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1. Въведение 
В проекта STRESS-LESS разглеждаме въпроса как се справяме с дигиталния стрес в 

променения работен свят, как служителите страдат от него и, разбира се, как ние като 

обучители по темата за дигиталния стрес, ръководители на екипи или работодатели 

можем да намалим негативните ефекти от дигиталния стрес.  

Поради нарастващото значение на информационните технологиите във всички сектори 

на труда, стана необходимо да се оценят предизвикателствата и трудностите на 

работното място и да се разработят подходящи инструменти и обучение за намаляване 

на напрежението. В днешно време работното място често изисква нещо повече от 

"традиционното" използване на работа на "един екран", като често се изисква ефективна 

работа с множество екрани, различни технологии или гъвкави работни места. Оттук 

нататък се създават нови професионални реалности и предизвикателства. В много 

случаи компаниите и екипите не са подготвени за тези нови реалности, въпреки че 

факторите на стрес, дигиталното претоварване и предизвикателствата могат да бъдат 

намалени чрез прилагане на подходящи механизми за подкрепа.   

Стресовите фактори се класифицират в 2 различни групи: 

ДВЕ ГРУПИ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ 

 

 

 

 

 

 

И двете явления могат да се отнасят за хората в офиса на работното им място, но също и 

в домашния офис. Домашният офис, който често се рекламира като идеалното решение 

за съчетаване на работата и личните задължения (особено за жените) и всъщност във 

времето на COVID-19 много често беше единственото решение за продължаване на 

работата, може да създаде допълнителни проблеми, поради което посвещсме 

включили специален раздел на тази форма на работа от вкъщи. 

Това специално ръководство за обучение има за цел да предостави обучение на избрани 

лица с лични, технически, методически и социални комуникационни умения, 

компетентност в областта, както и капацитет за действие в ситуации на наставничество 

и подпомагане на намирането на решения в областта на дигиталния стрес в техните 

компании. В този смисъл те могат да се разглеждат и като мост или посредник между 

участващите страни на работното място или като поддръжник за обединяване на общите 

интереси към една цел. 

 

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

работа (което включва претоварване с работа, рутина и конфликти в ролите). 

2. Стрес, дължащ се на дигитални ресурси и лични ресурси (което включва 

стратегии за въвеждане на ИКТ въз основа на характеристиките на потребителя) 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА РОЛЯТА НА ОБУЧИТЕЛЯ ПО ТЕМАТА ЗА ДИГИТАЛНИЯ СТРЕС 

Обучителите по темата за дигиталния стрес ще могат да подкрепят отделни хора или 

групи - служители или ръководители на екипи и работодатели - като им предоставят 

подкрепа при намирането на решения за намаляване на стреса в онлайн среда. В този 

смисъл това обучение ще предостави на компаниите възможността да обучават 

вътрешни експерти, които да действат като точки за контакт за служителите и 

ръководителите по отношение на дигиталния стрес и да им помагат да се справят по-

добре с него. Дигиталният стрес играе все по-голяма роля в ежедневието, особено на 

работното място, тъй като технологиите се развиват постоянно и много бързо, хората 

имат различни знания и различни потребности, също и различна увереност в 

способностите си да разбират и да се възползват от технологичните продукти и услуги.  

За въвеждането на цифрови инструменти и личното благополучие на персонала, 

работещ с тях, хората ще се нуждаят от повече помощ, за да се справят с бъдещите 

изисквания.  

Така че директните целеви групи на това ръководство за обучение са компании, 

собственици на МСП, мениджъри по човешки ресурси, вътрешнофирмени обучители в 

областта на професионалното обучение, наставници, представители на работодателите, 

които са мотивирани да поемат тази роля в своите организации или да бъдат наети като 

външни обучители в други организации.  

Косвените целеви групи и бенефициенти са крайните потребители, служителите, които 

ще се възползват от подкрепата на преките целеви групи след преминаване на това 

обучение.  

 

Работодател/Ръководител 
на екип

Обучител по темата за 
дигиталния стрес

Служители
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1.1 Принос на това обучение - ролята на обучителя по темата за дигитален 

стрес: 

На обучителите ще бъде предоставено съдържание, което е пряко насочено към 

проблемите на служителите и допринася за разработването на решения за тези нови 

предизвикателства и сценарии, създадени от все по-широкото използване на ИТ на 

работното място. В уебсайта на проекта Stress-Less и мобилно приложение, създадената 

от нас програма за смесено обучение по темата за дигиталния стрес, предлага 

материали за това как по-добре да се справяме като служители с предизвикателствата и 

заплахите, създадени от нарастващия брой дигитални инструменти на работното място 

или в домашния офис. Те могат да послужат на обучителя като материали за подкрепа 

на крайния потребител. А в това обучение за обучители по темата за дигиталния стрес в 

компанията, обучителят ще намери материали, които да приложи в организациите, за 

да се справи директно с предизвикателствата и проблемите на работодателите или 

ръководителите на екипи:  

ЦЕЛИ НА МАТЕРИАЛИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО 

 

1.2 Принос на това обучение - ползи за организацията и нейните служители 

Обучението или последващото наличие на обучител по темата за дигиталния стрес  

предоставя на организациите ползи на различни нива. То не само ще доведе до 

положителни ефекти за самата организация, но и ще добави ползи за нейните служители 

на индивидуално ниво. Следователно обучението и прилагането му могат да допринесат 

за общата корпоративна стратегия за грижа за здравето и благосъстоянието. 

Положителните ефекти са обобщени в следната схема: 

Как да въведете успешно нови инструменти и да 
намалите демотивацията и стреса

Как да оцените нивото на дигиталния стрес, за да 
оцените проблемните области и да препоръчате 

адекватни мерки в рамките на организацията

Как в ролята на обучители/треньори да 
предоставите специфично обучение и помощ, 

която може да доведе до необходимата промяна

https://www.stress-less-project.eu/bg
http://www.happinessacademy.eu/app
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ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ПЕРСОНАЛА / СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ САМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ/ПРЕДПРИЯТИЕ 

Ако имат в редиците си обучител по темата за дигиталния стрес, компаниите ще бъдат 

по-ефективни, ефикасни и конкурентоспособни. 

 

Комбинацията между използването на решението за смесено обучение и 

персонализирания подход на обучителя по темата за дигиталния стрес ще подобри и 

направи по-устойчиви резултатите както за персонала, така и за предприятията като 

цяло. 

Персонализирана подкрепа и насоки при намирането на собствени 
решения мотивира и насърчава за по-добро справяне с дигиталния стрес на 
работното място

В резултат на това персоналът/служителите ще бъдат по-здрави, по-
малко стресирани, по-общителни, по-продуктивни, ще страдат по-малко 
от депресия и прегаряне, ще ползват по-малко отпуски по болест

Подобрен баланс работа - личен живот, като по този начин хората ще имат 
повече мотивация в работата и ще са по-обвързани с организацията

проактивните служители са по-ефективни, допринасят за намирането на 
решения и дават по-усилено своя принос

по-здравите служители струват по-малко на компанията (намалени 
разходи за отпуски по болест, смяна на персонал и обучение)

по-добрата комуникация намалява разходите, причинени от липса на 
мотивация и недоразумения в работата

по-ефективно се използват материалите и инструментите
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2 Подходът на обучението за треньор по темата за 
дигиталния стрес 

2.1 Дигитален стрес - какво представлява и как се справяме с него 

Какво точно представлява дигиталният стрес? Според учените Т. С. Рагу-Натан и Р. Ридл 

"дигиталният стрес е форма на стрес, причинена от използването и повсеместното 

разпространение на дигиталните технологии (Рагу-Натан, 2008) (Р. Ридл 2013). Подобно 

определение предлага и Гимпел, пионер в изучаването на стреса в Германия:  

"Дигитален стрес:  

 е отрицателна последица от стресовите фактори при работа с цифрови 

технологии и медии. 

 Може да намали професионалната производителност. 

 Често се появява заедно със значително увеличаване на здравните 

оплаквания. 

 Това е феномен, който се проявява в различни отрасли и на различни работни 

места. 

 Често е съпътстван от силен конфликт между работата и личния живот." 

<<Гимпел>>, 2011 

 
Вече е известно, че стресът, причинен от използваен на цифрови технологии може да 
има значителни отрицателни последици както за хората, така и за организациите. 
Неблагоприятните ефекти са доказани както на икономическо ниво, така и на ниво 
общество като цяло." (Ридл R. T., 2020 г.) А проучването на Университета за приложни 
науки в Австрия с участието на Университета в Линц и Университета в Бон класифицира 
следните последици като най-силните ефекти от цифровия стрес.  (Ридл. Р.Т., 2020 г.) 
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Последствия от дигиталния 
стрес за индивида:

Емоционално изтощение

Намалена удовлетвореност от 
работата

Стрес в работата

Липса на удоволствие

Здравословни проблеми

Депресия

Последствия от дигиталния 
стрес за организацията:

Иновационният климат е 
загубен

Повишаване на отсъствията от 
работа

По-ниска мотивация

По-слаба ангажираност към 
организацията

Намалена производителност

Намалена ефективност
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА 12-ТЕ ФАКТОРА НА ТЕХНОСТРЕС 

  

 
 
 
Определение на гореспоменатите фактори: 
 

 
Стресор 
 

 
Определение 

Сложност описва усещането, че трябва да се работи 
повече и по-бързо поради използването на 

цифрови технологии. 
Неувереност описва усещането, че собствените умения 

трябва да се развиват редовно поради 
постоянните промени в цифровите 

технологии. 
Прекъсвания представлява усещането за чести 

прекъсвания по време на работа. 
Инвазия определя усещането, че границите между 

професионалния и личния живот все повече 

Фактори на 
техностреса

Сложност

Ненадеж
ност

Прекъсвания

Инвазия

Нарушаван
е на личната 
неприкосно-

веност

Неналич-
ност


Липса на 
чувство за 

постижение

Претова
рване



Контрол на 
работата

Неяснота 
на ролята

Несигур-
ност

Неувере-
ност
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се размиват поради използването на 

цифровите технологии. 
Нарушаване на личната неприкосновеност представя усещането, че си непрекъснато 

контролиран.  
Неналичност адресира усещането, че необходимите 

цифрови технологии и медии не са на 
разположение. 

Липса на чувство за постижение означава усещането, че човек почти не 

постига напредък или успех в работата си, 
тъй като те са по-слабо забележими при 

използването на цифрови технологии. 
Претоварване адресира усещането, че работното 

натоварване се увеличава поради 
използването на цифрови технологии.  

Контрол на работата  определя усещането, че сте наблюдавани с 
помощта на цифрови технологии.  

Неяснота на ролята произтича от усещането, че за решаване на 
проблеми с дигиталните технологии трябва 

да се отделя повече време, отколкото за 
същинска работна дейност. 

 
Най-важните фактори за дигитален стрес, идентифицирани от консорциума STRESS-LESS, 
в рамките на изследването, проведено през 2021 г., са: "Техническа несигурност", 
"Контрол на работата", "Техническо претоварване", "Техническа инвазия" и 
"Прекъсвания". Техните определения и повече информация за тях, както и повече 
теоретична информация за дигиталния стрес на работното място и начините за неговото 
предотвратяване и управление на лично ниво, можете да намерите в първата част на 
Обучението от смесен тип за предотвратяване и управление на дигиталния стрес - 
въведение и теоретична основа. 
 
 

2.2 Стратегии за справяне 

Справянето с дигиталния стрес е подобно на справянето с всеки друг вид стрес, но има 

и своите особености. В Обучението от смесен тип за превенция и управление на 

дигиталния стрес предлагаме на вашето внимание знания и стратегии за справяне, които 

помагат за преодоляване на общия стрес, свързан с работата, но сме ги адаптирали така, 

че да са насочени конкретно към дигиталния стрес. Включили сме и някои знания и 

стратегии за справяне, които са валидни изключително за дигиталния стрес. 

Специфичните, по-задълбочени знания и стратегии за справяне, които предлагаме на 

служителите да използват за справяне с дигиталния стрес и стреса от домашния офис, 

можете да намерите в Обучението от семсен тип за превенция и справяне с дигиталния 

стрес. За да могат обучителите и обучаемите да се възползват по-добре от тези знания и 

дейности, бихме искали накратко да представим основите на управлението и 

справянето със стреса на работното място, както и с дигиталния стрес. 
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След като осъзнаем, че изпитваме дигитален стрес в работата си, трябва да разпознаем 
и разберем ресурсите, с които разполагаме, за да се справим с този стрес. Това могат да 
бъдат Ресурси в работата, които представляват всички физически, психологически, 
социални или организационни аспекти на работата, които могат да бъдат функционални 
за постигане на работните цели, намаляване на изискванията в работата и свързаните с 
тях физиологични/психологични натоварвания или ресурси, които стимулират личния 
растеж и развитие. (Demerouti, 2001) Това могат да бъдат и личностни ресурси, като 
например увереността на индивидите в способността им да контролират средата, както 
и оптимизмът и самоефикасността. (Bakker A. B., Job demands-resources theory: taking 
invent and looking forward (Теория за изискванията към работата и ресурсите: 
равносметка и поглед напред).,2017) 

 

Използвайки тези ресурси, служителите могат да прилагат различни стратегии за 
справяне, за да предотвратят и преодолеят дигиталния стрес. Стратегиите за справяне 
представляват лични ресурси за преодоляване на стреса. 

 

Според Лазарус и Фолкман (Lazarus, 1984 ) има две основни категории стратегии за 

справяне със стреса: Фокусирани върху проблема и фокусирани върху емоциите. 

Фокусираните върху проблема стратегии са насочени към управление или промяна на 

проблема, причиняващ стреса. Стратегиите, фокусирани върху емоциите, са насочени 

към регулиране на емоционалната ни реакция към ситуацията. По-съвременните учени 

твърдят, че това е изкуствено разделение и че най-добрите стратегии всъщност постигат 

и двете цели, например когато правим план как да решим даден проблем, ние не само 

работим за отстраняване на причината за дистреса, но и създаваме усещането, че 

контролираме ситуацията, което успокоява емоционалната ни реакция. В рамките на 

нашето обучение от смесен тип предлагаме както фокусирани върху проблема, така и 

фокусирани върху емоциите стратегии за справяне с дигиталния стрес. 

 

 

3 Как да разработим фирмена програма за управление 
на стреса 

 

Поради нарастващата цифровизация на работното място, засилена от ограниченията на 

COVID-19, които впоследствие увеличиха още повече използването на цифрови 

инструменти, предизвикателствата и изискванията към работното място се увеличиха 

многократно. Особено в случаите, когато преминаването към цифрови инструменти е 

необходимост, без да може да се планира това, съгласувано със служителите.  

Тези нови форми на работа донесоха както предимства, така и опасности и нови 

проблемни области в работата. Някои от тях са изброени в тази таблица: 
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ПРЕДИМСТВА И ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В НОВИТЕ ФОРМИ НА РАБОТА 

 
Предимства 

 
Нови проблемни области 

 
Гъвкавостта на работното време 
позволява по-лесно съчетаване на 
професионалния и личния живот. 
 

Увеличаване на работното време и 
претоварване с работа 

 
Намаляване на времето, което 
обикновено се отделя за пътуване 
до/от работа 
 

Изолация/демотивация 

 
Намаляване на риска от злополуки 
по време на пътуване 
 

Трудност при разделянето на 
професионалния и личния живот 

 
По-малко замърсяване и 
натоварване на околната среда 
поради намаляване на трафика при 
пътуване 
 

Последващи щети, причинени от 
работни материали, които не 
отговарят на ергономичните 
стандарти 

 

 
Прекъсвания в личния и/или 
професионалния живот 
 

 

 
Загуба на информация поради 
липса на връзка с работния екип 
 

 

 

3.1 Основни проблемни области 

Подробно обобщение на основните проблемни области, свързани с дигиталния стрес, 
можете да се намерите в доклада на ИП1 - Национални доклади и изследване. 
Настоящото ръководство се основава на констатациите, разработени и представени в 
този документ. Извършената работа ни даде възможност да определим основните 
проблемни области, които ще бъдат изследвани по-подробно при разработването на 
фирмена програма за управление на стреса: 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ 

 

 

• Удължаване на работното време (продължаване на задачи у 
дома през уикенда или празниците, които обикновено биха 
били оставени за следващия работен ден поради 
приключване на работния ден)

• Повтарящи се прекъсвания

Работно 
време

• Претоварване с много работа(количествено и качествено):

- Мулти-таскинг

- Натрупване на прекъсванията в работата

•Неадекватно управление на имейли, съобщения в 
WhatsApp и др. (постоянни прекъсвания, безкрайни имейл 
кореспонденции, претоварване с имейли и т.н.)

• Липса на бързи или наличие на податливи на грешки 
платформи и програми

• Липса на познания за ИТ технологиите, правилно 
боравене с техническо оборудване

•Комуникация:  

- Адекватно и правилно управление на информацията 
между персонала

- Възможност за допълнителни въпроси / уточняващи 
дискусии

- Обратна връзка

• Екипна интеграция:

- Обмяна на опит

- Трансфер и предаване на информация

•Несигурност

Управление 
на задачите

• Разграничаване на професионалния от личния живот, така че 
нито едното да не е нарушено от другото

Баланс 
работа -

личен живот

• Претоварване поради твърде много различни технически 
инструменти (вижте мулти-таскинг)

• Напрягане на очите

• Неадекватна работна поза

• Неадекватни материали

Работни 
ресурси
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За да се справи с тези рискове и да ги избегне, както и да намали тяхното въздействие, 

планът за управление на стреса в компанията в най-добрия случай трябва да се състои 

от два раздела: 

 Оценка на ситуацията 

 Възможни превантивни мерки 

 

3.2 Оценка на ситуацията - възприемане на стреса на индивидуално 

ниво 

За по-добро разбиране решихме да опростим процеса на оценка и намаляване на 

дигиталния стрес на работното място в 5 стъпки, които можете да видите в схемата по-

долу: 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА ОЦЕНКА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЦИФРОВИЯ СТРЕС 

 

 

Оценка на 
възприемане на 

стреса на 
индивидуално 

ниво -

Идентифициране на нивото, 
на което трябва да се реши 

проблемът

Споразумение за 
първоначален план за 

действие

Оценка, адаптиране на 
стъпки

Финално решение / 
споразумение
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3.2.1 Оценка на нивото на дигиталния стрес 
За да може да се направи оценка на дигиталния стрес още на първа стъпка, партньорите 

в проекта STRESS-LESS разработихме този лесен инструмент, с който да се анализира 

дали някой е изложен на риск от дигитален стрес. След като отговори на 20 въпроса 

относно нивото на стрес, потребителят ще получи зелена, жълта или червена оценка в 

зависимост от нивото на стрес, което изпитва. 

За да оцените нивото на дигиталния си стрес, моля, следвайте инструкциите на 

инструмента, който ще намерите на този линк.  

 

3.2.2 Идентифициране на критичните области, за да се намери адекватно решение 
Като втора стъпка е важно да се определи областта, в която трябва да се преодолее 

дигиталното претоварване. Тази стъпка е от съществено значение, за да се подходи 

адекватно към проблема. Няма да има полза да търсите решение на индивидуално 

ниво, ако проблемът се крие в организационната структура. От друга страна, много често 

се случва екипи и организации да се опитват да компенсират индивидуалната липса на 

компетенции на организационно ниво. Никое решение няма да помогне, ако не е 

насочено към стреса на правилното ниво и това няма да е задоволително в дългосрочен 

план нито за служителите, нито за организацията.  

Може да се окаже, че добрите решения изискват действия на различни нива 

едновременно. Повече за това в конкретните препоръки, които ще намерите в края на 

този раздел. Обучителят по темата за дигиталния стрес може да помогне с правна рамка, 

примери за добри практики или да посредничи в екипа или с началниците.  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ, В КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ. 

 

С
тр

е
со

р
и Индивидуално ниво

Например:
нужда от обучение,

постигане на баланс между работа и 
личен живот

Екипно ниво
Например:

комуникациоони и информациоони 
стратегии

Организационно ниво
Например:

оборудване, софуер, работно време, 
процедури..

https://www.stress-less-project.eu/instrument-za-izmervane-na-digitalniya-stres
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Тук можете да намерите допълнителни примери за свързване на дигиталния стрес с 

нивото, на което трябва да бъде преодолян, и възможните решения: 

 Индивидуални мерки  

Предоставят се както на мениджърите, така и на служителите, за да се справят 

по-добре със стреса, причинен от цифровизацията, на лично ниво: 

o Например изучаване на стратегии за по-добро справяне с дигиталния 

стрес: от методи за релаксация до методи за осъзнатост, медитация и т.н. 

(повече информация за тази част можете да намерите в платформата за 

обучение) 

o Допълнително обучение за специфичен софтуер, инструменти или общо 

ИТ обучение 

o Определяне на работно време, в което не използваме дигитални връзки 

o Уверете се, че сте откъснати от работата през свободното си време. 

 Решения, които служителите могат да вземат сами/в екипите си 

o Изискване на редовни срещи за осигуряване на информационния поток 

o Да се договорят правила за движение на информацията, комуникация по 

електронна поща, кои инструменти да се използват за каква информация; 

да се избегне претоварването с информация 

o Определяне на ясни правила за комуникация в екипа 

o Грижа за редовния обмен на информация в екипа 

 Оперативни решения, насоки и резолюции 

o Ясни споразумения с началниците относно правилата за дигитална 

работа в офиса и домашния офис  

o Изискване на редовни срещи с началниците 

o Необходима е финансова подкрепа за обучение 

o Подходящ хардуер, софтуер и инструменти 

Съществува и четвърто ниво, което не е част от обучението, но обучителят трябва да бъде 

информиран за него (повече информация и връзки можете да намерите в частта с 

допълнителна информация в част 5 от настоящото ръководство). 

 Политически решения, насоки и резолюции 

o Правни разпоредби 

o Общо трудово право 

 

3.2.3 Споразумение за решение 
За да се намерят устойчиви решения, от съществено значение е те да се търсят от всички 

страни, които са ангажирани с проблема. От Вас, като обучител, не се изисква и не се 

препоръчва да представяте решение на всички проблеми, вашата роля е по-скоро на 

гид, който посочва критичните области и помага за намирането на решение. За да 

намерите това окончателно решение, което се приема и изпълнява от всички участващи 

страни в дългосрочен план, е важно да започнете процеса на преговори и намиране на 

решение със споразумение за първия план за действие. Необходимо е да се проведат 

преговори за това как да се намалят отрицателните последици и да се преодолеят 

https://www.stress-less-project.eu/training-platform
https://www.stress-less-project.eu/training-platform
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пречките, като се включат ключовите участници на правилното ниво, както научихме в 

точка 3.1.2. 

Какъвто и модел за план за действие да изберете, вие и/или вашите клиенти, в него 

първо трябва да дефинирате проблема, който трябва да се реши, да се определи 

действието, което трябва да се извърши, да се определи отговорното лице за 

действието, както и периодът и крайният срок за действие. В противен случай този план 

не може да бъде оценен и при необходимост да бъде коригиран на следващ етап. 

 

МОДЕЛ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

План за действие 

Ясно 
дефиниране на 
проблема, който 
трябва да се 
реши 

 

Ниво, на което 
трябва да се 
разработи 
решение 

Индивидуално Екипно Организационно  

Участващи 
страни 

(помислете за всички страни, които биха могли да повлияят на решението) 

 Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 

Конкретни 
действия, които 
трябва да бъдат 
извършени 

    

От кого? 
    

До кога? 
    

 

 

3.2.4 Последващи действия 
Последните две стъпки могат да бъдат обобщени под заглавието "Последващи 

действия". Те са много важни за коригиране на решенията, тъй като първите идеи и 

намерения може да не са най-добрите. Независимо от това те са важни, за да се даде 

старт на процеса на вземане на решения и да се определи посоката. Участващите страни 

могат - по време на процеса - да идентифицират още по-адекватни решения, които да 

бъдат адаптации или в някои случаи напълно различни стъпки.  

Във всеки случай е важно да се прецени заедно с всички участващи страни дали целите 

са постигнати, дали са необходими допълнителни промени или друго решение. Само в 
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края, ако всички са съгласни и удовлетворени, решението може да се счита за 

окончателно и ефективно. 

За да подпомогнем вас и вашите клиенти в процеса на намиране на решение, по-долу 

ще намерите няколко съвета относно възможните решения и процеси, произтичащи от 

нашия практически опит. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦИФРОВИЯ ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА НИВОТО 

НА СТРЕС 

Като цяло въпросите могат да бъдат структурирани в 4 основни теми. Те могат да бъдат 

свързани с конкретни явления и основни проблеми. В следващата таблица можете да 

намерите кратко резюме. Повече информация можете да намерите в ИП1 - Национални 

доклади и изследване. 

 

Скептицизъм 
 

Инвазия - определя усещането, че границите между работата и личния живот все 

повече се размиват. С помощта на индивидуални съвети размитите граници между 

работата и личния живот (инвазията) могат да бъдат намалени, напр. чрез разделяне на 

работните и личните устройства, съзнателно изключване на работните устройства у 

дома, съзнателно неотговаряне на съобщения, свързани с работата, по време на 

отпуската и свободното време.  

Контрол на работата - определя усещането, че сте наблюдавани с помощта на цифрови 

технологии. Прозрачната комуникация от страна на ръководството е особено 

необходима, за да се обясни дали и до каква степен собствените технологии на 

компанията се използват за наблюдение. Тъй като контрола на работата се отнася само 

до усещането, че сте наблюдавани, това може да означава, че компанията дори не 

използва тези данни, но служителите чувстват, че са следени. Независимо дали е истина 

или само възприятие, това усещане може да има отрицателно въздействие върху нивото 

на стреса.  

 

Умора/претоварване 
 
Обръща внимание на усещането, че работното натоварване се увеличава поради 
използването на цифрови технологии. 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. По отношение на претоварването 
особено полезни са методите за структуриране на собствената работа, напр. 
служителите и ръководителите могат да разделят задачите си на четири полета според 
важността и времето (срок, продължителност) и така да определят върху коя работа да 
се съсредоточат първо. С помощта на такива техники може да се намали възприемането 
на стреса, тъй като крайните срокове и приоритетните задачи се изпълняват по-бързо. 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/IO1_5_Project_Report_final%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/IO1_5_Project_Report_final%20BG.pdf
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Страх/неувереност 
 

Неувереност - свързана с усещането, че уменията трябва да се развиват редовно 

поради честите цифрови промени. Разпознаването на този стресор и възможните 

съвети на индивидуално ниво не са достатъчни в дългосрочен план. Поради тези 

причини е необходимо да се помогне на мениджърите и служителите да усвояват и 

развиват уменията си в областта на технологиите, от които зависят или които са от 

решаващо значение за работата им. Обучението по ИКТ и лицата за контакт при 

проблеми със софтуера са по-ефективни, за да могат служителите и ръководителите да 

се справят със задачите си с предоставените технологични средства. 

 

 

Неефективност/предизвикателства 
 

Прекъсване - включва усещането за чести прекъсвания по време на работа. По 

отношение на прекъсванията е полезно да се определи време, в което не сте на 

достъпни за никого и можете да работите необезпокоявани. Деактивирането на 

известията "push notifications" и заглушаването на звука на мобилните устройства за 

няколко часа също водят до работна среда, в която човек може да работи без 

прекъсвания от цифровите технологии. 

 

За да се подобри ситуацията и да се намерят подходящи решения, винаги може да е 

полезно да се замислим върху конкретните въпроси и отговори, при които сме се 

чувствали под напрежение. 

Както е споменато в модул 2 "Проактивност и доверие" на ИП3 - обучение от смесен тип, 

може да е полезно да се започне с размисъл за: 

 Какво мога да реша за себе си, какво е моето поле на действие 

 Какво мога да направя, независимо от външните обстоятелства 

 Какво мога да очаквам от другите, как да накарам другите да дадат своя 

принос 

 Как да бъда проактивен и да поема отговорност 

 Как да се доверявам повече (Другите хора заслужават повече доверие, 

отколкото им предлагам) 

 Контрол на изпълнението - дали действително съм контролиран или се боря с 

усещането, че мога да бъда контролиран, голямо разминаване между 

усещането и реалността, информацията от служителите и работодателите се 

измества от унифицирано доверие към информирано доверие 

 

 

 

https://platform.stress-less-project.eu/
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По-конкретно обратна връзка към съответните въпроси: 

Подлагам на съмнение полезността на цифровите технологии в работата 
си 
Първата стъпка трябва да бъде да се установи какъв е истинският проблем, който стои 
зад това съмнение. Може да бъде: 

За тази конкретна работа цифровите 
технологии не са от значение. 
 

Тогава няма проблем със стреса  

Възможно е потребителят да се нуждае от 
повече време, за да изпълни задачата с 
цифрови инструменти, тъй като не е обучен за 
работа с тях. 
 

Проблемът трябва да бъде разгледан 
на индивидуално ниво 

Инструментите на работното място не се 
използват по подходящ начин или самите 
инструменти не са ефективни. 

Проблемът е структурен и трябва да 
бъде разгледан или от екипа, или от 
началниците, в зависимост от 
конкретния случай. 

Контрола на работата ми се увеличава и това нарушава личния ми живот 
Опитайте се да определите истинския проблем (как се наблюдава изпълнението на 
работата ви, кои ситуации точно нарушават неприкосновеността на личния живот?)  
 

Проблемът е, че би било добре да се осигури 
повече неприкосновеност на личния живот, 
или има нарушение, което може да се 
преследва по закон? 

В случай че законът е нарушен, този 
проблем трябва да се разгледа от 
началниците; може да е 
препоръчително да се потърси помощ 
от представители на служителите, като 
синдикати и др. 
 

В случай че не става дума за нарушение на 
закона, може да е полезно да обмислите 
конкретни ситуации и да помислите как да си 
осигурите повече неприкосновеност на личния 
живот, да не използвате цифровите средства на 
организацията за лични разговори; да не 
вземате със себе си служебни устройства, 
когато не работите...  

Какво може да се направи за по-добра 
защита на личните ми данни? 
Ако е възможно, се намират решения, 
Ако те засягат сътрудничеството с 
другите, това трябва да се обсъди в 
екипите и с началниците. 
 

Цифровите технологии, които използвам, са ненадеждни или 
неподходящи за работата ми. 
Защо ситуацията се възприема по този начин? 
 

Използват ли се неправилни инструменти? Има 
ли по-добри инструменти на пазара, които 
могат да бъдат достъпни? 

Това трябва да се обсъди с 
началниците, ако могат да се намерят 
по-добри инструменти. Със сигурност 
това е и въпрос на разходи и 
организационни решения, но понякога 
началниците дори не са наясно с 
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конкретните проблеми, особено ако 
самите те не работят с инструментите. 
В някои случаи обратната връзка може 
дори да бъде високо оценена и тя да 
послужи за подобряване на работата. 
 

Дали проблемът е в самите инструменти? Ако има грешки (бъгове), които трябва 
да бъдат отстранени, тогава трябва да 
се свържем с доставчиците на 
инструментите / решенията или да 
говорим с началниците си, за да 
преминем към използване на други 
по-полезни инструменти, като в 
дългосрочен план демотивацията 
може да струва по-скъпо на 
работодателя, отколкото намирането 
на по-добро решение. 
 

Проблемът в потребителя ли е? Може ли той 
да използва инструментите адекватно? 

Обучение на индивидуално или 
екипно ниво може да реши подобни 
проблеми. 
 

Имам впечатлението, че цифровите технологии могат да се използват по-
ефективно. 
Тъй като този въпрос е доста общ, трябва да решим на кого го задаваме? 
 

На себе си Допълнително обучение може да 
подобри ситуацията 
 

На екипа или клиентите Може би е необходимо обучение за 
екипа или мерки за поддръжка на 
клиентите, тъй като в дългосрочен 
план това може да спести време и да 
избегне разочарования. 
 

На организациятя при структурни проблеми в 
използването на цифровите технологии 

Трябва да се обсъди с началниците, 
може би инструментите могат да се 
използват по-ефективно 
 

Цифровите технологии, необходими за моята работа, не са на 
разположение 
Необходимо е да се изясни предисторията на това твърдение.  
 

Въобще не използваме технологии 
 

Тогава няма проблем 

Технологиите не са достъпни Това е нещо, което трябва да бъде 
изяснено от ръководството 
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Означава ли това, че те не са налични в 
организацията и не се използват? 

Може би това би могло да бъде идея 
за бъдещо развитие на организацията 
и повишаване на ефективността? В 
ИП3 – обучение от смесено тип за 
превенция и справяне с дигиталния 
стрес, модул 4 Бизнес комуникация в 
дигитална среда , ще намерите повече 
информация по тази тема.   
 

 

Работата с цифрови технологии ме уморява, чувствам се изтощен и нямам 
енергия за по-нататъшни лични и социални дейности. 
В тази ситуация е важно да проучите баланса между професионалния и личния живот, 
за да подобрите ситуацията. Много информация по тази тема можете да намерите в 
ИП3 – обучение от смесено тип за превенция и справяне с дигиталния стрес Модул 6 
Дигитална работа и здраве и Модул 8 Баланс между работа и личен живот в 
дигиталната ера. 
 

Поради използването на цифрови технологии се сблъсквам с чести 
прекъсвания по време на работа. 
В този случай е препоръчително да се замислите върху използването на цифрови 
инструменти и поведението ви на работното място. 
Може би е препоръчително да се фокусирате върху изпълнението на една задача в 
даден момент и да избягвате мулти-таскинга и също така да се съсредоточите върху 
приоритизирането на задачите. Повече препоръки можете да намерите в ИП3 – 
обучение от смесено тип за превенция и справяне с дигиталния стрес Модул 3 
Стратегия „Една задача“. 
 

Поради използването на цифрови технологии работното ми натоварване 
се увеличава 
Тук трябва да се идентифицира конкретният проблем, за да се намери подходящо 
решение. Дали проблемът е в инструментите, които се нуждаят от време, или в начина, 
по който се работи с тях? Вдъхновение може да намерите в ИП3 – обучение от смесено 
тип за превенция и справяне с дигиталния стрес Модул 3 Стратегия „Една задача“ и 
модул 4 Бизнес комуникация в дигитална среда.  
 

Благодарение на използването на цифровите технологии границите между 
работата и личния ми живот все повече се размиват. 
В този случай препоръчваме да се анализират припокриващите се области и да се 
определи как може да се постигне баланс между тях. Съвети можете да откриете в ИП3 
– обучение от смесено тип за превенция и справяне с дигиталния стрес Модул 8 Баланс 
между работа и личен живот в дигиталната ера. 

Нямам достатъчно време за лични задължения 
Този въпрос клони в същата посока като предходния, но трябва да се уточни дали 
работата е прекалено натоварваща, така че не остава време за лични задължения, или 

https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
https://platform.stress-less-project.eu/
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https://platform.stress-less-project.eu/
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има пренатовареност в личните задължения, която прави невъзможно изпълнението 
на професионалните задачи. Преди да се стигне до прегаряне, може би е 
препоръчително да се проучат възможностите за почивка по време на работа, 
намаляване на работното време или отпуск във вашата организация/страна.  
 
 

Работата с цифрови технологии ме кара да се чувствам неудобно, 
страхувам се да не използвам цифровите технологии погрешно и по този 
начин да унищожа ценна информация. 
Бихте могли да проучите допълнителни възможности за обучение, които биха 
помогнали да се намали страхът от цифровите устройства. Също така може да 
обмислите какъв може да бъде най-лошият сценарий и как могат да бъдат 
възстановени данните. Подобна предварителна подготовка (напр. архивиране на 
данните) може да помогне за намаляване на паниката. 
 

Чувствам нужда да се образовам, за да мога да използвам цифровите 
технологии на работното си място 
Възможно е да има допълнителни възможности за обучение, а може би на работното 
място има и други хора, които имат същия проблем, така че решенията можете да 
потърсите заедно? 
 

Високата сложност на цифровите технологии надхвърля моите 
възможности 
Цифровите инструменти стават все по-сложни, освен това не винаги работят 
правилно... Ако те напълно надхвърлят възможностите и потребителят смята, че е по-
добър в други задачи, преориентирането към работа, която изисква по-малко в знания 
и умения в областта на цифровите технологии може да бъде по-задоволително в 
дългосрочен план. Може и да се използва допълнително обучение, което да помогне 
за по-доброто боравене с инструментите.  
 

Чувствам, че работата ми става все по-малко значима за компанията с 
използването на цифрови технологии. 
Вместо да се парализирате от страха, че ще загубите работата си, може би ще е по-
добре да си отворите очите и да потърсите алтернативни възможности. Страхът винаги 
е лош консултант. Може би промяната не означава, че работата ще бъде без значение, 
може би задачите на човека просто ще се променят с течение на времето. Може би 
има възможности в други отдели или нещо съвсем различно би могло да бъде 
възможност за вас. 
 

Цифровите инструменти бяха въведени без достатъчно обяснения, не 
получих достатъчно обучение за използване на цифровите технологии в 
работата си 
Това изглежда е конкретен пример за неефективно въвеждане на инструменти / 
решения. Повече по тази тема можете да прочетете в раздел 2.2. на настоящото 
ръководство.  
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Трудно ми е да работя с цифрови технологии и има много приложения, 
които не мога да използвам ефективно. 
Трябва да се оценят възможностите за обучение, вътрешно обучение на персонала или 
помощ от колеги. Може би е добре да си водите и собствен дневник за обучение по 
използване на дигиталните инструменти, за да следите напредъка си и да не се 
притеснявате от новите неща. 
 

Поради използването на цифрови технологии напредъкът в работата ми е 
трудно забележим. 
Опитайте се да преструктурирате работния си ден и да обособите периоди, когато сте 
достъпни онлайн и периоди, в които вършите самостоятелно, необезпокоявани други 
работни задачи, които не изискват цифрова свързаност и комуникация.  
 

Трябва да отделям повече време за решаване на проблеми с цифрови 
технологии, отколкото за обичайната си работна дейност. 
Възможно е да се наложи да се адаптира изборът на инструменти, ако те не са 
подходящи за извършваната работа. Липсата на подходящо оборудване или обучение 
за правилно боравене с инструментите може да са причина за това усещане. Ако 
инструментите не работят правилно от техническа гледна точка, това трябва да се 
обсъди с ръководството и/или техническата поддръжка, за да се намерят решения. 
 

Липсва ми информация, не са създадени адекватни вътрешни/външни 
комуникационни канали  
Това е въпрос на вътрешни/външни комуникационни структури и това трябва да бъде 
изяснено по подходящ начин с екипа и началниците. 
 

В случай на технически затруднения не знам към кого да се обърна. 
Структурите за техническа поддръжка трябва да бъдат уточнени с началниците.  
 

3.3 Контролен списък/план за въвеждане на цифрови инструменти 

Другата важна област на действие на обучителя по темата за дигиталния стрес може да 

бъде превенцията на стреса. Мениджърите имат решаваща роля, а с това и отговорност 

в управлението на дигиталния стрес. Начинът, по който се въвеждат 

инструментите/материалите, наличието или липсата на такива, определя нивото на 

стрес при изпълнението за крайния потребител/служител.  

Същото можем да кажем и за организацията на работните потоци, комуникационните 

процеси и процедурите за намиране на решения. Тези организационни структури 

оказват сериозно влияние върху работния климат и ефективността, а в дигитална 

работна среда – те имат още по-голямо значение.  

Ето защо, преди да се въвеждат нови задачи, трябва да се поставят въпроси като 

следните: 

 



 

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

ВЪПРОСИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОСТАВЯТ 

 

 

Същите въпроси можем да зададем, когато наблюдаваме проблеми в нашите екипи. Въз 

основа на препоръките за добри практики съставихме следните контролни списъци за 

работодатели и организации за намаляване на дигиталния стрес на работното място. 

Както можете да видите в заглавията, списъците са за различни цели и можете свободно 

да ги използвате в зависимост от откритите от вас нужди или темите, които искате да 

засегнете по време на интервенциите си.  

 

ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ СПИСЪЦИ 

 

 

  

Как/чрез какви мерки може да се намали стресът? 

Какви мерки за превенция на стреса вече съществуват? 

Контролен списък за организацията на цифровата работа като цяло 

Контролен списък за  въвеждане на нови цифрови инструменти или 
програми

Контролен списък за комуникационните процеси

Контролен списък за Доверие / Подкрепа

Контролен списък за психично здраве на служителите при работа в домашен 
офис
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ЧЕКЛИСТ 1 
Препоръки за организацията на цифровата работа като цяло 

Валидност Да / Не 

Описания/наръчници/процеси  

Налични са работни инструкции, които са в съответствие с актуалните препоръки 
на публичните органи. 

 

Общите и конкретните задачи са формулирани и съобщени по ясен начин: Всеки 
служител знае своите задачи и отговорности (най-общо като длъжностна 
характеристика, но също и задачите за седмицата/месеца). 

 

Процедурите са ясни за всички членове на екипа.  

Обемът на работата е равномерно разпределен между всички служители (никой 
не е постоянно претоварен или не чака другите). 

 

Крайните срокове и целите са разумни и се обявяват достатъчно рано, така че 
служителят да може да организира работата си, да се адаптира към 
обстоятелствата и да определи приоритетите на задачите. 

 

Материали  

Всеки служител разполага с техническо оборудване, за да изпълнява задачите си 
самостоятелно или съвместно с колегите си. 

 

Налично е офис оборудване и материали, които отговарят на необходимите 
стандарти. 

 

Материалите съответстват на задачата, която трябва да се изпълни.  

Всеки служител разполага с помощни средства, които помагат за подобряване на 
стойката пред компютъра. 

 

Организацията предоставя информация за здравословно работно място 
(светлина, поза, превантивни мерки за избягване на психическа умора, 
управление на стреса, физически упражнения, здравословна храна). 

 

Комуникация  

Ясно са посочени каналите за комуникация и правилата за индивидуален или 
групов обмен на информация (електронна поща, социални медии, 
видеоконференции, телефон...). 

 

Работно време  

Възможност за вземане на решения относно почивките, разпределението на 
работното време и изискванията. 

 

Гъвкавост.  
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ЧЕКЛИСТ 2 
Въвеждане на нови цифрови инструменти или програми 

Валидност Да / Не 

Описания/наръчници/процеси  
Задачите се формулират и съобщават по ясен начин (отговорности, процеси, 
крайни срокове). 

 

Новите процедури се обясняват и въвеждат по ясен начин за всички участващи 
страни. 

 

Възможните конфликти на отговорности поради противоречащи 
си/припокриващи се задачи се наблюдават и отработват. 

 

Материал  
Всеки служител разполага с техническо оборудване за изпълнение на 
собствените си задачи.  

 

Офис оборудването и работните материали съответстват на стандартите и новите 
работни задачи. 

 

Предоставени обучения  
Обучение за работа с инструменти за цифрова подкрепа и програми като цяло.  

Обучение по конкретни програми/софтуер.  

Обучение за работа със специфично техническо оборудване.  
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ЧЕКЛИСТ 3 
Препоръки за информиране на служителите и комуникация с тях 

Валидност Да / Не 

Информация  
Служителите са информирани за промените в организацията, питат ги за 
мнението им. 

 

Служителите са информирани за процесите в работата и как това се отразява на 
работния процес. 

 

Служителите са информирани за плана и календара, контактите, чатовете, 
видеоконференциите ... 

 

Организацията предоставя информация за здравословно работно място 
(светлина, поза, превантивни мерки за избягване на психическа умора, 
управление на стреса, физически упражнения, здравословна храна). 

 

Служителите са информирани за цялостната ситуация в предприятието, новото 
работно време, смените, номерата на техн. поддръжка, предоставяните услуги и 
т.н. 

 

Служителите са информирани за договорното си положение.   

Комуникация  
Установена е времева рамка за достъпност на работодателя и служителите, като 
е взето предвид, че работата онлайн не означава да сме на разположение 24 
часа. 

 

Ръководството е на разположение за разрешаване на проблеми и съмнения на 
служителите. 

 

Отговаряме ясно и честно на всяко съмнение, което служителите имат.  

Предлагаме система за комуникация между служителите, така че те да могат да 
поддържат лесен контакт помежду си.  

 

Избягваме да ги заливаме с информация.  

Осигуряваме постоянна обратна връзка и зачитаме свършената работа,   
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ЧЕКЛИСТ 4 
Препоръки за взаимно доверие/подкрепа 

Валидност Да / Не 

От гледна точка на ръководителя / мениджъра  
Разбирам професионалните проблеми и нужди на служителя/служителите си.  

Признавам възможностите за развитие на служителите си.  

Използвам възможностите си, за да помагам на служителите си при решаването 
на служебни проблеми. 

 

Бих помогнал на служителите си да се измъкнат от неудобна ситуация за моя 
сметка. 

 

Служителите ми имат достатъчно доверие в мен, за да защитават решенията ми.  

Служителите ми знаят какво мисля за тях като цяло.  

От гледна точка на служителя  
Имам достатъчно доверие в ръководителя(ите) си, за да защитя решенията му(ѝ).  

Знам как моят ръководител (ръководители) ме възприема/т като цяло.   

Моят ръководител признава възможностите ми за развитие.  

Моят ръководител използва възможностите си, за да ми помага при решаването 
на служебните ми проблеми. 

 

Моят ръководител(и) би ми помогнал да изляза от затруднение за негова сметка.  
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ЧЕКЛИСТ 5 
Препоръки за психичното здраве на служителите при работа в 

домашен офис 

Валидност Да / Не 

Организацията предоставя препоръки за превенция и решаване на проблемите и 
информация от официални и надеждни източници. 

 

Когато дадена ситуация може да има емоционално въздействие, служителите са 
информирани за това и са помолени да потърсят помощ в случай на проблеми. 

 

Грижата за психичното здраве се насърчава активно в организацията. 
Тревожността и стресът са нормални реакции, които могат да се проявят под 
различни форми като постоянни размисли, песимизъм, тревога, постоянно 
раздразнение, лошо настроение, безпокойство, проблеми с концентрацията. Ние 
знаем, че всеки човек преживява това с различна интензивност.  

 

При необходимост служителите могат да получат информация за психологическа 
помощ. 

 

Служителите са информирани за каналите за комуникация в случай, че се 
сблъскват с проблеми при работата от домашен офис. 

 

В организацията е налично планиране на работата, графика и процедурите.  

В организацията се поставя фокус върху това, което може да се направи.  

Следните твърдения са валидни за всички служители:  
Ние сме положително настроени. Оставането вкъщи може да помогне за 
спасяването на човешки живот. Наясно сме с рисковете, ако не работим от 
вкъщи. Считаме тази изолация за полезна. 

 

Ние сме активни, заети...  

Избягваме прекалената информация. Постоянното следене на новините може да 
създаде ненужни рискове и тревоги. Проверяваме само надеждни източници на 
информация. 

 

Проверяваме информацията, която споделяме.  

Идентифицираме мислите, които не ни харесват. Ако мислим за лоши неща, 
усещането за дискомфорт се увеличава. 

 

Ако се чувстваме претоварени, ще потърсим помощ или професионална 
консултация. 

 

Поддържаме контакт чрез новите технологии, социалните контакти са най-
добрата форма за намаляване на страха и депресията, самотата и скуката. 

 

Осъзнаваме емоциите и търсим информация, която да разсее притесненията. 
Приемаме това, което чувстваме, съвсем нормално е в такава ситуация да има 
различни емоции. 

 

Помагаме на другите, ако е възможно - по-удобно е да сме част от екип и да 
откриваме решения. 

 

Правим физически упражнения. Поддържаме връзка с други хора. Правим неща, 
които обикновено ни доставят удоволствие.  

 

Релаксираме с дихателни практики.  
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3.4 Специален раздел: Домашен офис 

Поради ограниченията и препоръките на правителствените и здравните органи през 

последните години компаниите и организациите трансформираха своите услуги, 

продукти и персонал, за да бъдат достъпни чрез дистанционна работа или домашен 

офис. За много от тях тази ситуация беше нова и нямаше достатъчно време да се 

подготвят и планират тази трансформация. В различни периоди от време проблемите 

ставаха очевидни и трябваше да се положат допълнителни усилия за подходяща 

организация на работата.  

Очевидните проблеми и ограничения на дистанционния и домашния офис са: 

 Недостатъчно или неподходящо работно място в дома 

 Необходимостта да се споделят устройства/стая с други хора 

 Трудна семейна ситуация със зависими членове на семейството (деца, 

възрастни хора) 

 Социална изолация на служителя и затваряне 

 Неувереност и трудова несигурност.  

 

МЕРКИ ЗА ХОРА, РАБОТЕЩИ В ДОМАШЕН ОФИС 

Международната организация по труда (Organización Internacional del Trabajo) 

разработи Практическо ръководство за работа от разстояние по време пандемията 

COVID-19 и след нея (2020 г.), което предоставя практически препоръки за ефективна 

работа от разстояние, подпомага създателите на политики при актуализирането на 

съществуващите политики и осигурява гъвкава рамка, чрез която както частните 

предприятия, така и органите от публичния сектор могат да разработват или 

актуализират свои собствени политики и практики за работа от разстояние. Според 

Ръководството много предприятия са създали специални работни групи, ръководни 

групи или работни групи по въпросите на благосъстоянието, които включват 

представители на различни отдели и сектори на организацията. Тези работни групи 

имат за задача да актуализират съществуващите политически документи и да 

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

да въведат мерки за обучение, предоставяне на информация и комуникация, за да 

осигурят участието и психичното здраве на членовете на екипа си по време на периода 

на работа от разстояние. Тези мерки трябва да включват: 

 Обучение по безопасност на труда, цифрови права, психосоциални, ергономични 

и организационни рискове. 

 Стратегии за дигитална комуникация по отношение на достъпността, крайните 

срокове, очакванията на работодателя и служителите. 

 Услуги за подкрепа на служители със страхове и притеснения 

 Проверка дали служителите са технически оборудвани, за да извършват работата 

си, и осигуряване на обучение за използваното оборудване. 
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 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.  

 Лус Родригес Фернандес (2020 г.) добавя, че от гледна точка на задълженията 

служителите трябва да спазват инструкциите на работодателя относно защитата 

на данните и сигурността на информацията, да използват правилно и да 

съхраняват цифровите устройства, предоставени от работодателя, и да се 

подлагат на всички предвидени проверки на тяхната трудова дейност, 

включително на тези, извършвани с телематични средства. 

 

ЧЕКЛИСТ 
Домашен офис 

Валидност 
Да 

/ Не 

Описания/наръчници/процеси  
Информираме служителите си, но и другите членове на екипа, за процесите в работата 
и как работата от вкъщи се отразява на работния процес (това е задача не само на 
началниците, но и на вътрешния екип). 

 

Държим служителите си, но също и другите членове на екипа, информирани за плана и 
календара, контактите, чатовете, видеоконференциите, ...така че да се чувстват 
включени в целия екип. 

 

Материали  
Организацията предоставя информация за здравословно работно място (светлина, 
поза, превантивни мерки за избягване на психическа умора, управление на стреса, 
физически упражнения, здравословна храна). 

 

Комуникация  
Установена е времева рамка за достъпност на работодателя и служителите, като се има 
предвид, че работата от дома не означава да сме на разположение 24 часа. 

 

Отговаряме ясно и честно на всяко съмнение, което служителите имат.  

Ръководството е на разположение за разрешаване на проблеми и съмнения на 
служителите в определени часове. 

 

Предлагаме система за комуникация за всички членове на персонала, така че те да 
могат да поддържат лесен контакт помежду си, да обменят информация за задачите си 
и да си сътрудничат в екип. 

 

Информираме се за личното и професионалното състояние на всички свои служители и 
колеги.  

 

Поддържаме връзка между служителите, така че да не се чувстват сами, защото 
изолацията е убиец на мотивацията. 

 

Осигуряваме постоянна обратна връзка и зачитаме свършената работа, особено когато 
служителите работят от вкъщи. 

 

Избягваме прекалената информация.  

Държим персонала информиран за цялостното състояние на организацията, 
промените, развитието и т.н. 

 

Юридически  
Информираме служителите и себе си за правните аспекти, новите разпоредби и т.н.   
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4 Обща структура на обучението 
Основното обучение ще се проведе по прилагането на  

 Оценка на дигиталния стрес 

 Идентифициране на проблемите и намиране на адекватни решения 

 План за въвеждане на дигитални инструменти 

След това обучение в част 4 участниците могат да намерят допълнителна информация и 

допълнителни материали. В зависимост от своя профил и допълнителни умения те могат 

да изберат частите от този документ, които ще са им от полза. 

За да бъде обучението практично и ефективно, участниците са насърчавани да работят 

върху лични примери от конкретни работни места и организации. 
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ПРЕГЛЕД НА 5-ТЕ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

• Запознаване с инструментите на проекта STRESS-
LESS и начинана използването им

• Използване на инструмента за оценка на стреса

• Използване на инструмента за оценка на стреса с 
партньор

1. Анализ на 
нивото на 

индивидуалния 
стрес

• Работа в групи от четири души

• Роли: един обучител, един служител, изложен на 
стрес и двама наблюдатели

• Дейност: дискусия за намиране на решение за 
дигиталния стрес и създаване на план за действие

2. Създаване на 
решения 

съвместно със 
служителите

• Работа в групи от четири души

• Участниците променят ролята си от горното 
упражнение

• След края на дискусията наблюдателите дават 
обратна връзка за намереното решение

3. Създаване на 
решения в 

организацията

• До каква степен са въведени препоръките 

• Какви са предимствата и недостатъците от 
въвеждането на тези препоръки? 

• Кратка рефлексия и дискусия за личните 
преживявания на участниците

4. Оценка на 
създадените 

решения

• Разделяне на хората в малки групи

• Изследване на регулативната рамка за работа в 
домашен офис и презентация на резултатите

• Кратка обратка връзка от всички за финал

5. Анализ на 
рамковите 

условия за работа 
в домашен офис
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4.1 Учебни дейности 

Дейност № 1 

 

Име на дейността Изследвайте индивидуалното си ниво на дигитален стрес 

Вид дейност Инструмент 2.1.1 приложение 

Продължителност 20 минути 

Брой на участниците индивидуално 

Описание 

Стъпка 1: За да можете да работите като обучител по темата за дигиталния стрес и да 

съветвате другите, е важно да познавате инструментите и да знаете как да ги прилагате.  

Стъпка 2: Най-добрият начин да се запознаете с инструмента за оценка на стреса е да 

го използвате и да го направите сами. 

Стъпка 3: За да направите това, работете по двойки и обсъдете резултатите от теста с 

партньора си.  

Допълнителни 

забележки 

Можете също така да сравните дали наблюденията, които сте 

направили по време на теста, съответстват на забележките, 

които сте намерили в това ръководство по отношение на 

въпросите от таблицата. Те трябва да бъдат вдъхновение за 

намиране на адекватно решение. 

В случай че нито вие, нито партньорът ви сте подложени на 

дигитален стрес, изиграйте ролева игра с евентуален 

потребител (моля, дефинирайте проблема много ясно за себе 

си, преди да започнете играта) 

Онлайн изпълнение възможно 

Източници Инструмент 2.1.1 

 

 

https://www.stress-less-project.eu/instrument-za-izmervane-na-digitalniya-stres
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Дейност № 2 

 

Име на дейността Разработване на възможни решения заедно със служителя 

Вид дейност Дискусия 

Продължителност 70 минути 

Брой на участниците Работа в групи от 4 души 

Описание 

Стъпка 1: Сформирайте групи с 4 участника, като във всяка група има по един обучител 

(който не трябва да е този, който е използвал инструмента преди това), един служител, 

подложен на дигитален стрес и двама наблюдатели; 

Стъпка 2: Обучителят и служителят обсъждат възможните решения на проблема с 

дигиталния стрес; те трябва да идентифицират критичната област и да разработят план 

за действие (използвайте предоставения шаблон) наблюдателите споделят обратната 

си връзка, след като другите двама се съгласят с решението; 

Стъпка 3: След получаване на обратна връзка от наблюдателите разменете ролите си. 

Стъпка 4: Когато всички групи преминат целия цикъл, споделете опита си в общ форум. 

Допълнителни 

забележки 

След приключване на дейността всеки участник трябва да е 

изпълнявал роля на служител, треньор и да е бил два пъти в 

ролята на наблюдател. 

Онлайн изпълнение възможно 

Източници Можете да използвате образеца на плана за действие, 

предоставен в това ръководство, или да изберете друг план за 

действие, който ви харесва. Обсъдете избора си с останалите 

участници и проверете дали цялата необходима информация 

може да бъде намерена в използвания образец.  

 

 

Дейност № 3 
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Име на дейността Преговаряне с колеги или началници - търсене на решения на 

екипно или организационно ниво 

Вид дейност Ролева игра за посредничество 

Продължителност 15 минути подготовка за всички 

15 минути ролева игра за всяка група - максимум 1 час 

Брой на участниците Работа в групи от 4 души (общо 3-4 групи) 

Описание 

Стъпка 1: Сформирайте групи с 4 участника, като във всяка група има по един обучител 

(който не трябва да е този, който е използвал инструмента преди това), един служител, 

подложен на дигитален стрес и двама наблюдатели; 

Стъпка 2: Обучителят и служителят обсъждат възможните решения на проблема с 

дигиталния стрес; наблюдателите споделят обратната си връзка, след като другите 

двама се съгласят с решението;  

Стъпка 3: След получаване на обратна връзка от наблюдателите разменете ролите си. 

Допълнителни 

забележки 

След приключване на дейността всеки участник трябва да е 

изпълнявал роля на служител, треньор и да е бил два пъти в 

ролята на наблюдател. 

Онлайн изпълнение възможно 

Източници Можете да използвате образеца на плана за действие, 

предоставен в това ръководство, или да изберете друг план за 

действие, който ви харесва. Обсъдете избора си с останалите 

участници и проверете дали цялата необходима информация 

може да бъде намерена в използвания образец. 

 

 

Дейност № 4 

 

Име на дейността Оценка на чеклистите 

Вид дейност Рефлексия и обсъждане в общ форум 

Продължителност 5 минути рефлексия и 20 минути обсъждане 
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Брой на участниците Цялата група 

Описание 

Стъпка 1: Обмислете доколко тези препоръки са въведени на вашето настоящо или 

предишно работно място,  

- Какви препоръки се прилагат успешно на вашето работно място 

- Какви са положителните или отрицателните последици от 

спазването на тези препоръки?   

- Имате ли някакви допълнителни съвети, които смятате за полезни 

и не са посочени в списъка? 

Стъпка 2: След кратък 5-минутен размисъл върху личния опит обсъдете различните 

подходи в общ форум. 

Допълнителни 

забележки 

Тази дискусия ще предостави повече информация за 

различните работни процедури, съществуващите проблеми и 

намирането на решения. 

Ако откриете допълнителни точки, добавете ги към 

контролните списъци. 

Онлайн изпълнение възможно 

Източници Чеклисти в точка 2.2 от настоящото ръководство 

 

 

Дейност № 5 

 

Име на дейността Правила за работа в домашен офис 

Вид дейност Групи за проучване 

Продължителност 50 мин. 

Брой на участниците Макс. 5 участници във всяка група 

Описание 

Стъпка 1: Разделете участниците в работни екипи от максимум. 5 души.  

Стъпка 2: Проучете основните разпоредби за работа в домашен офис във вашата страна. 

Напишете на флипчарт събраната информация, която ще представите на останалите. 
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Половината от работните групи трябва да си представят, че аудиторията са 

работодатели и те трябва да ги информират за всички важни моменти, които трябва да 

знаят, за да въведат домашен офис в своите организации. Другата половина от 

работните групи трябва да си представят, че тяхната аудитория са служителите, които 

трябва да се запознаят с тези разпоредби.  

Стъпка 3: Имате 20 минути за подготовка и след това 5 минути за всяка група. В края 

направете кратко обобщение на дейността. 

Допълнителни 

забележки 

- 

Онлайн изпълнение възможно 

Източници Национални разпоредби, посочени в точка 5 от настоящото 

обучение 

 

 

  



 

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0  41 

 

5 Допълнителни умения, необходими за работа като 
обучител по темата за дигиталния стрес  

 

За да можете да се справите с намирането на решения на различни нива, са необходими 

специфични умения. Тъй като евентуалните кандидати може вече да имат различни 

умения поради своя профил и предишно обучение, в този раздел ще бъдат предложени 

възможни дейности за подобряване на тези умения и ще бъде препоръчана 

допълнителна литература.  

За всяко умение, което може да е необходимо, предлагаме връзка към дейности за 

обучение и/или допълнителна литература, организирани в структурата по-долу (според 

контекста, в който трябва да се прилагат). Може би те ще ви мотивират да проучите 

допълнително темата в интернет. Всички предоставени по-долу връзки са на английски 

език с възможност за автоматичен превод на български език. 

В личен план: 

 Техники за интервюиране 

 Основни методи за коучинг 

 Умения за анализиране, за да се идентифицират индивидуалните нужди на 

лицето, нивото на проблема и възможностите за намиране на решение 

На ниво екип: 

 Познания за екипите и как да се въвеждат промени в тях 

 Определяне на специфичната екипна култура на организацията 

 Привличане на ключови играчи, справяне с предизвикателства и оттегляния 

На организационно ниво: 

 Определяне на структурата на компанията и управление на промените 

 Умения на посредника и предизвикателства при преговорите 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZTwaDum7_qE
https://www.youtube.com/watch?v=628AGudM17s
https://www.youtube.com/watch?v=Cm5ukdquISE
https://www.youtube.com/watch?v=Cm5ukdquISE
https://www.youtube.com/watch?v=l6vPvCtIcJM
https://www.youtube.com/watch?v=aVM6vfgbgrA
https://inspireleaders.com.ph/blog/characteristics-key-players-organization
https://www.youtube.com/watch?v=k69i_yAhEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=RfTalFEeKKE
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6 Допълнителни материали 

6.1 Национално законодателство и европейско законодателство  

По-долу ще намерите връзки и ресурси, за да се информирате по конкретните теми. 

Връзките са предоставени за всяка държава партньор, ако са налични на английски език, 

в противен случай - на езика на партньора, така че читателят да може да получи достъп 

до съответната информация за страната и да идентифицира надеждни ресурси по тези 

теми (с помощта на програма за превод, ако не са налични на английски език). 

- ОЦЕНКА НА РАБОТНОТО МЯСТО 

АВСТРИЯ 

БЪЛГАРИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

ИСПАНИЯ 

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

АВСТРИЯ 
БЪЛГАРИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ИСПАНИЯ 

- HOME OFFICE 
АВСТРИЯ 
БЪЛГАРИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ИСПАНИЯ 

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД 
АВСТРИЯ 
БЪЛГАРИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ИСПАНИЯ 

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ, ЗАСЯГАЩИ РАБОТАТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО 
МЯСТО. 
АВСТРИЯ 
БЪЛГАРИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ИСПАНИЯ 

- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 
АВСТРИЯ 
БЪЛГАРИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ИСПАНИЯ 
 

 

 

 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R2E17050-Listas-autoevaluaci%C3%B3n.-Lugares-de-trabajo.-Control-del-riesgo_Asepeyo.pdf
https://elderecho.com/derechos-laborales-en-la-nueva-lopd
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/homeoffice-die-kuenftigen-regelungen.html
https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
file:///C:/Users/angelapittl/Documents/CIS/Proyectos/Stessless/IOs/IO4/Legal%20framework%20for%20Working%20from%20Home:%20https:/www.pfalz.ihk24.de/recht/arbeitsrecht/spezielle-beschaeftigungsverhaeltnisse/homeoffice-4921780
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11043-consolidado.pdf
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135509298
https://dejure.org/gesetze/ArbSchG/5.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8669-consolidado.pdf
https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549687807
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/normativa.htm
https://lex.bg/laws/ldoc/-552858623
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
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6.2 Европейска агенция за сигурност и здраве на работното място  

Европейската агенция за сигурност и здраве на работното място предлага колекция от 

инструменти от различни страни (налични инструменти) 

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools?f%5B0%5D=field_msd_priority_area%3A4986

