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Въведение 
Проекта прави ергономична оценка на работната 
(учебната) среда, на новите или появяващи се рискове, за 
съставяне на план-програма за своевременни и ефективни 
превантивни мерки. Той е следствие от кампаниите на 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  
и кампанията от 2020—2022 г., която поставя акцента върху 
превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни 
смущения (МСС). За целта се създаде система от 
индикатори за ергономично изследване позата на тялото, 
продължителността на въздействие, стресовите фактори и 
други рискове на работната (образователна) среда. 

Резултати 
● Подсигурени са хардуерни и софтуерни средства за събиране и съхраняване 

на бази данни със записи на физиологични сигнали и позиционни маркери; 
● Разработени са анкетни и оценъчни карти за комплексна ергономична оценка 

на работния/учебен процес за всички страни участващи в процеса; 
● Направено е теоретично и емпирично проучване на релацията „безопасни и 

здравословни условия на труд - организационно / управленски фактори - 
ефективност на учебния процес“; 

● Създадени са нови и са усъвършенствани съществуващи методи за обработка 
на сигнали; 

● Разработени са алгоритми за извличане на информация от физиологични 
сигнали и позиционни маркери. 

Заключение 
Проектът доразвива научното знание по отношение 
измерването и оценката рисковите фактори, свързани с 
условията на труд и тяхното отражение върху човешкото 
здраве, в теоретичен и в методологичен план. 
Изследването интегрира съвременни теоретични 
постановки и изследователски подходи и методи от 
областите: ергономия; информационни технологии и 
приложение на изкуствен интелект; организационно - 
управленски аспекти, свързани с условията на труд. 
Насочен е към установяване на зависимости между 
определени физиологични и психични състояния на човека, 
фактори от работната среда и психосоциални рискови 
фактори, взаимодействието между които е значим и 
недостатъчно изследван проблем. Научният проект цели 
доразвитието на съществуващи и разработването на нови и 
иновативни по своя характер методи и модели. 
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