
Как се чувствам  

на работното си 

място по време на 

пандемия? 
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Фокус и цел   
Да проучи нагласите на работещите към настоящата ситуация 

с C-19, нивото им на удовлетвореност на работното им място. 

Както и условията, които е създал работодателят, за да намали 

нивото на  трвожност.  

Онлайн и обхват   
Проучването е проведено изцяло онлайн и обхваща участници от 

различни браншове, възрастови групи, йерархични нива, пол и 

региони в България.  

Анонимно 

Всеки от участниците се е включил анонимно и по свое желание.  

Времева рамка  
С продължителност от 30 октомври до 5 декември 2020г. , в който въпросникът е бил 

достъпен за попълване на кандидатите.  
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Жени 71.1%   

Мъже 28.9 % 

 

Участници 1189 

Casus Futura  



41-50г.   

39% 

31-40г.  

35% 

21-30г. 

18% 

Над 50г.  

8% 

Възрастов профил  

Под 20г само 1 участник  
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сериозно 

обвързан  

75% 

Несемеен  

25% 

Семейно 
положение  

Да 

59% 

Не 

41% 

С или без деца  
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30% 

24% 

11% 
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4% 

4% 

4% 
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1% 
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Друго  

IT  

Производство  

Търговия на едро  

Тъеговия на дребно  

Телекомуникации  

Държавна администрация  

Енергетика  

Банков  

Фармация  

Хотелиерство и ресторантьорство  

В категория друго има над 5,6 % за BPO,  

7.3  %  Здравеопазване ,  

Транспорт и логистика – 7.2 %, 

Образование – 6 %  

  

Електронна търговия, НПО, Мебелно 

производство, Консултантски услуги, ПР, 

Изкуство са с незначителни проценти в 

разпределението.    

Бизнес сектор  

Casus Futura www.casusfutura.pro 



Чувствам се притеснен за здравето на 
работното място  

Не съм 

притеснен  

45,3% 

Много съм 

притеснен 

4.4% 

Притеснен съм в 

известна степен  

41.3% 

Притеснен 

съм в голяма 

степен  

8.9% 
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Работодателят ви взе ли мерки, за да пази 
здравето ви на работното ви място? 

67,1% 
19,1% 8,4% 

5.3% 

Lorem ipsum dolor sit 

amet 

Взе всякакви мерки, за да се 

чувстваме спокойни на 

работното място 

Взе някакви, но все още 

съм много притеснен 

LOREM IPSUM 

Друго  

Не, никакви 

LOREM IPSUM 

В % на друго се включват отговори:  

- 4.3% взе мерки, но не са 

достатъчни/разболяха се много от 

екипа/Бяха формални и само на 

хартия   

- 4.1 % работим от вкъщи  
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* Може да се 

избира повече 

от 1 

алтернатива 

8% 

Мери се 

температурата на 

влизане в офиса 

6.4% 

Осигури 

предпазни 

ръкавици 

5.8 % 
Заплаща напълно 

PCR тестове 

4 %  

Допълнителна 

медицинска 

грижа 

20.7% 

Създаде 

инструкции, за да 

ни информира 

20.8%  

Осигури маски и 

достатъчно 

дезинфектанти 

15.1 % 

Направи нужните 

промени, така че 

повечето хора да 

работят от вкъщи 

14.3 % 
Изолира екипите, 

доколкото е 

възможно 

 

Моля, ако работодателят ви е направил 

някакви промени, за да пази здравето ви да 

отбележите какви 

2.6 % Друго – закупи 

дезинфектанти/термометри, но 

не се ползват. Осигури по 

няколко маски   и съвсем 

незначителен % - Осигури 

специални облекла.  
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Чувствам се сигурен и 

уверен за настоящата си 

работа 

 
20,4% 63,6% 

5,8% 8% 

Чувствам се сигурен и уверен на 

настоящата си работа 

Не съм сигурен на настоящото си работно 

място, защото вече има напрежение 

Не съм сигурен, защото вече имаме 

освободени колеги 

Чувствам се в известна степен сигурен, 

защото намалиха заплатите ни, но казаха, 

че няма да ни освобождават 

63,6% 

20,4% 

    8% 

   5,8% 

Не съм сигурен, защото намалиха 

възнагражденията на много колеги 
   2,2% 
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Не 
Да, вече освободиха 

 някои колеги 
Не, но мисля,  

че предстоят 
Да, вече освободиха  

доста колеги 

Незначителен % - Да, информираха ни, че предстоят такива 

Имаше ли съкращения във вашата фирма по 

време на пандемията? 

63,1% 18,2% 12% 6,2% 
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Притеснено ми е как да овладея 
ученето на децата онлайн и 
евентуално нов период на работа 
от вкъщи 

11 

41,3% 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.  

Нямам деца 

21,8% 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.  

В значителна степен 

19,1% Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.  

В известна степен 

17,8% Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.  

Не се чувствам притеснен 
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Колко от кандидатите се замислят за 

смяна на работното място?  
. 

Ще се отвори ли след пандемията по-интензивно 

търсене и смяна на работни места?  
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Замислям се за смяна на работното 
място след преминаване на 
пандемията 

13 

9.3%  

16.9 % 

22.2 %  

51.6 %  
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Да, но след 

пандемията 

Да, и в момента си 

търся нова работа 

Не съм сигурен Не мисля да 

сменям 
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Промени ли пандемията начина, по 

който живеем и работим?. 

Къде можем да намерим по-значително отражение?  
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Влияние на пандемията работа-личен живот  

Отрази се най-вече на 

начина ми на 

общуване с другите 

Нямам значителни 

промени в начина ми 

на живот, но се 

промени начина, по 

който работя 

Наложи ми се да 

работя дистанционно 

и да гледам детето 

си/децата си 

едновременно 
 

41,2% 24,8% 12,5% 
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Нямам никакви 

промени в начина ми 

на живот и работа 

Живея сам и това 

увеличи самотата ми.  
Нямам работа и това 

още повече затрудни 

ежедневието ми 

8,7% 6,9% 3% 

                        www.casusfutura.pro 

Влияние на пандемията работа-личен живот  
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«Ожених се тази година и 

пандемията провали 

сватбата ми.» 

2,9 % Друго в повлия ли пандемията  

върху работа-личен живот   
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«Не се виждам с колегите 

ми. Изпитвам страх да 

посещавам и роднините ми 

за да не ги заразя.» 

2,9 % Друго в повлия ли пандемията  

върху работа-личен живот    
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«Пътувам много  

по-малко и почивам не 

толкова пълноценно.» 

2,9 % Друго в повлия ли пандемията  

върху работа-личен живот   

                          www.casusfutura.pro Casus Futura  



« Нямам възможност да 

работя от вкъщи...не мога да 

помагам и на децата в онлайн 

обучението по тази 

причина....» 

2,9 % Друго в повлия ли пандемията  

върху работа-личен живот    
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« Отрази  се най-вече на 

работата ми, която 

значително намаля...» 

2,9 % Друго в повлия ли пандемията  

върху работа-личен живот    
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Има ли промяна в нивата 

на възнаграждения през 

2020г.?  

Едни от първите бюджети, които се 

преразглеждат по време на криза са 

бюджетите на персонала.  

Направихме няколко логични 

предположения за замразяване на 

увеличения, но и за намаляване.  

Предположенията, които направихме са 

на база на споделени практики и обратан 

връзка от пазара.  
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Не е променял 

 възнагражденията 
Намали със 10-30% 

Намали с 50 и  

повече процента 
Намали с 30-50% 

Работодателят ми промени възнаграждението по 

време на пандемията 

 

69,3% 12% 3,6% 4,9% 
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10,2% 
Направи 
увеличения на 
възнагражденията 
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Има ли промени в 
пакетите социални 

придобивки?  
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За периода на 
пандемията 
работодателят ми 
промени допълнителните 
придобивки, които 
получавам към 
възнаграждението 

46,7 % 
ЗАПАЗИ  

32.9% 
НЯМАМ ТАКИВА .  

10,7%  
СПРЯ 

9,8% 
ПРОМЕНИ  
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Добри работодатели VS 
 Лоши работодатели  

Примери за лоши работодатели  Примери за добри работодатели  
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Добри ли са 

възнагражденията в 

България?  
За повече информация на 

www.casusfutura.pro 

Casus Futura  



 Център за 
анализи  

и бизнес изследвания 
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Powered by 

Casus Futura  
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Powered by  

Casus Futura  
E-mail: info@casusfutura.pro 
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Благодаря ви!  
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