
  
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  
„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
Специфични анализи и изследвания в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 
“Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 
идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд 
 
 
 
 
 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
СТЕПЕН НА ПОЗНАВАНЕ И НАГЛАСИ ЗА 
ОЦЕНКА И ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА 
ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ИНДИВИДА НА 
РАБОТНОТО МЯСТО И НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
 
 
ДОКЛАД 
 
 
 
 
 
Русе, април 2018 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  
„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА ................................................................................. 3 

ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ .............................................. 5 

АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ................................................................ 7 

АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ПО ТИПОВЕ ИЗСЛЕДВАНИ 
ГРУПИ .................................................................................................................................................. 18 

ПРОМОТИРАНЕ НА АНКЕТАТА ВЪВ ФЕЙСБУК - АНАЛИЗ ............................................. 21 

ИЗВОДИ ............................................................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  
„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА 
 
Партньорският проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността 
на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, 
изпълняван съвместно от Идеин ЕООД и Capaconselhamento - Aconselhamento e Psicoterapia, 
Unipessoal LDA, Португалия (наричана за краткост Клиника Капа) си поставя основната цел да 
трансферира в България 2 (две) иновативни социални практики за повишаване благосъстоянието 
на работните места и производителността на организациите. 
 
Специфичните цели на проекта са: 

 Въвеждане на практики и инструменти за развитие на човешките ресурси в България в 
сътрудничество с международен партньор, включващи: иновативен инструмент за оценка 
на риска и благосъстоянието (well-being) на работните места и адаптирана спрямо 
българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance 
Programme – EAP); 

 Работа в сътрудничество, с цел подобряване на условията на труд, чрез адресиране на 
общи за страните-членки проблеми, свързани с високите нива на стрес и отговорността на 
работодателите за повишаване благосъстоянието на работните места; 

 Обединяване на усилията с партньора за предоставяне на подкрепа на целевите групи - 
заети лица и работодатели, за да балансират интересите си за по качествени, здравословни 
и ефективни работни места, съобразно стандартите на ЕС. 

 
При подготовката на проекта ние сме се водили от разбирането, че  концепцията за качеството 
на работните места в България трябва да се интерпретира в по-широк мащаб, не само като добра 
материална среда или служба по трудова медицина, а като холистична концепция за 
удовлетвореност от работното място, задължително условие за успеха на всеки работодател и 
привличането и задържането на качествени служители. Тъй като през последните години 
българските работодатели отчитат липсата на кадри като основна пречка за развитие, проектът 
ще тества, анализира, прототипира и предостави уникален инструментариум за решаване на този 
проблем. В допълнение, грижата за служителите има фундаментална роля в изграждането на 
репутацията на дадена фирма/ организация/ администрация, а репутацията в днешни дни е 
ключов фактор за успеха, независимо дали става въпрос за корпоративна или публична 
структура.  
За да стане възможно, обаче, успешното постигане на планираните по проекта цели и резултати 
и преди стартиране на процеса по тестване на иновациите в България, е необходимо да бъдат 
направени поредица от проучвания, които да оценят, от една страна – местния контекст и 
готовността на българския пазар да възприеме подобни услуги (все още нови за страната ни), а 
от друга – да опишат добри практики основно в европейските страни, а и в други държави с 
дългогодишен опит в тази сфера, които да се адаптират съобразно особеностите в България.  
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Настоящият документ представлява Доклад от извършено анкетно проучване относно степента 
на познаване и нагласите за оценка и прилагане на концепцията за благосъстояние на индивида 
на работното място в България и на Програмата за подпомагане на служителите.  

1. Доколко стресът и благосъстоянието на работното място са въпроси, поставяни на дневен 
ред в България.  
Благосъстоянието на работните места включва всички аспекти, които карат служителите 
ви да се чувстват спокойни и сигурни в работата си и респективно, да бъдат много по-
ефективни; 

2. Имат ли готовност българските работодатели да предоставят на своите служители 
специализирана подкрепа чрез Програма за подпомагане на служителите (EAP-Employee 
Assistance Programme). 

 
Проучването е направено в рамките на Дейност 3: Адаптиране и/или валидиране на социални 
иновации: социална иновация № 1 Внедряване на иновативен инструмент “Кратка 
инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short Inventory on Stress and 
Well-Being (S-ISW) и на Дейност 4: Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които 
могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или 
пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: социална иновация № 2 
Програма за подпомагане на служителите. 
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ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 
 
Анкетното проучване имаше за цел да проучи каква е степента на познаване и  какви са нагласите 
за оценка и прилагане на концепцията за благосъстояние на индивида на работното място в 
България, както и доколко българските работодатели са запознати с Програмата за подпомагане 
на служителите и имат готовност и желание да я предложат като част от социалните придобивки 
на своите служители.  
 
За целта беше изготвена анкетна карта (в word формат и Google Form), като броят на въпросите 
е ограничен до 13. Всички въпроси са затворени, с изключение на 1 - предоставяне на данни за 
лице за контакт при получени положителни отговори на определени въпроси. Проучването е 
изпратено по електронна поща (изготвени база данни в ексел формат) до респондентите с 
възможност за връщане на отговорите по електронна поща или директно попълване в  Google 
Form. Анкетната карта беше изпратена до: общински администрации, банкови институции, 
висши учебни заведения, лечебни заведения, работодателски организации и фирми от 
територията на цялата страна.  
 
Анкетното проучване се проведе в периода 21 февруари – 25 април 2018 г. на територията на 
цялата страна. Анкетната карта беше изпратена до 333 респонденти, 3 пъти, както следва: 
 
I-ви период – Изпратена на 21.02.2018 г. с предоставен краен срок за попълване до 09.03.2018 
год. 
II-ри период – Изпратена на 13.03.2018 г. с предоставен краен срок за попълване до 23.03.2018 
год. 
III-ти период – Изпратена на 11.04.2018 г. с предоставен краен срок за попълване до 25.04.2018 
год. 
 
В допълнение, анкетното проучване беше промотирано във Фейсбук профила на Идеин ЕООД, 
също така са направени и 76 напомнящи телефонни обаждания до избрани респонденти. 
 
Анкетата беше структурирана по начин, че попълването и да изисква възможно най-малко време, 
но същевременно с това да дава пълна и реална представа, както за мнението и нагласите на 
българските работодатели, така и релевантна за изпълнението на проекта информация.   
 
Постъпилата информация  е анализирана, а резултатите и заключенията са представени в 
настоящото изследване.  
 
В проучването взеха участие Жечка Калинова, Десислава Пухлева, Десислава Милкова-
Хюсеинова/Владислава Драгиева от екипа на Идеин ЕООД и външните експерти – Боян Иванов, 
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правен експерт, Антония Борисова – психолог, Милена Милева – експерт организационно 
развитие (коуч). От страна на партньора участие взеха Мануел Сомер и Лусилия Рибейро- Сомер 
от Клиника Капа.  
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АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА АНКЕТИТЕ 
 
 
Въпрос 1: Представляваната от вас организация е: 
 
Анкетната карта беше изпратена до 333 респонденти, от които: 27 общински администрации; 
20 банкови институции; 38 висши учебни заведения; 26 лечебни заведения; 8 работодателски 
организации; 214 бизнес организации от територията на 28-те области в България. Отговор с 
попълнени анкетни карти е получен от 23-ма респонденти, от които 11 представители на 
търговски предприятия и 12 на публични институции, което представлява 6,91 % на база общо 
изпратени анкети. В зависимост от типа на респондентите попълнили анкетната карта, по-голям 
е делът на представителите на публичните институции 16,43%, докато представителите на 
търговските предприятия  са с дял 4,58%. 
 
 

 
 
 
Въпрос 2: Средно списъчният брой на персонала (заетите лица) в представляваната от вас 
организация е: 
 
От попълнените 23 анкети става ясно, че 14 организации са с персонал по-голям от 250 човека, 6 
организации са с персонал по-малък от 250 човека и 3 организации попадат в  групата с персонал 
по-малък от 50 човека.  
От данните е видно, че най-голям е процентът на респондентите с персонал по-голям от 250 
човека (61%), следван от тези с персонал по-малък от 250 човека (26%). В процентното 

Търговско 
предприятие, 

11

Банкова 
институция, 

0

Публична 
институция, 

12

Организация 
регистрирана 
по ЗЮЛНЦ, 0

ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРАТА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
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разпределение на организациите с персонал по-голям от 250 човека, 50% са търговски 
предприятия и 50% са публични институции. 
 

 
 
 
Въпрос 3: В качеството си на работодател представляваната от вас организация предоставя 
ли социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите си? 
 
От всички попълнили анкетното проучване 20 организации са дали положителен отговор, че 
предоставят на работниците и служителите си социално-битово и културно обслужване. Само 3 
организации са посочили отрицателен отговор, като 1 е от тях е търговско дружество, и 2 са 
публични институции. 
 

 

13%

26%

61%

Средносписъчен брой на персонала (заетите лица)

< 50 < 250 > 251

3

20

Предоставяте ли социално‐битово и културно обслужване на 
работниците и служителите си?

НЕ ДА
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Към въпрос 3 е предоставена възможност на респондентите, дали положителен отговор, да  
направят уточнение какъв вид социално-битово и културно обслужване предлагат на своите 
служители. Резултатите са представени в табличен вид с оглед на това, че изборът не се 
заключава само до един отговор.  

Вид социално-битово и културно обслужване 
% 

съотношение 
Бр. 

отговори 

Организирано хранене 5,00 % 1 

Ваучери за храна 40,00 % 8 

Търговско и битово обслужване 5,00 % 1 

Транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно 40,00 % 8 

Бази за дълготраен и краткотраен отдих и туризъм 15,00 % 3 

Бази за физическа култура, спорт и туризъм 15,00 % 3 

Карти за фитнес и други спортни занимания 25,00 % 5 

Бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други 10,00 % 2 
Подпомагане на младите и на ново постъпилите работници и 
служители 

30,00 % 6 

Задоволяване на други социално-битови и културни потребности 25,00 % 5 
Изграждане и поддържане на детски заведения за децата на 
служителите 

5,00 % 1 

Вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и 
застраховки "Живот" 

0,00% 0 

Други 15,00 % 3 
 Мултиспорт карти, допълнително медицинско осигуряване, 

тенис на маса и фолклорни танци на работното място, карти 
с отстъпки за гориво, 20% намаление за продукти на 
компанията, корпоративни сим карти за лично ползване. 

 Здравна застраховка. 
 Специфични планове за обучение и ментори на работното 

място.     
 
Видно от резултатите най-голям е процентът (40,00 %) при предоставяне на „ваучери за храна“ 
и „транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно“, като вероятна причина за това 
е от една страна предоставянето на данъчни облекчения съгласно Закона за корпоративно 
подоходно облагане по отношение на “Социални разходи, предоставени в натура”, а от друга 
страна - покриване на разхода „транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно“ от 
ОП РЧР схема за БФП “Безопасни условия на труд”. На второ място по важност е „подпомагане 
на младите и на новопостъпилите работници и служители“ (30,00 %), а след тях се нареждат 
„задоволяване на други социално-битови и културни потребности“ и „карти за фитнес и други 
спортни занимания“ всяко едно с по (25,00 %). Интересен е фактът, че работодателите обръщат 
голямо внимание на „бази за дълготраен и краткотраен отдих и туризъм“ и „бази за физическа 
култура, спорт и туризъм“, което вероятно означава, че съществуват изградени такива на 
територията на самите предприятия. 
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Въпрос 4: Представляваната от вас организация възползва ли се от предоставените 
данъчни облекчения съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане по отношение 
на "Социални разходи, предоставени в натура? 
 
Сравнително висок е процентът (65%) на респондентите отговорили отрицателно на поставения 
въпрос. Организациите възползващи се от предоставените им данъчни облекчения съгласно 
ЗКПО са едва 35 %, което предполага, че те попадат в групата работодатели, които предоставят 
точно и само предоставените им от закона възможности и най-вероятно не биха проявили интерес 
към инициативи, които попадат извън обхвата на данъчните облекчения.  
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В допълнение, към въпрос 4 е предоставена възможност на респондентите, отговорили 
отрицателно да  направят уточнение от други 3 предположения относно причините, поради които 
не се възползват от предоставените им данъчни облекчения съгласно ЗКПО. Резултатите са 
представени в табличен вид с оглед на това, че изборът не се заключава само до един отговор: 
 

 Причина % 
съотношение 

Бр. 
отговори 

Изисква твърде много усилия, което ги прави неефективни 20,00 % 3 
Често имаме несъгласие с проверяващите инспектори при данъчни 
проверки  

13,33 % 2 

Предоставяните от мен социални разходи не са предмет на данъчни 
облекчения 

40,00 % 6 

 
Най-висок е процентът (40%) на отговорите, които сочат като причина факта, че социалните 
разходи, които работодателите правят не са обект на данъчни облекчения. Като имаме предвид 
високият % отговорили положително на въпрос 3 (20 организации предоставят на работниците и 
служителите си социално-битово и културно обслужване), можем да заключим, че  
работодателите в България намират други възможности и канали за финансиране на социалните 
разходи. Все още усилията, които се изискват при възползване на данъчните облекчения, както 
и субективните преценки на всеки данъчен инспектор относно допустимостта им при данъчни 
проверки, ги прави непривлекателни и в известна степен неефективни. 
 
Въпрос 5: До каква степен законовите данъчни облекчения оказват влияние при вземане 
на решение за предоставяне на социално-битово и културно обслужване на работещите във 
вашата организация? 
 

 
 
С оглед изравнените съотношения при предоставянето на отговор на този въпрос, в табличен вид 
представяме разгърнато виждане, което прави връзка между това дали организацията се 
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възползва от данъчни облекчения и до каква степен те оказват влияние при вземането на решение 
за предоставяне на социално-битово и културно обслужване на работещите в организацията. 
 

4. Представляваната от вас 
организация възползва ли се от 
предоставените данъчни 
облекчения съгласно Закона за 
корпоративно подоходно 
облагане по отношение на 
"Социални разходи, 
предоставени в натура? 

О
тг
ов
ор

: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 
 
 
 
 
 
23

ДА 8     1    1   1         1   1   1   1 1      

НЕ 15 1 1   1 1  1   1 1 1 1   1   1   1     1 1 1 
5. До каква степен законовите 
данъчни облекчения оказват 
влияние при вземане на 
решение за предоставяне на 
социално-битово и културно 
обслужване на работещите във 
вашата организация?   

    

  

   

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

    

    

 

Голяма 7 1   1 1        1   1       1               1 

Средна 4                             1 1     1 1    

Ниска 6          1   1       1 1           1     1
Не оказват влияние 6   1    1  1     1       1       1          

 
За 40,00 % от респондентите, които не се възползват от данъчни облекчения, законовите и 
данъчни облекчение не оказват влияние при вземане на решения за предоставяне на социално-
битово и културно обслужване, за 33,33 % те оказват голямо влияние, а в групата на средно и 
ниско влияние попадат респонденти с по 13,33 %. 
По отношение на респондентите, които се възползват от данъчни облекчения за 50% от тях 
законовите и данъчни облекчения имат ниска степен на влияние и по 25 %  голяма или средна, 
няма посочен отговор “Не оказват влияние”.   
 
Въпрос 6: Правена ли е оценка на качеството на работните места, нивото на стрес и 
стресовите фактори в представляваната от вас организация? 
 
 

 

НЕ
48%

ДА
52%
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Видно от диаграмата, попълнилите анкетното проучване, се разделят в процентно отношение 52 
за отговор “ДА” и 48 “НЕ”. В допълнение на този въпрос, респондентите посочили отговор  “ДА” 
имат възможност да уточнят начина по който е направена оценка на качеството на работните 
места, нивото на стрес и стресовите фактори. 

 
 
 
Въпрос 7: Бихте ли включили БЕЗПЛАТНО, в рамките на настоящия проект, вашите 
служители в тест за Оценка на благосъстоянието (well-being) на работните места по 
оригинална и патентована европейска методология? 
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Висок е процентът на респондентите, които желаят безплатно да включат служителите си в 
попълването на тест за Оценка на благосъстоянието (well-being) на работните места по 
оригинална и патентована европейска методология. 65% от тях имат нужда от повече 
информация, за да направят това, докато 13% са отговорили – да, със сигурност. Тези резултати 
от една страна показват, че попълнилите анкетата проявяват интерес, но от друга страна - 
очевидно този вид услуга е все още непопулярна в България и предлаганата от проекта услуга е 
иновативна за страната ни и има потенциал да бъде разработена и популяризирана сред 
българските работодатели.  
 
Въпрос 8: Бихте ли ЗАПЛАТИЛИ за провеждане на тест за Оценка на благосъстоянието 
(well-being) на работните места по оригинална и патентована европейска методология? 
 

 
 
При отговорът на този въпрос част от респондентите са посочили повече от един отговор. Това 
се отнася до съгласието за заплащане на този вид услуга при положение, че работодателят е 
убеден, че това ще повиши ефективността на работата, при условие приемлива цена на 
заплащане. В своето цяло съотношението на положителни към отрицателни отговори е 63% на 
27%.  
 
 
Въпрос 9: Запознати ли сте по някакъв начин с Програмата за подпомагане на служителите 
(Employees Assistance Programme – EAP)? 
 
На този въпрос 20 респонденти са отговорили, че не са запознати с Програмата за подпомагане 
на служителите (Employees Assistance Programme – EAP) и едва 3-ма познават по някакъв начин 
Програмата. 
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За положително отговорилите респонденти е предоставена възможност за уточнение по какъв 
начин са запознати с Програмата за подпомагане на служителите (Employees Assistance 
Programme – EAP).  
 
 

 
 
 
При положително отговорилите 3-ма респонденти, уточнението попада в следните групи: 2 
(двама) - имам бегла представа от интернет и 1 (един) - вече са ми предлагали тази услуга и я 
познавам сравнително добре. Също така на респондентите е предоставена допълнителна 
възможност да уточнят обхвата на програмата, но никой не се е възползвал.  
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Въпрос 10: Представляваната от вас организация би ли се включила БЕЗПЛАТНО за 
период от 3 (три) месеца, в рамките на проекта, в пилотно тестване на Програма за 
подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme – EAP)? 
 

 
70% от респондентите са заявили готовност организацията им да бъде включена безплатно за 
период от 3 (три) месеца, в рамките на проекта, в пилотно тестване на Програма за подпомагане 
на служителите (Employees Assistance Programme – EAP). 
 
 
Въпрос 11: Представляваната от вас организация би ли ЗАПЛАТИЛА за Програма за 
подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme – EAP)? 
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На първо място респондентите поставят отговорите, че биха заплатили за този вид услуга ако са 
убедени, че това ще привлече и задържи качествени служители, както и ако това ще повиши 
ефективността на работата. На следващо място респондентите са посочили, че биха се 
възползвали на приемлива цена, както и ако това ще ги направи по-конкурентоспособни. Само 
един от респондентите е посочил отговор “При условие ако има данъчни облекчения”. Изричният 
отговор “ДА” не е посочен от нито един от респондентите, което показва непознаването на 
Програма за подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme – EAP) от една страна 
и от друга ползите които тя носи както на работниците, така и на работодателите. На база 
посочените положителни отговори, отрицателните са 18,92 %. 
 
Въпрос 12: В случай, че сте отговорили положително на зададените в т. 7 и т. 10 въпроси 
и/или желаете да получите повече информация, молим да ни предоставите данни за лицето, 
с което да осъществим последващ контакт: 
 
В този раздел 19  от 23-мата респонденти (83%) попълнили анкетното проучване са предоставили 
данни, с които да осъществим последващ контакт. 
 
 
Въпрос 13: Бихте ли се включили в инициативи за промяна на законодателството в посока 
данъчни облекчения за по-широк спектър от социални услуги за служителите с цел 
повишаване на качеството и благосъстоянието на работните места? 
 

 
 
 
73% от анкетираните изразяват готовност да се включат в инициативи за промяна на 
законодателството в посока данъчни облекчения за по-широк спектър от социални услуги за 
служителите с цел повишаване на качеството и благосъстоянието на работните места.  
 
 

ДА
73%

НЕ
27%
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АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ПО ТИПОВЕ 
ИЗСЛЕДВАНИ ГРУПИ 
 
 
Търговски предприятия  
 
Респондентите от тази група са 11 на брой – производствени фирми и лечебни заведения1 от 
територия на България. 7 дружества са с персонал по-голям от 250 души, 3 с персонал по-малък 
от 250 души и 1 с персонал по-малък от 50 души.  
 
В качеството си на работодател 10 от организациите предоставят социално-битово и културно 
обслужване на работниците и служителите си и само една не предоставя. Положително 
отговорилите респонденти са направили следните уточнения за предоставяните от тях социално-
битово и културно обслужване на работниците и служителите си: 

- организирано хранене – 1; 
- ваучери за храна – 5; 
- транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно – 7; 
- бази за физическа култура, спорт и туризъм – 1; 
- карти за фитнес и други спортни занимания – 3; 
- подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители – 2; 
- задоволяване на други социално-битови и културни потребности – 1; 
- други	– 3 в т.ч.  Мултиспорт карти, допълнително медицинско осигуряване, тенис на маса 

и фолклорни танци на работното място, карти с отстъпки за гориво, 20% намаление за 
продукти на компанията, корпоративни сим карти за лично ползване; Здравна застраховка, 
специфични планове за обучение и ментори на работното място. 

 
На въпроса дали представляваната от вас организация се възползва от предоставените данъчни 
облекчения съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане по отношение на "Социални 
разходи, предоставени в натура, резултатите са почти изравнени с малък превес на положително 
отговорилите 6 към 5 отрицателни. Само две от организациите посочили отговор “НЕ” са 
посочили причини за това и те са: “Често имаме несъгласие с проверяващите инспектори при 
данъчни проверки” и “Предоставяните от мен социални разходи не са предмет на данъчни 
облекчения”.  
 
На въпроса “До каква степен законовите данъчни облекчения оказват влияние при вземане на 
решение за предоставяне на социално-битово и културно обслужване на работещите във вашата 
организация”, разпределението на отговорите е следното: Голяма – 2; Средна – 4; Ниска – 4 и  Не 
оказват влияние – 1. 
 
На поставения въпрос дали е правена оценка на качеството на работните места, нивото на стрес 
и стресовите фактори в представляваната от вас организация, респондентите отговорили 
положително са 4, а отрицателен отговор са дали 7 от тях. В допълнение, отговорилите 

                                                 
1 Лечебни заведения, които при попълване на анкетното проучване са се определили като търговски предприятия. 
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положително уточняват начините за извършване на оценката: индивидуални интервюта със 
служителите и мениджърите - 1; попълване на анонимни анкети и анализ на резултатите – 1; 
фирмата разполага със собствен психолог – 2; възложили сме оценката на външна 
специализирана фирма – 3; извършвали сме тази оценка еднократно – 1. 
 
На въпросите пряко свързани с теста за Оценка на благосъстоянието (well-being) на работните 
места по оригинална и патентована европейска методология 1 респондент е отговорил, че със 
сигурност би се включил при БЕЗПЛАТНОТО тестване на този вид услуга, 7 биха се включили 
ако имат повече информация и 3-ма не желаят да се включат. В тази връзка е поставен и 
следващият въпрос при който анкетираните са отговорили дали биха заплатили за провеждането 
на този тест в представляваните от тях организации, при което получените отговори са следните: 
7 - Да, ако съм убеден, че това ще повиши ефективността на работата и 4 – Не. 
 
Въпросите, свързани с Програмата за подпомагане на служителите (Employees Assistance 
Programme – EAP) са в три направления. При първото анкетираните са запитани дали са запознати 
по някакъв начин с Програмата за подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme 
– EAP). От получените отговори 9 са „НЕ“ и 2 са „ДА“. Отговорилите с „ДА“ са направили две 
от предложените четири уточнения, а именно: “Имам бегла представа от интернет” и “Вече са ми 
предлагали тази услуга и я познавам сравнително добре”. По отношение обхвата на програмата, 
респондентите са маркирали следните уточнения: семейно консултиране, консултации за 
здравословен начин на живот, психологически консултации. Готовността да се включат 
БЕЗПЛАТНО за период от 3 (три) месеца, в рамките на проекта, в пилотно тестване на Програма 
за подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme – EAP) са заявили 8 
организации, а 3 са дали отрицателен отговор. При запитването дали биха ЗАПЛАТИЛИ за този 
вид услуга отново 3 организации са отбелязали отговор „НЕ“, докато останалите 8 са изразили 
готовност, при определени условия – “Да, ако съм убеден, че това ще повиши ефективността на 
работата”; “Да, ако съм убеден, че това ще привлече и задържи качествени служители”; “Да, ако 
съм убеден, че това ще ме направи по- конкурентоспособен” и “Да, на приемлива цена”. 
Преимущество имат отговорите, които се отнасят до повишаване ефективността на работа, както 
и до привличането и задържането на качествени служители.  
 
7 от анкетираните изразяват готовност да се включат в инициативи за промяна на 
законодателството в посока данъчни облекчения за по-широк спектър от социални услуги за 
служителите с цел повишаване на качеството и благосъстоянието на работните места.  
 
 
Публични институции 
 
Респондентите определили се към  тази група са 12 на брой, от които 7 общински администрации, 
2 лечебни заведения2, 1 детска градина, 1 основно училище и 1 университет. 7 институции са с 
персонал по-голям от 250 души, 3 с персонал по-малък от 250 души и 2 с персонал по-малко от 
50 души.  
 

                                                 
2 Лечебни заведения, които при попълване на анкетното проучване са се определили като публични институции. 
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В качеството си на работодател 10 от институциите предоставят социално-битово и културно 
обслужване на работниците и служителите си и само две не предоставят. Положително 
отговорилите респонденти са направили следните уточнения за предоставяните от тях социално-
битово и културно обслужване на работниците и служителите си: 

- ваучери за храна – 3; 
- търговско и битово обслужване – 1; 
- транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно – 1; 
- бази за физическа култура, спорт и туризъм – 2; 
- бази за дълготраен и краткотраен отдих и туризъм – 3; 
- карти за фитнес и други спортни занимания – 2; 
- бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други – 2; 
- подпомагане на младите и на ново постъпилите работници и служители – 3; 
- задоволяване на други социално-битови и културни потребности – 4; 
- изграждане и поддържане на детски заведения за децата на служителите – 1. 

  
При въпроса дали представляваната от вас организация се възползва от предоставените данъчни 
облекчения съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане по отношение на "Социални 
разходи, предоставени в натура са получени 2 положителни и 10 отрицателни отговора. 
Институциите посочили отговор “НЕ”, не са дали уточнение за причините поради които не се 
възползват от предоставените данъчни облекчения съгласно ЗКПО.  
 
На въпроса до каква степен законовите данъчни облекчения оказват влияние при вземане на 
решение за предоставяне на социално-битово и културно обслужване на работещите във вашата 
организация, разпределението на отговорите е следното: Голяма – 5, Ниска – 2  и  Не оказват 
влияние – 5. 
 
При поставения въпрос дали е правена оценка на качеството на работните места, нивото на стрес 
и стресовите фактори в представляваната от вас организация, 4 респонденти са отговорили с 
„НЕ“ и 8 с „ДА“. В допълнение, отговорилите положително уточняват: индивидуални интервюта 
със служителите и мениджърите  - 1; попълване на анонимни анкети и анализ на резултатите  - 2; 
фирмата разполага със собствен психолог – 2; възложили сме оценката на външна 
специализирана фирма – 4 и извършваме подобна оценка поне веднъж годишно - 1. 
 
На въпросите пряко свързани с теста за Оценка на благосъстоянието (well-being) на работните 
места по оригинална и патентована европейска методология 8 респонденти биха се включили 
БЕЗПЛАТНО ако имат повече информация, 2-ма със сигурност  и 2-ма не желаят да се включат. 
В тази връзка е поставен и следващият въпрос, при който анкетираните са отговорили дали биха 
заплатили за провеждането на този тест в представляваните от тях организации, при което 
получените отговори са следните: 1 – „Да, ако имам данъчни облекчения“, 5 – “Да, ако съм 
убеден, че това ще повиши ефективността на работата”, 4 – “Да, на приемлива цена” и 6 – “Не”. 
 
Въпросите, свързани с Програмата за подпомагане на служителите (Employees Assistance 
Programme – EAP) са в три направления. При първото анкетираните са запитани дали са запознати 
по някакъв начин с Програмата за подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme 
– EAP). Получените отговори  са 11 „НЕ“ и 1 „ДА“ с уточнение, че има бегла представа от 
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интернет. Готовността да се включат БЕЗПЛАТНО за период от 3 (три) месеца, в рамките на 
проекта, в пилотно тестване на Програма за подпомагане на служителите (Employees Assistance 
Programme – EAP) са заявили 8 институции и 4 са дали отрицателен отговор. При запитването 
дали биха ЗАПЛАТИЛИ за този вид услуга отново 4 институции са отбелязали отговор „НЕ“, 8 
са изразили съгласие при определени условия – 1 – „Да, ако имам данъчни облекчения“, 4 - “Да, 
ако съм убеден, че това ще повиши ефективността на работата”, 4 – “Да, ако съм убеден, че това 
ще привлече и задържи качествени служители”, 1 – „Да, ако съм убеден, че това ще ме направи 
по- конкурентоспособен“,  4 – “Да, на приемлива цена”.  
 
9 от 12-те анкетирани изразяват готовност да се включат в инициативи за промяна на 
законодателството в посока данъчни облекчения за по-широк спектър от социални услуги за 
служителите с цел повишаване на качеството и благосъстоянието на работните места.  
 

ПРОМОТИРАНЕ НА АНКЕТАТА ВЪВ ФЕЙСБУК – АНАЛИЗ 
 
В периода от 22.02.2018 до 07.03.2018 г. / в рамките на 14 дни / анкетното проучване беше 
промотирано чрез Фейсбук страницата на Идеин ЕООД. Селектирана целева група – всички на 
възраст между 30 и 65 години, селектиран регион – по-големи общини на територията на 
България. 
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В резултат от кампанията анкетното проучване е достигнало до 8078 потребителя на Фейсбук 
(категоризирани по възраст и пол), от които 5920 жени и 2078 мъже.  
 

 
 
От 11 310 импресии има 220 конкретни щраквания върху връзката, което представлява по-малко 
от 2% успеваемост на кампанията, от гледна точка промотиране и ангажиране на целевата 
аудитория. 
 

 
 
Анкетите, получени чрез рекламата в социалната мрежа са само 2 (две), което категорично не 
оправдава вложения бюджет от 39 лева.   
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ИЗВОДИ 
 
В резултат от проведеното анкетно проучване могат да бъдат направени следните изводи и 
заключения:  
А. Заключения от общ характер:  

 Въпреки големият брой изпратени анкетни карти (до 333 потенциални респонденти, 
независимо от планираните в проекта не повече от 100) и активните усилия на екипа на 
Идеин, осъществил проучването (анкетите бяха изпратени 3 пъти, проведени бяха 
телефонни разговори, предостави се възможност за попълване по мейл, онлайн, 
финансира се рекламна кампания във Фейсбук), бяха получени 23 отговора, 
представляващи 6,91 %.   

 От статистическа гледна точка този % е достатъчен, за да гарантира представителност на 
направените изводи; 

 Въпреки това можем да заключим, че българските работодатели, вкл. и представителите 
на отделите Човешки ресурси не са много склонни да участват в подобни проучвания, 
което предполага по-персонализиран подход към целевите потребители на иновативните 
услуги, след приключване на пилотните дейности в рамките на проекта; 

 Фейсбук не е най-удачната социална мрежа, чрез която да се извършват анкети, насочени 
към българските работодатели. Въпреки платената реклама и активното промотиране от 
страна на екипа на Идеин, попълнени са само две анкетни карти - от една детска градина 
и от едно училище. Възможно е чрез Линкдин, предвид по-професионално ориентирания 
характер на мрежата, да се постигне по-висок % участие. Екипът ще използва този 
комуникационен канал, след приключване на проекта и при реалното предлагане на 
услугите като част от портфолиото на компанията. 

 
Б. Специфични заключения 

 Голяма част от българските работодатели не са запознати с Програмата за подпомагане на 
служителите, независимо че на пазара в България вече има няколко доставчици на сходни 
с ППС услуги; 

 Въпреки че 50% от респондентите заявяват, че са правили оценка на качеството на 
работните места, нивото на стрес и стресовите фактори, вероятно една част от тях 
реферират към оценката на работните места, която се извършва според изискванията на 
Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

 Можем да заключим, че ще бъдат необходими активни и целенасочени усилия за 
популяризирането и на двете иновативни услуги по начин, който да ги направи 
разбираеми за българските работодатели и служители и който доказва практическата 
полза от тях;  

 Предвид липсата на стандарти за предоставяне на ППС в България, отговорност на екипа 
на Идеин е по време на пилотното тестване (а и след приключването на проекта) да 
приложи общоприетите от професионалните асоциации на доставчиците на ППС в Европа 
стандарти;  

 Голям % от респондентите проявяват интерес към Програмата, биха я тествали в рамките 
на проекта и имат готовност, ако бъдат убедени в нейната полза, да я предложат на 
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служителите си и след приключване на безплатното тестване, независимо че най-вероятно 
на този етап работодателите няма да получават данъчни облекчения за нея; 

 Важно е да се отбележи, че решаващ фактор за респондентите, определящ дали биха 
предложили ППС на своите служители не е цената, а убедеността, че програмата ще ги 
направи по-ефективни и ще задържи качествените служители;  

 Голям процент от работодателите биха се включили в инициативи за промяна на 
законодателството в посока данъчни облекчения за по-широк спектър от социални услуги 
за служителите с цел повишаване на качеството и благосъстоянието на работните места.  

 
 
 


