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Тенденции – работа от разстояние

Превантивни мерки за безопасност и 
здраве при работа

Барометър на работната среда на NHO
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• 37 % отговарят, че никой от техните служители изобщо не 
работи от разстояние

• 55 % отговарят, че имат служители, които работят от 
разстояние (65% през ноември 2021 г.)

Сред тези, които работят от разстояние:

• 78 % работят повече в помещенията на работодателя, 
отколкото у дома

• 6 % работят точно толкова у дома, колкото и в 
помещенията на работодателя

• Само 2 % работят повече от вкъщи..
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Тенденции – работа от разстояние

Кое е най-точното 
описание на 
днешната ситуация 
във вашия бизнес?
юни 2022
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Тенденции – работа от разстояние

Какво искат 
работо-

дателите?

Днешна 
ситуация

Желание на работодателя
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• 44 % са имали дискусии в 
своите лидерски групи

• 45 % са водили диалог със 
служителите

Право на изключване / прекъсване на връзката

• Попитахме 
работодателите дали 
водят диалог 
относно очакванията 
наетите да бъдат на 
разположение след 
работно време.
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• Повече положителна, отколкото отрицателна 
промяна поради работата от разстояние

• По-големите компании преживяват по-
положителна промяна от по-малките

• Две условия, които се открояват:
- способност за ръководене на наети лица от 

по-голяма физическа дистанция
- възможност за извършване на промени в 

работата, насочени към  здравето/ 
работоспособността на служителя

Положителна и отрицателна промяна?
Тенденции – работа от разстояние
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• Превантивни мерки за безопасност и здраве при работа

• 9 от 10 компании са съгласни, че 
сътрудничеството между представители 
на синдикатите/ на работниците и 
служителите и ръководството е 
положително за компанията

• Компаниите съобщават, че 
сътрудничеството между 
ръководството и представителите на 
синдикатите/ на работниците и 
служителите се отразява добре или 
много добре, когато става въпрос за:

• превантивна работа по екология на 
работното място (8 от 10 компании),

• преструктуриране и промяна (7 от10 
компании), и

• развитие на компетенциите (6 от 10 
компании)

Сътрудничество
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Компаниите потвърждават, че най-
важната причина за действия по 
работната среда е да бъдат 
привлекателен работодател и 
да осигурят сигурна и 
мотивираща работна среда за 
работниците и служителите.

Превантивни мерки за безопасност и здраве

Мотивация за добра работна среда
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Превантивни мерки за безопасност и здраве

• да разбират регулациите

• да намерят ресурси за приоритизиране на 
работата

• да знаят кои условия от работната среда 
трябва да бъдат адресирани

Кои са най-големите предизвикателства в 
усилията за работна среда?
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