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„Парламент на работеща България“ , финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“,

Процедура „Повишаване на гражданското участие 

в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се осъществява от Сдружение „България

Лейбър Райтс Уоч“ в партньорство с 

Конфедерация на независимите синдикати в България





УВОЛНИХА РЕХАБИЛИТАТОР, СЛЕД КАТО СПОДЕЛИ ЗАПЛАТАТА СИ ВЪВ
FACEBOOK

Фиш със заплата от 388 лева бе разпространен в интернет пространството от,
служител на "ПРО" ЕАД - Павел баня. Само дни след като изтече информацията в
социалните мрежи, служителят бе уволнен от работа.

УВОЛНИХА МЪЖ, ЗАЩОТО ХАРЕСАЛ СНИМКА ВЪВ ФЕЙСБУК

На кадъра имало пуловер, щампован с ликовете на няколко вълка, метнат на
пазарска количка.

ЗАРАДИ КОМЕНТАР ВЪВ ФЕЙСБУК УВОЛНИЛИ ДИСЦИПЛИНАРНО РАБОТНИК,
ТОЙ ОСЪДИ ФИРМАТА

Машинен оператор от панагюрско рудодобивно предприятие. От ръководството
считат, че с острото си изказване мъжът е уронил доброто име на компанията, а
освен това е разгласил поверителни данни за размера на възнаграждението си.



РЪКОВОДИТЕЛ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АСОЦИАЦИЯ БЕ УВОЛНЕН ЗАРАДИ ПРИЗИВ ДА
БЪДЕ УБИТА ГРЕТА ТУНБЕРГ - Бернар Шенбо е уволнен заради негов призив - коментар
във Фейсбук да бъде убита шведската активистка в борбата срещу климатичните
промени Грета Тунберг.

ФИРМА УВОЛНИЛА СЛЕД КОМЕНТАР ВЪВ FACEBOOK, СЕГА ЩЕ ПЛАЩА 14 БОНА -
Окръжният съд в Пазарджик оспори дисциплинарното уволнение на работник от август
миналата година затова, че във Facebook е публикувал негативен коментар за
работодателите си

БИЗНЕСМЕН УВОЛНИ РАБОТНИЦИ ПРЕЗ ФЕЙСБУК - Чужденец, работодател на петима
души, ги освободил чрез съобщение във Фейсбук, пише struma.bg Копирано от
standartnews.com

В "АНТИКОРУПЦИЯ" НАКАЗВАТ ЗА СТАТУСИ ВЪВ ФЕЙСБУК
Ръководството на КПКОНПИ следи какво пишат служителите му във фейсбук . Това става
ясно от дело за дисциплинарно наказание на юрисконсулта на комисията,
санкционирана от председателя Пламен Георгиев, заради статус в социалната мения, в
който тя поставя на съмнение ефиктивността та институцията





От всички хора в интернет 83% от
жените и 75% от мъжете
използват Facebook.

50% от хората между 18 и 24
години „влизат“ във Facebook
непосредствено след като са се
събудили (изт. The Social Skinny).

Средният потребител във
Facebook има 155 „приятели“.

1 милиард души използват
Facebook групи

Интернет потребителите от
всички възрастови групи
прекарват там средно около
42,1 минути, а 18 до 29-
годишните отделят на
платформата средно по 51
минути.

96% от потребителите на
Facebook имат достъп чрез
мобилни устройства (лични
и/или служебни).



87% от колегите в работа се
свързват с помощта на
Facebook.

За България данните
показват, че потребителите
са най-активни по време на
работната седмица между
13:00 – 15:00 ч. (работно
време)

Най-популярната 
социална мрежа в 
България е Facebook  с 3 
600 000 потребители. От 
тях близо 1 800 000 са 
мъже (1 200 000 
ежедневни потребители) 
и приблизително също 
толкова - 1 800 000 са 
жени (1 300 000 
ежедневни потребители). 
(изт. Facebook Ads 
Manager)



снимки

видеоклипове

материали, дискредитиращи
комапнията и нейни партньори.

влизане в конфронтация с колеги 
и други хора, важни за бизнеса

ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ СЕ НАБЛЮДАВА ЗАНАЧИТЕЛЕН ОБМЕН НА:

или просто да подливане вода на
собствения си работодател, като

Споделяне на конфиденциални 
търговски тайни

нарушават интелектуалната 
собственост

онлайн престъпления и 
служителите в крайна сметка да 
се окажат жертви на интернет 
пиратство





ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ? ПРИМЕРИ

В публикациите си в социалните медии не разкривайте:

- Непублична финансова или оперативна информация за
организация. Това включва стратегии, прогнози и предстоящи
действия, които не са официална обществена информация.

- Вътрешна организационна комуникация относно
управлението, разпределението на работното време и
отговорностите на служителите, размерът на работните заплати,
социалните придобивки и обезщетенията на служителите

- Лична информация за нашите колеги, партньори,
симпатизанти, членове и др.



- Не поствайте нищо, което би наранило имиджа, кариерата
или връзка на ваш колега.

-Когато сте в командировка, селфита из града не са
подходящи. Същото важи и за селфита в хотели, барове и пр.

-Уважавайте различията и ценностите на другите.
Внимавайте за дискриминационни действия, включително по
възраст, пол, раса, цвят, вероизповедание, религия, етническа
принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност,
национален произход, гражданство, увреждане или семейно
положение или каквато и да е друга законово призната защитена
основа в закони, правила и наредби.



С оглед на сигурността ви, не 
публикувайте: 

Лични разговори
Социални планове
Вашият домашен адрес 
Лична финансова информация
Др.





СТРЕСЪТ И ФАКТОРИТЕ , ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕГО 

Техниката и технологиите, които се използват;
Работното време

Възможностите за съвместяване на трудов и
личен живот

Текучеството, постоянната смяна на работници и
специалисти в България дълготраен недостиг на
персонал, което натоварва допълнително работещите



Използване на масови технологии в работа

Използването на служебна поща в извънработно време
е разпространена практика в редица страни

На много места служебната поща не спира в момента,
в който служителят напусне офиса.

Идеята, че работата може да се върши навсякъде и по
всяко време, се е разраснала през последните две
десетилетия.

В същото време 51% от служителите работят по
електронна поща, свързана с работата в извън работно време.



Използване на масови технологии в работа

Напредъкът в технологиите, глобализацията и
икономическия натиск все повече размиват границата между
работното и личното време

Изследване от 2016 г. установява, че използването на
мобилно устройство по работа в семейна среда, действа
отрицателно на служителите и техните взаимоотношения с
близките им.

Връзките между организациите и техните работници би
следвало да се променят, тъй като лидерите вече осъзнават, че
служителите им имат нужда от време да се ‘изключат’, за да бъдат
ефективни.



По данни от 2019, 50% от болничните в България са
заради прегаряне от стрес на работното място. Около 30% от
текучеството на кадри се дължи именно на него, а годишните
загуби на бизнеса са над 140 млн. лева.

Част от проблема е, че цели 40% от работниците не знаят
какви точно са очакванията към тях от страна на работодателите

Най-честите причини за прегаряне от работа, които
посочват работещите, са нечестно отношение на работното
място, неразумни срокове, липса на подкрепа от мениджърите.
Също и стрес от очакванията, че трябва да са едва ли не
денонощно на разположение чрез имейли, вайбър, скайп и
всякакви подобни канали за комуникация.





Федерациите на работодателите и профсъюзите във
Франция са подписали ново, юридически обвързващо
компаниите в страната национално трудово споразумение, което
изисква от служителите "да изключват телефоните си след 18:00
часа".

Компаниите са задължени да гарантират, че служителите
им не са подложени на натиск да се занимават със служебни
въпроси в извънработно време.



Франция е приела и реформи в кодекса на труда, които да
защитават служителите във връзка с динамичния съвременен
начин на работа. Това е така нареченото "право да се изключиш от
мрежата" след като приключи работното ти време, за да не се
ангажираш с неплатени дейности извън трудовия си договор.

Според новата мярка всяка компания с повече от 50
служители ще трябва да проведе допълнителни разговор с
работещите, за да се уточнят интересите и на двете страни относно
начина на използване на мобилни комуникации извън работно
време.



В Германия Volkswagen е първата компания,
която е предприела мерки в посока неизползване на
електронните комуникации в извънработно време.

От 2011-та автомобилният производител налага
на част от своите служители липса на достъп до
служебния мейл и служебния телефон между 18:15 часа
и 7 сутринта.



Експериментално въвеждане на намалена работна
седмица е възприето и от някои български компании. Наскоро
българска компания –консултантска фирма в Русе, която има и
офиси в Бургас въведе 4 дневна работна седмица.

Тази мярка обаче не се възприема от повечето
работодатели и някои работодателски организации изразиха
резервите си, вероятно опасявайки се че синдикатите ще поискат
промени в законодателството в тази посока.



Съгласни ли сте с сте с примерите за политики за поведение на
работниците и служителите в социалните мрежи?

Съгласни ли сте да се въведе механизъм за регулация им в България?

Следва ли да се въведе регулация на „Правото да се изключиш от
мрежата“?

Трябва ли да се въведе забрана или ограничаване на използването на
електронните комуникации за възлагане на задачи извън работно време?
Как считате че е редно да се въведат подобни регулации: чрез закони,
чрез договаряне между работниците и работодателя, чрез КТД? Др.?

Кои са основните фактори за „Бърнаут“ във вашата месторабота? Какви
мерки взимате за предотвратяването?


