава, че трудовото здравеопазване играе решаваща роля в 

подготовката на служителите и предприятията за бъдещите предизвикателства, 

особено в онези аспекти, които променят централните рамкови условия за здраве 

и труд в хода на дискусията около световния труд 4.0 - фаза на дълбока промяна.45 

Работата от домашен офис със сигурност има някои предимства, но тя носи със 

себе си и опасността да не можете да се отделите от работата или да го правите 

само с трудности. Напоследък в медиите все по-често се появяват съобщения за 

проблемите, които "изолираната" работа от вкъщи носи със себе си: социалните 

контакти видимо намаляват, дигиталните изисквания постоянно се увеличават, 

има и прекомерна нужда от време, например поради многото видеоконференции. 

Родителите на деца в училищна възраст също трябва да се справят с 

допълнителните дигитални платформи, а "работещите майки" са подложени на 

натиск заради домашното обучение. Тази теза се подсилва от едно много 

широкообхватно проучване, проведено от Виенския университет под заглавие 

"Учене в условията на COVID-19", в което 85 % от анкетираните ученици заявяват, 

че са подкрепяни от майките си в домашното обучение.46  

Правна рамка за работа от вкъщи в Австрия 

Що се отнася до прилагането на важни мерки на ниво вземащи политически 

решения, законодателните мерки в Австрия се прилагат колебливо. На темата за 

нормативната уредба на вътрешните работи беше отделено по-голямо внимание 

поради началото на пандемията COVID-19 през февруари 2020 г., но въпреки това 

правителството и социалните партньори преговаряха в продължение на много 

месеци, за да постигнат много критикувано споразумение. От 1 април 2021 г. 

влязоха в сила новите правни разпоредби за работа от вкъщи. Най-критикуваният 

момент в това отношение е, че работата от вкъщи остава въпрос на споразумение 

между работодателя и работника. Част от данъчното законодателство от пакета 

за работа в домашен офис вече беше приета в Националния съвет през февруари 

2021 г. и влезе в сила със задна дата от 1 януари 2021 г., а частта от трудовото 

 
44   Riedel et al. (2020) 
45   Antistresszentrum (2021): Hilfe bei Stress und Burnout in Wien; online available: 

https://www.antistresszentrum.at/  
46   Spiel et al.,(2020), Study by the University of Vienna (2021): Lernen unter COVID-19 Bedingungen; online 

available: https://lernencovid19.univie.ac.at/ergebnisse/ 
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законодателство и законодателството за осигуряване при злополука - от 1 април 

2021 г. Тук обобщаваме най-важните моменти от статия, публикувана от 

Австрийската търговска камара (WKO):47 

• Защита на служителите: няма правна промяна в обхвата на Закона за защита 

на работещите (Arbeitnehmerschutzgesetzes - AschG) или Закона за инспекция 

на труда (Arbeitsinspektionsgesetzes -AIG). Накратко: в бъдеще работното място 

под формата на домашен офис все още няма да бъде инспектирано в 

съответствие със стандартите за работното място в офиса. 

• Застраховка срещу злополука при работа в домашен офис: Сегашният 

регламент "Корона" (пояснение в закона, че дейностите в домашния офис също 

се покриват от застраховка срещу злополука) ще стане постоянно действащ 

закон. 

• Работно оборудване: пояснява се, че работодателят е длъжен да осигури на 

работника "необходимото дигитално работно оборудване". Под това се 

разбира компютър/лаптоп, телефонна връзка (мобилен телефон) и достъп до 

мрежа за пренос на данни (интернет). 

• Работно време: всички разпоредби на Закона за работното време и почивките 

остават непроменени. Следователно в домашния офис се прилагат същите 

разпоредби, както и на работното място в офиса. 

В предприятията с работнически съвет трябва да има фирмено споразумение за 

въвеждане и регулиране на работата в домашен офис. За тази цел в Закона за 

трудовата конституция са залегнали нови правни елементи. Какво се 

регламентира в тези фирмени споразумения за работата в домашен офис? Целта 

е да се договорят важни правила, като например: тези, които в бъдеще използват 

собствено дигитално работно оборудване (включително интернет връзка), трябва 

да получат от работодателя подходящо обезщетение за това. Еднократните 

плащания от страна на работодателя за разходите в домашния офис са 

освободени от данъци до 300 евро годишно. Както и досега обаче, работодателят 

трябва и може да поема и други направени разходи (електричество, отопление, 

работно обзавеждане). Тези разходи също могат да бъдат възстановени под 

формата на еднократна сума (напр. чрез фирмено споразумение).48  

Основният проблем е, че в Австрия има много малки предприятия, които нямат 

работнически съвет, и поради това служителите често зависят от "добрата воля на 

работодателя" по отношение на разпоредбите на вътрешното ведомство и 

възстановяването на разходите.  

 
47   see Austrian Chamber of Commerce (WKO, 2021): Die künftigen Homeoffice Regelungen; online available: 

https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/homeoffice-die-kuenftigen-regelungen.html 
48   see: Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB, 2021): Klare Regelungen für Home-Office fixiert; online 

available: https://www.oegb.at/themen/arbeitsrecht/rechte-und-pflichten-am-arbeitsplatz/klare-regeln-home-
fuer-homeoffice-fixiert  
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3 Национални нужди, открити чрез онлайн проучване 

В периода април - май 2021 г. беше проведено проучване по проекта STRESS-LESS в 

страните Германия, България, Испания и Австрия. Целта на това изследване беше да 

се проучат пазарите, за да се създадат и предложат нови методи на обучение за 

подобряване на компетенциите на служителите в малки и средни предприятия (МСП) 

във връзка с работата от дома или използването на дигитални технологии на работното 

място, както и да се подпомогне тяхното прилагане. Въпросникът беше разделен на 

тематични блокове от въпроси, свързани с използването на технологии (преди, по време 

и очаквано след пандемията), стресови фактори, дължащи се на използването на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ), стресови фактори, дължащи се на 

работата в домашен офис, индивидуално поведение за справяне, както и здравни 

резултати и мерки за превенция. Моля, направете справка с глава 5 - Речник, където са 

дадени определения на разглежданите в проекта стресови фактори. В проучването 

взеха участие общо 182 респонденти. 

3.1 Национални нужди в Германия 

Като цяло сред германските служители се отчита най-висока степен на оборудване 

на работното място и на домашния си офис в сравнение с другите страни-

участници. Въпреки че германските респонденти оценяват знанията си като най-

високи в сравнение с останалите държави, те в абсолютни стойности са на средно 

ниво и предлагат отправна точка за подобряване на информираността и начините 

за справяне с дигиталния стрес. Тъй като дигиталните технологии са неразделна 

част от работното място за германските респонденти, е наложително компаниите 

да обърнат внимание на този въпрос, особено след като в бъдеще се очаква по-

висока интензивност на използване на технологиите. Това може да се направи 

както на индивидуално, така и на организационно ниво, за да се осигурят 

възможности за справяне с дигиталния стрес в компаниите.  

Що се отнася до стресовите фактори, дължащи се на използването на ИКТ, 

неувереността, инвазията, претоварването, прекъсванията и ефективността са 

петте най-високо оценени стресови фактора от германските участници. 

Неувереността е оценена най-високо и е свързана с усещането, че уменията 

трябва да се развиват редовно поради бързите дигитални промени. Поради тези 

причини е необходимо да се помогне на мениджърите и работодателите да научат 

и развият технологичните си умения, от които зависят или които са от решаващо 

значение за работата им. Инвазията е на второ място и определя усещането, че 

границите между работата и личния живот все повече се размиват. 

Претоварването е на трето място и е свързано с усещането, че работното 

натоварване се увеличава при използване на дигитални технологии. Поради 

опростените и по-бързи канали за комуникация и актуалната размяна на данни и 

новини, служителите са изложени на непрекъснати промени и нови работни 

задачи. Прекъсването е на четвърто място и се отнася до усещането за чести 

прекъсвания по време на работа. Петият показател – контрол на работата - 

определя усещането, че сте наблюдавани чрез дигиталните технологии. Като цяло 

стресът, свързан с дигиталните технологии, се отчита най-ниско в Германия в 

сравнение с участниците от другите държави: 7 от 12-те стресови фактора 

(сложност, недостъпност, неяснота на ролите, ненадеждност, нарушаване на 
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неприкосновеността на личния живот, контрол, инвазия) са с най-ниски стойности. 

Въпреки това Неувереността и Прекъсванията заемат второ място за Германия, 

на които следва да се обърне по-интензивно внимание. На фирмено ниво 

германските служители от предприятия със среден размер съобщават за 

относително по-високи степени на дигитален стрес. 

В сравнение със стресовите фактори, дължащи се на използването на ИКТ, 

стресовите фактори, свързани с домашния офис, изглежда имат по-слабо 

въздействие върху германските участници като цяло. Най-често споменаваният 

фактор е "не мога да разделя работата от вкъщи и свободното време", "ограничена 

вътрешна комуникация" и "ограничена външна комуникация". Първият фактор е 

свързан със ситуацията, при която служителите имат усещането, че не могат да 

разграничат по задоволителен начин работното и свободното време в домашния 

офис. Другите два фактора се отнасят до недостатъчна или ограничена 

комуникация с колеги или началници (вътрешна) или с клиенти, партньори за 

сътрудничество и т.н. (външна) поради работата в домашен офис. Това може да 

се дължи например на лоша интернет връзка или невъзможност за провеждане на 

присъствени срещи. Оборудването в домашния офис обаче е оценено доста 

високо, така че тази тема не създава проблеми. Ето защо фокусът трябва да бъде 

насочен първо към стресовите фактори, свързани с ИКТ, и начините за справяне с 

тях, тъй като те имат по-висока значимост в контекста на резултатите от Германия. 

Що се отнася до стресорите, свързани както с дигиталните технологии, така и с 

домашния офис, германските служители изглежда се борят най-вече с 

размиването на границите между работата и свободното време, предизвикано 

както от дигиталните технологии, така и от работата в домашния офис. 

Като цяло германските участници имат най-добри стойности по отношение на 

здравето и организационните резултати в сравнение с другите три държави. 

Въпреки това емоционалното изтощение може да бъде идентифицирано като 

значима тема и последица от дигиталния стрес, предизвикан от използването на 

ИКТ и работата в домашен офис. 

Германските респонденти обикновено се справят с дигиталния стрес, като 

използват активни функционални или когнитивни функционални стратегии за 

справяне, като например "измислих план какво бих могъл да направя" и "погледнах 

на нещата от положителна страна", които са по-здравословни алтернативи от 

дисфункционалните стратегии, например игнориране на проблема. Използването 

на стратегии от тяхна страна е сходно за стресовите фактори, свързани с 

домашния офис, и за стресовите фактори, свързани с ИКТ. Въпреки това 

германските служители отчасти съобщават и за прилагане на дисфункционални 

стратегии за преодоляване на дигиталния стрес. 

Що се отнася до прилаганите и желаните мерки за превенция, германските 

участници са най-добре запознати със семинарите, както и с обученията на 

мениджъри и ги предпочитат най-много за прилагане на мерки за превенция. Други 

предпочитани мерки за превенция от поне 30 % са международните обучения, 

дните на здравето, оценката на риска и уеб наръчниците. Тези изводи са отправна 

точка за разработването на програми и методи за обучение в следващите работни 

пакети. 
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3.2 Национални нужди в България 

Първото нещо, което прави впечатление от проучването STRESS-LESS, е, че 

българите показват най-високо ниво на стрес в дигиталния и домашния офис от 

всички изследвани страни, но също така най-малко го осъзнават. Ако бъдат 

попитани дали са подложени на стрес, те биха отговорили, че не или не много, но 

след това по различните стресови фактори оценката им за възприетия стрес е 

почти неизбежно по-висока. Ето защо смятаме, че трябва да включим в 

резултатите от проекта информация за самия стрес и по-специално за дигиталния 

стрес, за да повишим осведомеността и разбирането на служителите в 

българските МСП за дигиталния стрес в частност. Освен това тя може да помогне 

за по-лесното привличане на целевата група за участие в дейностите/плана за 

разпространение на ИП3 и ИП4. 

Основните дигитални стресови фактори за българите съвпадат с основните 

стресови фактори за останалите държави с едно изключение: българите имат и 

високо ниво на стрес от Нарушаване на личната неприкосновеност, което не е 

толкова високо в останалите държави. Стресовият фактор "Нарушаване на 

личната неприкосновеност", който е най-отличителният специфичен за страната 

резултат, най-вероятно се дължи на субективен, а не на обективен фактор. Той 

може да се обясни с липсата на доверие към властите, което вече е доказано в 

други изследователски проучвания и доклади. 

Доверието на работното място е основна предпоставка за сигурност и липсата му 

неизбежно води до стрес. Ето защо предлагаме темата за доверието на работното 

място да се включи в цялостната програма за обучение, но не и да се третира 

конкретно като специфична за страната потребност. От една страна, това ще 

помогне да се отговори на специфичните за България нужди, но от друга страна, е 

приложимо и за други стресови фактори като контрол на работата и прекъсвания. 

Що се отнася до работа в домашен офис, българите отново имат най-високи 

стойности на стрес при повечето от изследваните фактори. Подобно на другите 

страни голяма част от стреса идва от трудностите да се разграничи работата от 

семейния живот и да се намери време за почивка и релаксация. За разлика от 

другите страни обаче голяма част от тревогите на българските участници идват от 

вътрешната и външната комуникация. Изглежда, че ние се чувстваме по-неудобно 

от останалите участници в онлайн комуникацията и това води до стрес, така че 

това трябва да бъде разгледано в Националния План за Адаптация за България. 

Трябва да отбележим, че българите постигат най-високи резултати при 8 от 12-те 

стресови фактора (инвазия в личния живот, ненадеждност, неувереност, 

недостъпност, неяснота на ролите, сложност, нахлуване, несигурност) и заемат 

второ място при други 2 категории: Претоварване и Липса на чувство за 

постижение. 

3.3 Национални нужди в Испания 

Основните стресови фактори са неувереност, ефективност, претоварване и 

инвазия, както и прекъсване. 
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Испания се сблъсква с най-високи показатели по отношение на претоварването и 

прекъсванията; Най-ниски по отношение на неувереността и чувството за 

непостигане на резултати; Микро- и малките организации са по-стресирани от 

средните, а големите организации отново са по-стресирани.  

По темата "вътрешнофирмената комуникация в домашния офис е възможна само 

в ограничена степен" - Испания има малко по-ниско ниво от всички страни. Така че 

или испанците имат по-малко проблеми да общуват от разстояние, или не 

възприемат това като такъв проблем? 

Също така "Не ми е възможно да разгранича по задоволителен начин работното и 

свободното време при работа от вкъщи" изглежда е по-малък проблем в сравнение 

с другите страни. Тук Испания има най-ниската стойност от всички. Но може би 

това се дължи и на испанския начин на живот, при който така или иначе има по-

голямо припокриване между двете. Няма разлика в поведението за справяне с 

техностреса и домашния офис. Хората използват много повече активно 

функционално и когнитивно функционално справяне, отколкото дисфункционално 

справяне.  

Що се отнася до предпочитаните мерки за превенция, Испания има най-високи 

нива в сравнение с другите партньори за вътрешните обучения и оценката на 

риска, докато Дните на здравето, които са предпочитани от българите, или 

семинарите, предпочитани от германците и австрийците, се оценяват по-ниско. 

Ръководствата за насока и програмите чрез мобилни приложения достигат 

стойности, които показват, че испанските служители предпочитат 

индивидуализирани решения. 

3.4 Национални нужди в Австрия 

Що се отнася до дигитализацията на работното място (включително оборудване 

за домашен офис), австрийските респонденти оценяват положението си, макар и 

в горната част на средния диапазон, по-зле от респондентите в другите три 

държави. Благодарение на пандемията Австрия преживя подем в 

цифровизацията, но очевидно все още има нужда да наваксва и са необходими 

мерки за повишаване на осведомеността по отношение на темата за дигиталния 

стрес.  

Както и в други страни, "петте най-големи стресови фактора", дължащи се на 

използването на ИКТ, в Австрия са: Неувереност, Контрол на работата, Инвазия, 

Претоварване и Прекъсвания, подобно на ситуацията в Германия, но с малко по-

високи резултати.  

По отношение на стресовите фактори, свързани с домашния офис, трябва да се 

каже, че в Австрия най-често споменаваните фактори са: "Липсва ми време за 

почивка извън домашния офис", "Не обичам да прекарвам много време вкъщи". 

Тук имаме най-високите резултати от всички държави. На трето място се нарежда 

"Не ми е възможно да разгранича по задоволителен начин работното и свободното 

време в домашния офис". Изглежда, че австрийските служители се борят най-вече 
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с размиването на границите между работата и свободното време, предизвикано 

както от дигиталните технологии, така и от работата в домашния офис. 

Що се отнася до общото здравословно състояние, Австрия е на трето място в 

рамките на четирите държави, но разликите не са много големи. От друга страна, 

емоционалното изтощение е значително по-високо, отколкото във всички останали 

държави. 

Както и във всички останали страни, австрийските респонденти обикновено се 

справят с цифровия стрес, като използват активни функционални или когнитивни 

функционални стратегии за справяне, като например "измислих план какво мога да 

направя" и "погледнах на нещата от по-положителна страна", които са по-

здравословни алтернативи от дисфункционалните стратегии, например 

игнориране на проблема.  

Що се отнася до прилаганите и желаните мерки за превенция, австрийските 

респонденти - отново много сходни с германските - са най-запознати със 

семинарите, дните на здравето, както и с обученията за мениджъри и вътрешните 

обучения и ги предпочитат най-много за бъдещо приложение. 

3.5 Основни резултати от проучването – всички държави 

Дефинирането на тези ключови изводи е от значение за по-нататъшното развитие на 

основните продукти на проекта. Тук обобщаваме най-важните аспекти за всички 

партньори: 

Като цяло проучването разкри някои интересни факти относно стреса на работното 

място, дължащ се на използването на ИКТ и работата в домашен офис: във всички 

държави беше установено, че участниците имат само умерено ниво на познания 

за дигиталния стрес. Въпреки това участниците в Германия се оценяват по-високо 

от участниците в Испания. Същото се отнася и за мениджърите в сравнение със 

служителите: средно мениджърите оценяват знанията си за дигиталния стрес по-

високо от служителите. 

Освен това изглежда, че компаниите и в четирите държави като цяло предоставят 

добре оборудвани с дигитални технологии работни места, както в офиса, така и 

при работа от вкъщи. Съответно работещите използват често тези технологии. 

Макар че възприеманата обща интензивност на използване на технологиите почти 

не се променя с течение на времето, използването на някои отделни технологии, 

напр. инструменти за онлайн комуникация, се е променило поради наличието на 

пандемия. В резултатите за периода след пандемията се очаква само леко 

увеличение в сравнение с другите два момента във времето (преди и по време на 

пандемията). В същото време броят на използваните от участниците технологии 

изненадващо намалява по време на пандемията. Възможни обяснения за това 

наблюдение биха могли да бъдат по-високите нива на работа в домашен офис и 

липсата на някои технологии като стационарни телефони или стационарни 

компютри у дома. 

Що се отнася до стресовите фактори, дължащи се на използването на ИКТ, 62 % 

от всички участници съобщават за силен стрес при поне един стресов фактор. Най-



  

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0 22 

важните стресови фактори са: "Техническа неувереност" (усещането, че уменията 

трябва да се развиват редовно поради честите промени в дигиталните 

технологии), "Контрол на работата" (усещането, че сте наблюдавани чрез 

използването на цифрови технологии), "Техническо претоварване" (усещането, че 

работното натоварване се увеличава поради използването на дигитални 

технологии), "Техническа инвазия" (усещането, че границите между работата и 

личния живот все повече се размиват) и "Прекъсвания" (усещането за чести 

прекъсвания по време на работа). Техническата инвазия е основен фактор и по 

отношение на емоционалното изтощение: участниците, които отчитат по-висок 

резултат за фактора инвазия, твърдят също, че са и по-емоционално изтощени. На 

ниво държава, особено участниците от България заявяват наличието на по-голям 

дигитален стрес. За разлика от тях участниците в Германия съобщават за най-

ниски стойности. Възможна връзка би могла да бъде по-високата информираност 

за дигиталния стрес на германските участници и това, че тяхната информираност 

им позволява да се справят по-добре със стреса. Във всички държави 

мениджърите са по-стресирани от служителите. Силни фактори са техническото 

претоварване и техническата неувереност. 

Що се отнася до стресовите фактори, свързани с домашния офис, 38% от всички 

участници съобщават за високи нива на стреса поради поне един от тях. Най-често 

споменаваните фактори са "не мога да разделя работата вкъщи и свободното 

време" и "нямам време за почивка". Участниците, които са посочили по-високи 

резултати при "нямам време за почивка", също така са заявили, че са по-

емоционално изтощени. Що се отнася до спецификата на пола, жените са склонни 

да бъдат по-стресирани от мъжете при работа от вкъщи. На ниво държава 

резултатите за стреса при работа в домашен офис са сходни с тези за стреса 

поради използването на ИКТ: участниците от България са посочили по-високи 

стойности на стреса, а участниците от Германия - най-ниски стойности, както и 

това, че мъжете-мениджъри са склонни да бъдат по-стресирани от служителите 

във всички държави. "Липсата на време за лични грижи" се оказва основен стресов 

фактор за тях. 

За индивидуалното преодоляване на стреса, дължащ се на използването на ИКТ 

и домашния офис, участниците се опитват да се справят със сходни стратегии, т.е. 

не се наблюдават съществени разлики. Видът на стратегията обаче е различен. 

Активно-функционалното справяне (напр. търсене на помощ/съвет) и когнитивно-

функционалното справяне (напр. приемане на ситуацията) се използват по-често 

от дисфункционалното справяне (напр. игнориране на проблема). 

По отношение на някои здравни и организационни резултати от стреса 

участниците съобщават за леко повишено общо здравословно състояние, както и 

за усещане за продуктивност и удовлетвореност от работата. Въпреки това 

отчетените стойности на емоционално изтощение са значителни, което се явява 

сериозен проблем за работещите. В този контекст участниците от Австрия 

посочват значително по-високи стойности на емоционално изтощение, отколкото 

участниците от Германия. 

В края на проучването екипът на проекта включи и въпроси за прилаганите и 

желаните мерки за превенция. В този контекст участниците съобщават, че 
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семинарите и дните на здравето са както най-използвани, така и най-търсени. 

Освен това оценките на риска, възможността за консултации и програмите в 

ръководства или чрез мобилни приложения са сред предпочитаните мерки в 

бъдеще. На ниво държава участниците в Испания заявяват по-ниски стойности на 

изпълнение в сравнение с другите три държави. Освен това предпочитанията по 

държави също варират: участниците в Испания изискват най-вече оценка на риска 

и вътрешнофирмено обучение, участниците от Германия предпочитат семинари и 

обучения на мениджъри, българските участници харесват семинари и здравни дни, 

участниците от Австрия посочват семинари, обучения на мениджъри и здравни 

дни. Общите бъдещи очаквания по отношение на стреса на работното място бяха 

препотвърдени нееднозначно: участниците в Испания са по-позитивни и очакват, 

че стресът, дължащ се на използването на ИКТ и работата в домашен офис, ще 

намалее след пандемията. За разлика от тях участниците в Германия са по-скоро 

песимистично настроени. 

В заключение, проведеното проучване разкри общото значение на стреса, дължащ се 

на използването на ИКТ и работата в домашен офис. Освен това бяха открити много 

интересни прозрения в рамките на темата, които предоставят полезни знания за 

изпълнението на следващите стъпки на проекта по пътя към намаляване на стреса на 

съвременните дигитални работни места. 

4 Предложения за намаляване на Дигиталния стрес 

По време на разработването на Националните Планове за Адаптация, въз основа на 

десктоп проучванията и резултатите от тях, всички партньори предоставиха 

първоначални предложения за това как да се процедира в проекта, за да се намали 

устойчиво стресът. В следващите глави представяме тези констатации и бихме искали 

да поканим всички, които се интересуват от темата - особено нашите заинтересовани 

участници и партньори по изпълнението - да допълнят предложенията ни и да споделят 

с нас своите виждания. 

Тези предложения се отнасят до различни нива или области на влияние: на първо място 

разграничаваме предложенията, които служителите могат да прилагат на своя 

отговорност (индивидуално ниво), от тези, които са отговорност на ръководството или 

поне изискват одобрението на ръководителя (организационно ниво). Въпреки това 

ясното разпределение често е трудно, тъй като в идеалния случай ръководните 

директори трябва да осигурят ясни правила, а мениджърите/ръководителите, които 

често сами са подложени на голям натиск, трябва да подкрепят служителите си, за да 

избегнат дигиталния стрес. Тази задача вероятно се изпълнява най-добре в условията 

на фирмена култура, която разчита на взаимно доверие и разбиране и добра култура на 

обсъждане. Препоръчително е също така хората - на каквото и да е ниво - да са готови 

да работят върху себе си, за да намалят дигиталния стрес за себе си и за другите. 

Освен това разглеждаме и въпроси, които могат да бъдат направени само от лицата, 

вземащи политически решения (на ниво политика). За тези препоръки прякото 

изпълнение не може да бъде повлияно от проекта, но все пак можем да съберем идеите 

и да ги споделим с нашите заинтересовани страни.  

Тъй като обхватът на действията на индивидуално, организационно и политическо ниво 

често не може да бъде ясно разграничен, ние ще създаваме нашите предложения на 

тези две нива, които в идеалния случай трябва да работят заедно (индивидуално-
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организационно ниво и организационно-политическо ниво), за постигане на съответните 

цели. 

4.1 Идентифицирани стресови фактори (стресори) и общи препоръки 

В зависимост от стресовия фактор, използването на съвети и насоки може да помогне 

на индивидуално ниво. Някои стресори обаче изискват по-дълбоки промени в 

организационната структура на предприятието, като например въвеждане на правила за 

вътрешна комуникация, осигуряване на лица за контакт при технически проблеми или 

обучение за работа със софтуер. Независимо от това, разбирането за наличие на 

дигитален стрес е първата отправна точка за създаване на по-добра работна 

атмосфера. Поради тези причини в новите концепции за обучение следва да бъдат 

обяснени най-значимите ИКТ стресори, като същевременно не бива да се пренебрегват 

другите ИКТ стресори, както и стресорите, свързани с работата в домашен офис. Моля, 

направете справка с глава 5 - Речник на факторите на стреса в проекта STRESS-LESS, 

където са дадени определения на всички фактори на стреса, дължащи се на работата с 

дигитални технологии, както и на факторите на стреса, дължащи се на работата в 

домашен офис, разгледани в нашия проект. 

В първата стъпка събрахме общи предложения от всички партньори за по-добро 

справяне с тези стресови фактори: 

• Необходимо е да се помогне на мениджърите и служителите да усвоят и 

развият технологични си умения, които използват или които са от решаващо 

значение за тяхната работа. Обучението по ИКТ и наличие на специалисти за 

контакт при проблеми със софтуера могат да помогнат на служителите и 

мениджърите да се справят в работата си с технологиите. 

• С помощта на индивидуални препоръки може да се преодолее размиването на 

границите между работа и личен живот, например чрез разделяне на работните 

и личните устройства, съзнателно изключване на работните устройства в 

извънработно време, съзнателно неотговаряне на съобщения, свързани с 

работата, по време на отпуски и в свободното време.  

• Поради опростените и по-бързи канали за комуникация и постоянното 

актуализиране на данни и новини служителите са изложени на непрекъснати 

промени и нови работни задачи. Особено полезни са методите за 

структуриране на собствената работа, напр. служителите и ръководителите 

могат заедно да определят върху коя работна задача да се съсредоточат 

първо.  

• Полезно е да се определи фиксирано време, в което не сте на разположение 

на никого и можете да работите необезпокоявани. Деактивирането на 

нотификациите и спирането на звука на мобилните устройства за няколко часа 

също помагат за създаване на работна среда, в която човек може да се 

съсредоточи без да бъде прекъсван от дигиталните технологии. 

• Прозрачната комуникация от страна на ръководството е особено необходима, 

за да се обясни дали и до каква степен технологичите решения в компанията 
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се използват за наблюдение и контрол. Усещането, че сте "следени", може да 

има отрицателно въздействие върху стреса.  

• Доверието на работното място е основна предпоставка за сигурност и липсата 

му неминуемо води до стрес. Тази тема трябва да бъде включена в цялостната 

програма за обучение, тъй като засяга всички партньори и е свързана с други 

стресови фактори като контрол на работата и прекъсвания. 

• Мерките за повишаване на осведомеността са важни: Всички стресови фактори 

(вж. глава 5) и последиците от тях следва да бъдат обсъждани, за да се 

създаде осведоменост. 

 

4.2 Специфична информация, която ще допринесе за разработката на 

уеб и мобилното приложения (ИП2) 

Целта на разработката на уеб и мобилното приложения е да се осигурят дигитални 

програми за обучение на служителите и мениджърите, до които те да имат гъвкав 

достъп. Първата стъпка е да се създаде осведоменост за дигиталния стрес: Как 

възниква дигиталният стрес и как се отразява лично на мен? Освен това ще бъде 

предоставено учебно съдържание за това как да се справяме с дигиталния стрес с 

помощта на конкретни практически примери и съвети, които всеки обучаем може да 

изпробва сам. С помощта на тези практики, на служителите и мениджърите трябва да 

бъдат показани начините, по които те могат активно и съзнателно да адаптират и 

подобрят поведението си при работа с дигитални технологии в работното си ежедневие, 

за да бъдат по-малко стресирани.  

По отношение на пандемичната ситуация събрахме следните предложения от 

партньорите. Ръководството трябва: 

• да предостави на служителите си санитарни и институционални препоръки от 

официални източници (напр. Министерството на здравеопазването), и да им 

съобщи необходимостта да спазват тези препоръки, също и когато работят от 

вкъщи. 

• да ги уведоми, че ситуацията може да има емоционално въздействие, и да им 

обясни, че страхът и стресът са нормална реакция в такива ситуации и могат 

да се проявят под различни форми като угриженост, песимизъм, постоянно 

раздразнение, лошо настроение, тревожност, проблеми с концентрацията и 

др. Всеки човек може да преживява това с различна интензивност.  

• да предостави на служителите доказани препоръки относно организацията на 

работното място, осветлението, работната позиция, мерките за 

предотвратяване на умствената умора, управлението на стреса, навиците за 

сън, физическите упражнения у дома, здравословното хранене и др.  

• ситуацията на оставане вкъщи за дълги периоди от време (локдаун) може да 

създаде психологически дискомфорт. С цел да предотвратите или намалите 

тези ефекти, можете да подкрепите служителите с конкретни препоръки, 



  

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0 26 

например: да избягват прекалено много информация; постоянната връзка 

може ненужно да повиши риска от тревожност; да използват само надеждни 

източници на информация; да проверяват информацията, която споделят, да 

разпознават емоциите; да поддържат социален контакт чрез съвременните 

технологии, да говорят с близки хора по-често, ако това ги облекчава, и т.н. 

Като цяло уеб и мобилното приложение, са особено подходящи за предоставяне 

на съдържание, свързано с поведението, например за повишаване на 

осведомеността и знанията по темата за дигиталния стрес. Поради общата роля 

на мениджърите, повишаването на тяхната осведоменост по отношение на 

дигиталния стрес трябва да бъде общ фокус. 

4.3 Специфична информация, която ще допринесе за разработката на 

обучителната програма от смесен тип (ИП3) 

Обучителната програма от смесен тип има за цел да обхване разнообразна информация 

за обучаемите чрез комбинация от онлайн материали и дейности, провеждани 

присъствено. Според проучването много служители предпочитат предимно семинари и 

обучения на мениджъри, които трябва да станат част от присъственото обучение, за да 

се създаде предпочитана среда за учене. Подобно на "Разработване на уеб и мобилно 

приложения" (ИП2), целта е служителите и мениджърите да получат теоретична 

подготовка по въпросите на дигиталния стрес: Как възниква той? Какви различни 

фактори (стресори) съществуват? Какво влияние оказва той върху начина ни на работа? 

В обучителния курс ще бъде показано кои мерки за превенция на стреса съществуват 

по принцип и как може да се справим с дигиталния стрес в частност. Идентифицираните 

стресори трябва да бъдат адресирани както на индивидуално, така и на организационно 

ниво (вж. обяснението в раздел 4.1.) с помощта на индивидуални мерки за подобряване 

на ситуацията от страна на служителите и организационни рамки и правила за 

намаляване на усещането за размиването на границите между работата и личния живот. 

Обучителното съдържание ще включва различни стратегии за справяне, които ще 

помагат на служителите на индивидуално ниво и ще информират мениджърите на 

организационно ниво как може да се предотврати на първо място дигиталния стрес. 

Индивидуално и организационно ниво: 

• В съответствие с проучването и 5-те основни стресови фактора следва да се 

разработят програми за съзнателна промяна на поведението и на средата 

(организацията). Съдържанието ще бъде разработено, за да подпомога 

развитието на умения и самодисциплина, като например справяне с 

прекъсванията, устояване на дигиталните "изкушения", правене на дигитални 

почивки за мозъка, физически упражнения за облекчаване на болките във врата 

и гърба, дължащи се на дългата работа на бюро, дихателни упражнения за 

балансиране на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система, 

изграждане на увереност при използването на технологиите и др. 

• В изследването на Gimpel et al. (2020)49 се достига до заключението, че 

служителите с по-голям опит или увереност в работата с цифрови технологии и 

медии се справят по-добре и с работата в домашен офис, което може да 

 
49  виж: Gimpel et al. (2020) 
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повлияе и на общата работна ситуация. Ето защо обучението на индивидуално 

ниво за работа с новите технологии, както и откритата комуникация с 

ръководството, че е нормално да се обучаваме на  нови технологии и да се 

сблъскваме с постоянни промени, могат да помогнат за справяне с този 

проблем.  

• Съдържанието на обучителната програма трябва да помага за противодействие 

на стресорите според Riedl et al. (2020)50: саморефлексия на навиците и 

мотивите, разпознаване на собствените ресурси, анализ на здравословното 

състояние и хранене, справяне със стреса, изтощението и прегарянето. 

Насърчаване на мотивацията и доверието в екипите, фактори за успех в 

лидерската комуникация от разстояние, поставяне на цели и оценяване на 

представянето във виртуалния свят на работата, цифрови и аналогови 

интерфейси за съвместна работа и ефективно провеждане на онлайн срещи. 

Мерки за преодоляване на недостига на технически умения: За успешното 

ръководене на екипи в дигиталния свят са необходими не само технически 

решения, но и социални умения, за да се преодолее пропастта между 

аналоговия и виртуалния свят. Намаляване на стреса чрез осъзнатост и други 

методи, които мениджърите и служителите могат да използват за намиране на 

стратегии за справяне на индивидуално ниво. 

• Трябва да включим и темата за нарушаване на личната неприкосновеност. На 

индивидуално ниво бихме могли да поговорим за това как да защитим личния 

си живот онлайн и как да бъдем по-малко подозрителни - по-доверчиви, за да 

избегнем стреса. Нарушаването на личната неприкосновеност на 

организационно ниво бихме могли да разгледаме по два начина: 1) как да 

защитим личния живот на служителите си и 2) как да говорим за личния живот 

на служителите си, така че те да разберат, че ни е грижа за него. 

Организационно и политическо ниво: 

• Във всички нормативни актове и препоръки в Испания се посочва ясно, че 

стресът не е индивидуален проблем на служителя, който просто трябва да се 

справя по-добре с него. Стресовите фактори могат да бъдат идентифицирани в 

структурата на организацията (начин на работа, въвеждане на ИКТ, ролеви 

конфликти, промяна на работата, инструменти и устройства) или в 

способностите и уменията на служителя (дигитални умения, ниво на способност 

за справяне с предизвикателствата и т.н.). Испанското законодателство изтъква 

ясната отговорност на работодателя за предотвратяване на възможните 

рискове и предлага обучение за ръководителите и служителите.  

• От друга страна, работата от вкъщи изисква и повече обучение, 

сътрудничество, гъвкавост и отговорност от служителите. Тя също така крие 

възможни рискове и предизвикателства, като например пропуски в защитата на 

данните и сигурността. Постоянното онлайн присъствие и свързаност водят и 

до последици като технострес, продължително работно време, компютърна 

умора и по-голяма изолация на работното място.  Съгласно Европейското 

 
50  виж Riedl et al. (2020) 
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рамково споразумение за работа от разстояние от 2002 г. и 2009 г., което 

послужи като основа за рамковото споразумение на Кралския указ 28/2020 от 

22 септември за работата от разстояние, работното натоварване и стандартите 

за изпълнение следва да бъдат еквивалентни на тези на подобен работник, 

който присъства на работното място.  

• Изследване направено от Oficina Internacional del Trabajo (2020), която е част 

от Министреството на труда в Испания, показва, че работещите от вкъщи са 

склонни да работят по-дълго, отколкото когато са на територията на работното 

си място. Служителите, които живеят с деца или други зависими лица у дома, 

трябва да намерят допълнително време в деня си, за да изпълняват грижите 

си заедно с работата си. Както показват резултатите от въпросника, испанците 

не възприемат това толкова като стрес, тъй като различните части на живота 

така или иначе са смесени по някакъв начин. Това по-скоро не се възприема 

като стрес, тъй като хората се опитват да се справят по някакъв начин със 

ситуацията, каквато е, тъй като ако нямат спестявания или други доходи, те не 

могат да си позволят да мислят за алтернативи. Осъзнаването започва едва 

когато е очевидно, че някой е на предела на възможностите 

• Пример за добра практика от Испания: съществуват работни групи, които имат 

за задача да актуализират съществуващите стратегически документи и да 

идентифицират пропуските в информацията и уменията. Освен това от тях се 

изисква да осигурят обучение, предоставяне на информация и мерки за 

комуникация, за да гарантират участието и психичното здраве на членовете на 

екипа си по време на период на работа от разстояния. Тези мерки трябва да 

включват: 

- обучение по безопасност на труда, дигитални права, психосоциални, 

ергономични и организационни рискове. 

- стратегии за дигитална комуникация по отношение на достъпността, крайните 

срокове, очакванията на работодателя и служителите, способността за 

прекъсване на връзката 

- услуги за подкрепа на служители със страхове и опасения 

- насърчаване на разделянето на професионалните и личните ангажименти 

чрез гарантиране на правото на прекъсване на връзката и на известна 

автономия при разпределянето на работното време.  

• Нарушаване на личната неприкосновеност на политическо ниво: 

организациите могат да се справят с проблема на политическо ниво, като 

повишат осведомеността на властите, че въпреки съществуващите закони в 

тази област, работещите не се чувстват защитени. 

• Препоръки от българския партньор: важна роля играе повишаването на 

осведомеността по темата за поляризацията на мненията и противоречията и 

конфликтите в обществото, както и икономическата несигурност и нейното 

въздействие върху нивото на стрес. Тъй като това не е изцяло проблем на 
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дигиталния стрес, можем да го разгледаме в рамките на общата част за 

несигурността, но може би да включим и някаква част за критичното мислене. 

4.4 Специфична информация, която ще допринесе за разработката на 

Програмата за вътрешнофирмени обучители по темата за дигиталния 

стрес (ИП4) 

Програмата за вътрешнофирмени обучители по темата за дигиталния стрес има за цел 

да даде възможност на компаниите да обучат вътрешни експерти, които да действат 

като контактна точка за служителите и мениджърите по отношение на дигиталния стрес 

и да им помогнат да се справят по-добре с него. Програмата се състои от две части: В 

първата част потенциалните обучители ще бъдат се запознаят с теоретичните основи 

на дигиталния стрес: Как действа стресът? Как влияе на начина, по който работим? 

Какви мерки за превенция на стреса съществуват? Как може да се управлява стресът? 

Във втората част те ще изучат методите на коучинга: как да се открият индивидуалните 

нужди на човека, за да ги подкрепим по най-добрия възможен начин и да се намерят 

ефективни решения. Друг момент е как разработените решения могат да се приложат в 

съответствие със структурата и културата на компанията.  

 

• В хода на обучението ще се обърне по-голямо внимание на съответните 

стресови фактори, свързани с ИКТ, и на стресовите фактори, свързани с 

работата в домашен офис, установени чрез проучването. С помощта на 

обучаващия трябва да се изясни защо съществуват тези стресови фактори и на 

какво ниво (индивидуално или организационно) трябва да се работи, за да се 

смекчат по най-добрия начин последиците от тях. В този контекст следва да се 

предостави специално съдържание за работа с мениджъри и тяхната решаваща 

роля за предотвратяване на дигиталния стрес. По този начин показването на 

отрицателното въздействие на дигиталния стрес върху редица здравни и 

организационни резултати представлява важен фактор за създаване на 

необходимата осведоменост. Освен това следва да се посочат различни 

стратегии за справяне и как те могат да помогнат за справяне със стреса, 

например за намаляване или избягване на емоционалното изтощение. 

• По принцип, съдържанието и препоръките, които се съдържат в частта 

„Специфична информация, която ще допринесе за разработката на 

обучителната програма от смесен тип (ИП3)“ трябва да бъдат включени и тук. 

Вероятно в обучението трябва да се включи и оценка на риска за служителите 

и ръководителите, за да може да се оцени как се справят отделните лица с 

дигиталния стрес. След това могат да се предложат по-подходящи решения. 

• Съдържанието трябва да бъде подготвено от гледна точка на организацията и 

обучителите и да бъде допълнено от методите на коучинга. Всички партньори 

ще дадат своя конкретен принос на следващ етап в рамките на проекта. 

При планирането на структурата и съдържанието на обучението ще бъде полезно да се 

направи разлика между различните нива, както вече беше споменато по-горе. Една 

възможна структура за организиране на обучението може да се основава на следното 

разграничение: 
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А) Политически решения, които трябва да бъдат разгледани, но е трудно да бъдат 

променени, например разпоредбите на вътрешното министерство и други 

разпоредби на трудовото законодателство, които оказват влияние върху целите на 

нашия проект. 

Б) Оперативни решения, насоки и решения, дадени от ръководството по 

отношение на стреса, дължащ се на дигитализацията (технострес). Те са по-лесни 

за разрешаване от политическите, но често следват дълги координационни 

пътища в рамките на компанията. Партньорите в проекта ще съберат конкретни 

данни по тази тема. 

C) Решения, които служителите могат да вземат в свои ръце: например ясни 

споразумения с началниците си относно онлайн работата и работата в домашен 

офис, изискване на редовни срещи, обучение за дигитални инструменти, които са 

необходими за работата, или сами да се грижат за редовен обмен с колеги и 

клиенти и т.н. 

Г) Самостоятелни мерки, предоставени както на ръководителите, така и на 

служителите, за по-добро справяне със стреса, причинен от дигитализацията в 

личен план: напр. изучаване на стратегии за по-добро справяне с дигиталния 

стрес: от методи за релаксация до методи за осъзнатост и медиация и др. 

Предложението трябва да бъде широкообхватно, тъй като хората имат различни 

нужди/интереси. 

  



  

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0 31 

5 Речник на стресовите фактори на проекта STRESS-LESS  

Стресови фактори от работа в дигитална среда 

Преглед на съответните фактори на техностреса, разгледани в проекта, може да се види 

на Фигура 1: Фактори на стрес при дигитална работа. "Топ 5 на стресовите фактори", 

идентифицирани чрез проучването STRESS-LESS, са оцветени в тъмно синьо, докато 

другите идентифицирани стресови фактори са оцветени в светлосиньо. 

 

Фигура 1: Стресови фактори от работа в дигитална среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Визуализация, създадена от Gimpel et al. (2019) 

No Стресори Определение 

1 Сложност 
описва усещането за недостатъчни умения за работа 
с цифрови технологии, свързани с работата. 

2 Неувереност 
описва страха от загуба на работата заради други 
служители с по-високи умения в областта на 
цифровите технологии или поради цифровизацията. 

3 Прекъсвания 
представлява усещане за по-чести прекъсвания по 
време на работа поради използването на цифрови 
технологии. 

4 Инвазия 
определя усещането, че границите между работата и 
личния живот все повече се размиват. 

5 
Нарушаване на 
личната 
неприкосновеност 

представя усещането за нарушаване на 
неприкосновеността на личния живот поради 
използването на цифрови технологии. 

Стресори от 
дигиталната 

работа

Контрол на 
работата

Нарушаване 
на личната 
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веност
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Сложност

Инвазия

Несигурност

Липса на 
чувство за 

постижение
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6 Неналичност 
отговаря на усещането, че необходимите цифрови 
технологии не са налични. 

7 
Липса на чувство за 
постижение 

означава чувството, че трудно постигаш напредък или 
успех в работата, тъй като те са по-малко забележими 
при използването на цифровите технологии. 

8 Претоварване 
отговаря на усещането, че работното натоварване се 
увеличава поради използването на цифрови 
технологии. 

9 Контрол на работата  
определя усещането, че използването на цифрови 
технологии ще увеличи контрола и оценката на 
изпълнението. 

10 Неяснота на ролята 
произтича от усещането, че за решаване на проблеми 
с цифровите технологии трябва да се отделя повече 
време, отколкото за реални работни дейности. 

11 Несигурност 
представлява усещането, че уменията трябва да се 
развиват редовно поради честите цифрови промени. 

12 Ненадеждност 
определя усещането, че използваните цифрови 
технологии са ненадеждни и не работят както трябва. 

 

Стресови фактори при работа от вкъщи 

Поради променения начин на работа по време на пандемията в проучването STRESS-

LESS беше включена още една категория стресори, която предостави информация за 

стресорите, с които хората се сблъскват, когато работят от вкъщи. 

Фигура 2 2: Стресови фактори при работа от вкъщи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Визуализация на проекта STRESS-LESS 
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No Хоум офис стресори Определение 

1 
Вътрешна 
комуникация 

описва усещането, че вътрешната комуникация в 
компанията е възможна само в ограничена степен. 

2 Външна комуникация 
описва усещането, че външната комуникация в 
компанията е възможна само в ограничена степен. 

3 
Гъвкавост на 
работното време 

отнася се към възприемането на фиксирано работно 
време в домашния офис. 

4 
Недоволство от 
работното време 

определя степента на неудовлетвореност от 
собственото работно време в домашния офис.  

5 
Липса на време за 
лична грижа 

описва усещането за недостатъчно време за лични 
грижи (напр. за деца в училищна възраст) 

6 
Размиване между 
работното и лично 
време 

адресира усещането за размиване на границите между 
работното и личното време заради работата от вкъщи. 

7 
Липса на време за 
почивка 

дефинира усещането за липса на време за почивка 
заради работата от вкъщи. 

8 
Нежелание да си 
стоиш вкъщи 

адресира нивото на неудовлетвореност от 
прекарването на времето у дома. 
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6 Връзки и документи 

 

На уебсайта на проекта STRESS-LESS, вие можете да намерите този доклад и други 

полезни документи по темата. Последвайте ни в LinkedIn! 

 

STRESS-LESS уебсайт: www.stress-less-project.eu 

LinkedIn:    https://www.linkedin.com/showcase/stress-less-project 

Партньор в България: www.happinessacademy.eu  

 

 

  

http://www.stress-less-project.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/stress-less-project
http://www.happinessacademy.eu/
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