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Какви са субективните възприятия и нагласите на служителите за техните работодатели след 
началото на извънредното положение в България през март 2020, въведено поради кризата 

с COVID-19?

Доколко са
взети мерки за 
безопасност на 

труда; 

Доколко са
взети мерки за 
запазване на 
служителите

Грижа

Доколко
работодателят

цени 
служителите;

Доколко
работодателят

вярва в 
човешкия
капитал 

Ценност

Какво споделя 
работодателят;

Доколко 
информира 
служителите

Откритост

Доколко
информирани

са служителите
за бъдещето;

Дoколко
служителите

биха останали
на работното

си място

Доверие

Доколко
работодателят
демонстрира
отговорност;

Доколко
служителят е 

включен

Ангажираност

Алтруистичната организационна култура е култура на заедността.



Кой взе участие в изследването на нагласите на служителите след началото на 
извънредното положение, причинено от COVID-19?

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

64% жени 36% мъже



Д-р Юлика Новкова Милен Великов



В каква организация работят служителите от изследването?

Участниците в изследването са представители 
на различен по размер организации, което ще 

позволи да сравняваме евентуалните прилики и 
разлики в степента на доверие на служителите 

спрямо големината на фирмата.

Може да се допусне, че решенията за мерките се 
взимат в по-голяма степен на локално ниво и 
повече се влияят от официалните държавни 

политики у нас.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



В кой икономически сектор оперира компанията на работодателя?

В изследването са представени 
различни сектори.

Резултатите в таблицата демонстрират 
най-силно представените в 

изследването сектори.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

ТОП 6 представени 
икономически 

сектори

Участници -
брой

Участници % от цялата 
извадка

Здравеопазване и 
фармация

331 17,3

Търговия и продажби 332 17,3

ИТ/Разработване на 
софтуер

324 16,9

Производство 203 10,6

Бизнес/консултантски 
услуги

156 8,1

Държавна 
администрация

106 5,5



Наети ли са служителите към момента на проучването?

Тенденцията е служителите от изследването да запазват своите работни места след 
началото на извънредното положение, породено от кризата с COVID-19 през март 2020г.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



На кого имат повече доверие служителите – на настоящия си работодател или на 
Бюрото по труда?

Регистрираните в Бюрото по труда са: 1.2% по лична 
преценка и 1.3% след обсъждане с ръководителите за 

общо добро.

Тенденцията е служителите да се чувстват по-
защитени при своя настоящ работодател, 

отколкото да ползват услугите на Бюрото по 
труда.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Промени ли се продължителността на работния ден в извънредното 
положение?

Повечето хора продължават да работят на 8 часов 
работен режим ( 48.7%), 8% са на 6 часа, а 6% са на 4 

часа.
Около 24% съобщават за по-дълъг от 8 часа работен 

ден.

Тенденцията е 48 % от служителите да 
чувстват, че оказват по-слабо влияние върху 

продължителността на работния си ден. 
41%  приемат, че оказват по-силно влияние.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Промени ли се натовареността на служителите след началото на 
извънредното положение?

Повечето хора продължават да работят на 5 
работни дни (68.7%), 4% са на 4 дни,4.3% са на 

по-малко от 4 работни дни.
Около 13% съобщават за по-дълга от 5 дни 

работна седмица.

Едва 3.9% от работодателите се чувстват 
застрашени от кризата и мислят, че са пред фалит.

При около 22% от служителите работата се е 
увеличила. 

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



8 часов ден 5 дни 

седмично

Ограничено 

влияние 
Различен 

обем

Как работят служителите след началото на извънредното положение?

Степента на субективна свобода за влияние върху работния ден зависи до голяма степен от 
личностни фактори, както и от спецификите в отделните организации - виждаме примери както за 

широко, така и за ограничено влияние на служителите върху промените след кризата.

Обемът от работа на фирмите също е различен, вероятно в зависимост от типа дейност, сферата на 
заетост, размера на организацията и прочие организационни и икономически фактори.



Едва 0.7% от анкетираните заявяват, че през последния месец са напуснали доброволно,
други 4.6% са били освободени,

5.7% са безработни.  
4.2% нямат фиксирано работно място.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Оказва ли работодателят натиск за излизане в отпуск върху служителите си след 
началото на кризата през март 2020?

Над 70% от служителите не чувстват натиск върху 
себе си да използват платен отпуск, докато 25% са 

го ползвали не по свое желание.

Над 85% от служителите не чувстват натиск върху 
себе си да използват неплатен отпуск, докато 10% 

са го ползвали не по свое желание.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Промени ли се тенденцията за запазване на работното място на служителите у нас 
след началото на извънредното положение?

Тенденцията е работодателите да запазват своите 
служители в кризата, като все пак 18% 

освобождават персонал като последица от кризата.

Тенденцията е служителите да остават на 
работните си места, като едва 9.8% напускат 

доброволно като последица от кризата.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Откъде работим

Натиск от работодател

Загуба на работни места

Дистанционна работа от дома.

Минимален натиск за ползване на платен и 
неплатен отпуск в кризата

Минимална загуба на работни места сред 
анкетираните

ПРОМЕНИ ЛИ СЕ ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 
РАБОТНОТО МЯСТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
СЛЕД НАЧАЛОТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?





✓ 49% от служители възприемат, че държавата не е 

подпомогнала финансово работодателя им („НЕ“ 35.7%, 

‚По-скоро не“ – 13.6%);

✓ 25% нямат такава информация;

✓ 7.5% от анкетираните приемат, че работодателят е 

получил финансова подкрепа („ДА“- 2.7, „по-скоро да“ –

4.8%);

✓ 16% не могат да преценят;

✓ 1.6% не се интересуват.

49% НЕ 7.5% ДА





Получава ли работодателят достатъчно държавни субсидии, за да не извършва 
съкращения според служителите?

Тенденцията е служителите да не се чувстват 
достатъчно информирани за икономическите 

спасителни мерки, предприети от работодателя си 
и не могат да се определят тенденциите в 

усвояването на държавните помощи.

Допускането на заетите е, че вероятно 
работодателите им са имали нужда и от 

допълнителна подкрепа и наличната може би не е 
достатъчна.

По отношение на усещането за справедливост и 
прозрачност при съкращения, повечето служители се 

чувстват спокойни, тъй като работодателят не е 
планирал съкращения или не са били информирани за 

такива предстоящи.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

Неяснота за 
икономическите 

мерки

Липса на 
информация

Липса на 
достатъчно 

ресурси

Малко 
съкращения



Промени ли се доверието в работодателя у служителите след началото на извънредното 
положение?

68% от служителите изпитват доверие към 
работодателя си, докато 16% по-скоро не се 

доверяват, а 11% не могат да преценят.

Близо 72% от служителите оценяват 
положително усилията на работодателя да 

запази работните им места, 14% не могат да 
преценят, a 13% не се чувстват подкрепени.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Промени ли се ангажираността на служителите у нас след началото на извънедното 
положение?

Близо 50% от служителите се чувстват по-
ангажирани, 34% по-скоро не се чувстват 
ангажирани, а 16% не могат да преценят.

Над 76% смятат, че са положили достатъчно 
допълнителни усилия, за да запазят работното си 

място.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Има ли промяна във финансовите отношения с работодателите след началото на 
извънредното положение?

Над 85% от служителите са получили навреме 
своето възнаграждение в пълен размер, докато 6%  
са го получили частично, а други 8% - не са получили 

възнаграждението си.

При общо 72% няма промяна във възнаграждението; 
12.7% от работодателите са взели решението за 

намаляване еднолично, 5.3% са обсъдили мярката със 
служителите си.

2% от служителите напускат поради намаляването.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Има ли промяна във финансовата стабилност и обезпеченост на служителите?

Около 50% от служителите поделят, че 
не изпитват стрес за доходите си.

Над 42% от служителите изпитват постоянен 
стрес заради доходите си, а 8%  не могат да 

преценят.

Близо 22% не могат да си позволят повече от месец 
без заплащане, тъй като няма да могат да си 
покриват сметките, а едва 15% могат да си 

позволят повече от 6 месеца да не получават 
месечно възнаграждения.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



• 28% от служителите нямат желание да се разделят с част от заплатата си;
• 16% биха отделили до 10% от заплатата си;
• 19% нямат такава възможност;
• 5% не работят повече от месец;

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

• 14% биха отделили до 20% от заплатата си;
• 9% биха отделили до 30% от заплатата си;
• 2% биха отделили до 40% от заплатата си;
• 5% биха отделили до 50% от заплатата си;



Тревожите ли се за своето професионално бъдеще и икономическа стабилност?

Над 45% от служителите се тревожат за бъдещето 
си в някаква степен, докато 46%  по-скоро не 

изпитват тревога.
Около 9% не могат да преценят.

34% от служителите се страхуват за работата си, 
32%  не се страхуват, а други 9% са уверени, че ще си 

намерят бързо нова работа. 18% не могат да 
преценят дали биха загубили работата си.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Степен на сигурност и грижа за себе си на работното място  след COVID-19

56% от служителите смятат, че работодателят 
им е взел нужните мерки и предпазни средства. Едва 
4%  смятат, че по-скоро не са взети нужните мерки.

57% от служителите смятат, че трябва да се 
погрижат за себе си 

16%  не смятат, че личните интереси са приоритет, 
а 26% не могат да преценят.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Активна грижа, ценност и подкрепа за служителите 

64% от служителите чувстват, че работодателят 
цени екипа си. Около 16% смятат, че работодателят 

по-скоро не вярва в човешкия си капитал в 
конкретния момент, а 16.5% не могат да преценят.

54% от служителите се чувстват оценени от 
работодателя си, около 19%  смятат, че 

работодателят по-скоро не оценява подкрепата, а 
20% не могат да преценят. 

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Активна грижа, ценност и подкрепа за служителите в условията на 
COVID-19

Тенденцията е служителите у нас да
оценяват положително предприетите мерки

от своите работодатели за лична грижа и 
безопасност.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

Навременност

Достатъчност 

БезопасностЕкипност

Взаимна 
ценност

Работещите оценяват екипността и взаимната ценност,
демонстрирани в по-висока степен от страна на 

работодателите в кризата.



56% от служителите смятат, че работодателят ги 
информира за бъдещето, 26% по-скоро не се 
чувстват информирани, а 12%  не могат да 

преценят.

63% от служителите споделят, че изпитват 
доверие в информацията от работодателя си. 15%  

не вярват на споделеното, а други близо 15% не 
могат да преценят.

Степен на информираност и доверие в комуникацията с работодателя

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Близо 55% от служителите смятат, че 
работодателят вярва, че ще преодолеят кризата 

като екип, 12%  смятат, че по-скоро не вярва, че ще 
излязат по-силни от кризата.

Около 27% не могат да преценят.

65% от служителите вярват в по-голяма степен, че 
ще излязат от кризата заедно с общи усилия.
13%  смятат, че по-скоро няма да преодолеят 

кризата заедно с работодателя си.
14% не могат да преценят.

Екипност и взаимното доверие за справяне с кризата

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



36% от служителите не смятат, че работодателят 
вижда кризата като възможност, 32%  вярват, че по-
скоро е възприемана като положителна възможност, 

а 25% не могат да преценят.

82% от служителите споделят, че биха останали 
при работодателя си, около 10%  смятат, че по-скоро 
не биха останали на работното си място без криза, а 

5 % не могат да преценят.

Възприятия за работодателя като възможност за професионално развитие

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Възприятия за работодателя като възможност за професионално 
развитие

✓ Повечето служители се чувстват достатъчно 
информирани по отношение на бъдещето на 

организацията и мястото си в него.

✓ Изпитват достатъчно доверие в 
предоставената информация и се чувстват по-

скоро спокойни за своето кариерно развитие.

✓ Възприемат работодателя си по-скоро като 
възможност за професионално развитие и 

извън състоянието на криза.

✓ Вярват в силата им като екип така, както 
работодателят демонстрира доверие в екипа 

си.

Информираност Възможност

Доверие Екипност 



Има ли промени във физическото благополучие на служителите след началото на 
кризата?

Д-р Юлика Новкова Милен Великов
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Кое Ви липсва най-много във Вашата работа през последния месец, по време на 
извънредното положение в България?

Д-р Юлика Новкова Милен Великов
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Тревожи ме невъзможността да…

Д-р Юлика Новкова Милен Великов
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Страхувам се през последния месец да не…

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Професионален план

Монотонност на 
ежедневието;

Загубата на рутина;
Загубата на качеството 

на отношенията с 
колегите

01

Личен & социален план

Физическата изолация;
Липсата на движение и 

пътувания;
Невъзможността за 

грижа за нуждаещите се

02

Семеен план

Безпокойство за 
здравето на близките
Пълноценна грижа за 

децата
Грижа за болен близък

03

Икономически план

Загуба на доходи;
Загуба на стандарт на 

живот;
Загуба на спестявания

04

Обобщение за нещата, които липсват или тревожат най-много служителите по време 
на извънредното положение у нас 

през март-април 2020



От какво се влияе степента на доверие в работодателя?

Скалата съдържа общо 11 въпроса и е с добри 
психометрични характеристики (а=0.82).

Факторният анализ включва нагласите на 1898 
души без липсващи или непълни отговори.



Какъв е профилът на изследваните лица по скалата за доверие в 
работодателя?

Съвместяване на 
роли у дома

Промени в 
ритъма 

Промени в 
средата

малки, средни и големи компании
най-различни сектори

Къде работят

различна степен на промени в обема работа, 
продължителността на работния ден/седмица

Дистанционна работа от дома

ръководни и не ръководни позиции

Каква позиция

Въведени са и се чувстват защитени

Въведени ли са мерки за безопасност

Степен на доверие

Изпитват доверие и грижа към себе си

63 % Жени

възраст между 26 и 54 г., със завършено висше 
образование и с постоянна заетост в българска фирма



Информираност

Грижа 

Екипност 

Подкрепа Сила 

Безопасност 

Справедливост

Прозрачност  Визия 

Ценност

Доверие 

11 въпроса, 
11 ключови думи 
и субективните 
възприятия на 

1898 служители 
за техните работодатели

по време на 
кризата с COVID-19

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



Какви са особеностите на изследването на доверието на 
служителите към работодателите?

✓ Обхваща нагласите на служителите в първите 
седмици от началото на извънредното 
положение;

✓ Задава много въпроси за различните аспекти 
на отношенията служител-работодател;

✓ Изследва в дълбочина субективните 
възприятия и оценка на служителите;

✓ Дава възможност за бъдещи изследвания с 
по-голяма систематичност и обхват на 
изследване;

✓ Позволява да се измери степента на доверие 
в работодателя чрез надеждна скала с 11 
въпроса;

 Обхваща нагласите на ограничен брой 
служители с достъп до социални мрежи;

 Наблюдава се изкривяване на извадката по 
пол;

 Изследва фрагментирано общата картина на 
възприятия за кризата;

 Не дава възможност за сформиране на 
категорични фактори на влияние;

 Не позволява да се направят генерални изводи 
за реалната картина в цялата страна;

 Не дава отговори на всички въпроси за 
отношенията между служител и работодател в 
условията на внезапната криза.

Кои са силните страни на 
изследването?

Кои са слабите страни на 
изследването?

Д-р Юлика 
Новкова

Милен Великов



Различия в степента на доверие към работодателя по 
характеристиките „пол“, „възраст“ и „образование“.

• Жени (М = -0.04, SD = 1.00)
• Мъже (М = 0.07, SD = 0.98), 
• Размер на ефекта за Т-тест Cohen’s d = 0.11.

Мъжете изпитват значително по-
голямо доверие в своя 

работодател, отколкото жените.

Доверието не се влияе от възрастта
и степента на образование.

Милен Великов



Връзка между доверието в работодателя, трудовата заетост и 
размера на организацията

Хората, които работят, изпитват

значително по-голямо доверие в 

работодателите

от хората, които не работят към

момента на допитването.

Размерът на организацията не влияе

върху степента на доверие в 
работодателя.

Работя (М = 0.47, SD=0.97);

Не работя (M = -0.94, SD = 1.12);

Размер на ефекта Cohen’s d=1.34;

Размер на организацията (F=1.8(3,1690), p = 0.15)



Връзка между доверието в работодателя, локацията на организацията и заеманата 
от служителя позиция

Хората, които работят в 

организации, чиито централи са в 

Европа и чужбина, имат малко по-

високо доверие в работодателя, 

отколкото работещите в български 

компании.

С намаляване на ръководните функции намалява и доверието в 

работодателя. 

ТОП мениджърите имат най-голямо доверие, докато

служителите/работниците имат най-ниска степен на доверие.

N Mean
Std. 

Deviation

Топ Мениджмънт (Мениджъри/Директори, 
рапортуващи директно на CEO/И 130 0.32 0.93

Мениджъри на хора 
(Мениджъри/Директори, рапортуващи на 
Топ Менидж 243 0.13 0.99

Мениджъри на процеси (такива, които
управляват единствено процес 180 0.07 0.96

Експерти/Специалисти 691 -0.02 0.98

Служители/Работници 450 -0.15 1.04

N Mean Std. 
Deviation

Европа 316 0.18 0.91

Азия 17 0.14 0.90

САЩ 119 0.10 0.95

България 1201 -0.07 1.02

Русия 5 -0.27 1.12

Южна 
Америка 1 -0.75 .

[(F=3.67(5,1653), p = 0.03);
eta squared = 0.01]

(F=7.12(4(1689), p < 0,001); 
размер на ефекта partial eta-squared = 0,01



Работещите изпитват повече доверие от неработещите служители

Изпитват повече доверие служителите, заемащи по-високи позиции

Служителите изпитват доверие и в по-малките, и в по-големите организации

Доверието в българските организации е близко до международните

Кои служители изпитват повече доверие в работодателите?

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

Колкото по-близо са до ръководството служителите, толкова повече 
доверие изпитват към взетите управленски решения, вероятно поради по-

големия достъп до информация за важните за кризата икономически и 
трудови мерки.

Положителен е и фактът, че доверието в българските организации в 
кризата е достатъчно високо спрямо международните компании.



Връзка между доверието в работодателя и степента на лична 
ангажираност

Служителите, които 
изпитват повече доверие 

в работодателя си е по-
вероятно да изпитват и 

повече лична 
ангажираност да го 

подкрепят да бъде по-
гъвкав и адаптивен в 

кризата.

Слаба, положителна корелация (r = 0.29)
Милен Великов

И обратно, служителите, които се чувстват лично ангажирани да подпомогнат своите 
работодатели в кризата, вероятно ще изпитват и по-високо доверие в тях.



Влияние на коректното заплащане върху степента на доверие в 
работодателя

[“Получихте ли без закъснение, своето последно договорено трудово

възнаграждание?” (F=50.19(2,1702), p < 0,001), размер на ефекта, измерен с 
коефициента partial eta-squared = 0.05]

Kолкото по-коректен е бил работодателят в 
навременното уреждане на финансовите си 

отношения със служителите,
толкова по-висока е била степента на доверие 

на служителите в него.

Милен Великов



Влияние на инициираното от работодателя освобождаване на служители 
върху степента на доверие в него 

Освобождаване 
на служителите

Намаляване на 
доверието в 

работодателя

[F=136.35(2,1688), p < 0,001); partial eta-squared = 0.13]

В организациите, в които работодателят е инициирал 
освобождаване на служителите си, се наблюдава значителен 

спад на доверието към работодателите.

Д-р Юлика Новкова Милен Великов



N M SD

Счетоводство, одит, финанси 40.00 0.35 0.77

Здравеопазване и фармация 308.00 0.25 0.91

ИТ/разработване на софтуер 300.00 0.17 0.95

Изследователска, развойна (R&D) и 
бизнес развитие 38.00 0.05 0.81

Бизнес/консултантски услуги 140.00 0.05 0.96

Транспорт, спедиция, логистика
67.00 0.03 0.87

Телекомуникации 55.00 0.02 0.95

Контакт центрове (call centers) 20.00 0.02 1.01

Производство 181.00 -0.10 1.01

Държавна администрация 105.00 -0.15 0.99

Банки, застраховане и кредитиране
96.00 -0.18 1.03

Търговия и продажби 288 -0.20 1.07

Туризъм/хотели/ресторанти 56.00 -0.70 1.24

Влияние на икономическия сектор върху степента на доверие в работодателя*

[статистически значими разлики между отделните сфери

(F=6.9(12,1681), p < 0,001), размер на ефекта partial eta-squared = 0,04.]

Служителите, изпитващи по-силно доверие в 
работодателя си след началото на кризата, са 

заети предимно от секторите финанси, 
здравеопазване, фармация и 
информационни технологии.

*Степента на доверие намалява в таблицата отгоре надолу. 

Най-ниско доверие към своите работодатели 
изпитват служителите от най-засегнатите от 

кризата сектори – туризъм, хотели, ресторанти, 
търговия и продажби.



Влияние на различните фактори върху степента на доверие на служителите*

Д-р Юлика Новкова Милен Великов

Независимите променливи обясняват само около 9% от вариацията по 

скалата за доверие [*(F=16.71 (11,1637), p < 0,001)] 

Стандартизирани 

коефициенти

Beta t Sig.

Получихте ли без закъснение, своето последно договорено трудово 

възнаграждание?
-0.219 -9.035 0

До каква степен можете да влияете пряко като служител на 

продължителността на работния си ден? 
-0.165 -6.862 0

Какво е Вашето ниво, като нает служител? 0.058 2.38 0.017

В кой икономически сектор се намира компанията в която работите? -0.049 -1.978 0.048

От къде най-често извършвате трудовата си дейност през последния месец? 0.058 2.262 0.024

Колко часа продължава нормалният Ви работен ден 0.052 2.168 0.03

Какъв е Вашият пол? 0.044 1.847 0.065

Къде се намира седалището на компанията в която работите? 0.018 0.73 0.465

Колко е общият брой на заетите в компанията в която работите - служителите 

и в България?
0.017 0.716 0.474

Има ли завишено освобождаване на хора, което е инициирано от 

Работодателя Ви през последния месец?
-0.009 -0.398 0.691

Вашето завършено образование е: -0.003 -0.104 0.917

*Степента на влияние намалява в таблицата отгоре надолу. 



Всички изводи касаят 
данните от 

изследването и не 
следва да се прилагат 

директно за тълкуване 
на отношенията 

„служител-
работодател“ в друг  

контекст.

Заключения от 
изследването –
Част I

Множество фактори демонстрираха слабо и/или 
положително влияние върху степента на доверие в 
работодателя;

Не могат да се изяснят изцяло наблюдаваните 
различия в степента на доверие на служителите 
посредством тези фактори;

Някои фактори нямат отношение към доверието, 
макар да дават информация за общото състояние на 
отношенията служител-работодател в кризата

Не може да се изолира аспект на отношението 
служител-работодател, чрез който да се повлиява 
директно върху степента на доверие;



Заключения от 
изследването –
Част II

Българският работодател от извадката се ползва с
достатъчно високо доверие от своите служители 
независимо от размера на организацията;

Българските служители от извадката имат нужда от 
повече информация за важните стратегически и 
икономически решения, особено във времена на 
криза;

Има сектори, в които кризата е оказала по-малко 
икономическо влияние и служителите в тях 
демонстрират повече доверие в отношенията си с 
работодател.

Българските организации от изследването е ползват с 
достатъчно високо доверие и служителите се чувстват 
сигурни, ценени и защитени в тях.

Всички изводи касаят 
данните от 

изследването и не 
следва да се прилагат 

директно за тълкуване 
на отношенията 

„служител-
работодател“ в друг  

контекст.



? Защо икономическите отношения между 
служители и работодатели са толкова важни в 
условията на криза?

? Какви са причините, поради които икономическата 
стабилност на служителите е оценявана субективно 
толкова ниско?

? Какви са причините, поради които служителите 
имат ниски спестявания, високи разходи и висока 
лична финансова несигурност?

? Как работодателите могат да подкрепят 
икономически служителите си и доколко смятат, че 
могат да разчитат на външна помощ?

? Какви са причините, поради които някои 
работодатели не информират своевременно своите 
служители за икономическите мерки и бъдещите 
планове на компанията?

Следващите питания за икономическия показател:



Колко специална е връзката между служители и работодатели?

✓ Връзката между работодател и служител е сложна и 
многопластова. 

✓ Зависи от синергичните отношения между личност, организация 
и контекст. 

✓ Не можем да повлияем директно върху степента на доверие.

✓ Можем да предприемем множество действия, които да 
повишат доверието във времето.

Д-р Юлика Новкова



Чрез повишаване на 
информираността на 

служителите за 
икономическото състояние

Чрез запознаване на 
всички служители с 

предприетите мерки за 
финансова стабилност

Чрез индивидуален 
подход за работа с цел 

намаляване на 
икономическите рискове за 

работа в кризата

Чрез навременно 
информиране при промяна 

на икономическите 
показатели на служителите 

от всички нива

Как може да се повиши доверието в работодателите през 
икономическите аспекти?



✓Повишаване на информираността за възможностите за 
избор на работно място;

✓Запознаване от страна на организацията със субективната
психическа цена на служителите;

✓Запознаване с обективните и субективните пречки пред 
служителя да бъде включен, проактивен и продуктивен;

Всеки заплаща индивидуална психологическа цена за труд и живот

✓Запознаване с косвените осбтоятелства, които
влошават работно представяне на индивидуално, 
групово и организационно ниво;

✓Подобряване на субективните възприятия на 
служителите в посока грижа и безопаснот;

✓Справедлива и прозрачна, алтруистична комуникация;

Алтруистична организационна култура

Как може да се повиши доверието в работодателите през 
персонализирано отношение и организационна култура?



ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ДОВЕРИЕТО В РАБОТОДАТЕЛЯ В 
УСЛОВИЯTA НА КРИЗАTA, ПОРОДЕНА ОТ COVID-19

Д-р Юлика Новкова

Бизнес психолог & Екзекютив организационен
консултант, 
Сертифициран бизнес треньор,

julika.novkova@gmail.com

Милен Великов

Експерт “Човешки ресурси”,
Сертифициран кариерен
консултант,

Най-важният ресурс 
за успеха на всяка 

организация са
хората в нея!

m.g.velikov@gmail.com

julika-novkova milen-velikov

https://www.linkedin.com/in/julika-novkova/
https://www.linkedin.com/in/milen-velikov-assoc-cipd-gcdf-68845829/

