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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 Идеин ЕООД се е водила 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 
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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. 
 
Настоящият  документ  е  подготвен  в  изпълнение  на  Дейност  3:  Адаптиране  и/или 
валидиране  на  социални  иновации,  на  база  на  иновативни модели,  практики,  услуги, 
продукти  от  други  държави  и/или  пилотно  прилагане  на  разработени  иновативни 
подходи  и  модели:  социална  иновация  №  1  Внедряване  на  иновативен  инструмент 
“Кратка  инвентаризация  на  стреса  и  благосъстоянието  на  работното  място”  (Short 
Inventory on Stress and Well‐Being (S‐IS W), под‐дейност 3.4. Оценка на устойчивостта и 
потенциала  за  въздействие  на  иновацията,  в  рамките  на  проект  BG05M9OP001‐4.001‐ 
0007‐C01. Докладът е подготвен от екипа на Идеин ЕООД Жечка Калинова, Десислава 
Пухлева и Владислава Драгиева, външните експерти Милена Милева и Антония Борисова 
и  с  помощта  на  партньорите  от  Клиника  Капа,  представени  от  д‐р  Мануел  Сомер. 
Процесът на осъществяване на теста и анализа на резултатите от него е консултиран с 
авторите му – Пулсо Европа, чрез техния експерт Кимбърли Дезие.  
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ТЕСТЪТ 
 
Тестът “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short 
Inventory  on  Stress  and Well‐Being  (S‐ISW)  е  разработен  от  белгийската  компания  ISW 
Limits  (понастоящем  Пулсо  Европа  (https://pulso‐europe.eu),  дъщерна  фирма  на 
Католическия университет в Льовен, Белгия, създадена през 1998 г., пионер в областта 
на  изследванията,  свързани  с  благосъстоянието  на  работното  място  и  Програмата  за 
подпомагане на служителите (ЕАР) в Европа, с повече от 20 г. опит в тази сфера. 
 
Тестът е структуриран в няколко раздела, които оценяват нивата на стрес и мотивация на 
персонала, както и група въпроси, свързани с определени социо‐демографски фактори. 
Тестът е конфиденциален и когато отговорите се анализират чрез модела на Пулсо, в тях 
не се включват тези на обособени групи от 7 или по‐малко участници, за са се гарантира 
тяхната анонимност.  
 
След  като  тестът  се  попълни  от  служителите  в  дадена  организация,  отговорите  се 
анализират  по  специално  разработена  и  патентована  от  Пулсо  методология,  която 
позволява, от една страна те да бъдат сравнени с референтна група от сходни европейски 
компании, селектирани от базата данни на Пулсо Европа, а от друга ‐ да бъдат оценени 
като  абсолютни  стойности,  по  определена  скала.  В  допълнение,  се  прави  вътрешно‐
организационен  разрез,  който  позволява  отговорите  на  отделните  обособени  групи  в 
дадена  организация  да  бъдат  сравнявани  със  средните  за  организацията  стойности. 
Организациите,  попълнили  теста  получават  детайлен  доклад  с  резултатите  и  общи 
препоръки за бъдещи действия, които адресират идентифицираните проблеми.  
 
Докладите  с  резултатите  от  теста  се  изпращат  на  мениджмънта  на  организациите‐
участници,  след  което  се  провежда  среща  между  управленския  екип  (управител, 
мениджъри, ръководител отдел Човешки ресурси) за представяне на методологията и 
резултатите. Експертите на консултанта не оценяват и не дават препоръки, те представят 
обективните факти от статистическия анализ и насочват вниманието към онези сфери на 
оценка, които сигнализират за проблем/‐и в организацията. В кратък доклад се описват 
възможни  подходи  за  решавана  на  проблемите,  базирани  на  добри  европейски 
практики.  
 
След като аналитичният доклад се предостави и презентира пред организацията, въпрос 
на  избор  от  страна  на  ръководството  е  дали  ще  предприеме  мерки  за  промяна  на 
ситуацията или не. Нашите консултанти са на разположение за оказване на подкрепа при 
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процеса на планиране на последващи интервенции – фокус групи, план за действие, план 
за мониторинг и пр.   
 
ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА SHORT INVENTORY ON STRESS AND WELL‐BEING 
(S‐ISW) ТЕСТА 
 
Анализът се извършва по модела на Пулсо Европа (вж. фигура 1) 
 
Фиг. 1 
 

 
 
 
Моделът показва, че благосъстоянието на работното място, отразяващо поведението и 
нагласите на екипите и индивидите в компанията, винаги е резултат от комбинация от 
фактори в работната ситуация, които откриваме на 5 нива: контекст, организация, екип, 
задачи и хора. Той също така показва, че начинът, по който персоналът изпълнява задачите 
си,  удовлетвореността  и  лоялността  се  насърчават  чрез  ефективно  влияние  върху  и 
регулиране на мениджмънта, организацията, екипа и разпределението на задачите.  
 
Чрез  въпросника  Кратка инвентаризация  за  стреса и благосъстоянието,    персоналът  на 
дадена  организация  оценява  по  скала  поредица  от  твърдения  относно  специфични 
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фактори в работната ситуация – от психологическо или организационно естество, както и 
относно специфични индикатори, оценяващи благосъстоянието на работното място.  
Служителите/  работниците  имат  възможност  да  попълнят  теста  по  няколко  различни 
начина,  съобразно желанието на ръководството и МЧР. През пилотния период Идеин 
ЕООД имаше възможността да тества почти всички възможности: 
 

 На хартия, на място в съответната организация – така беше проведен тестът 
за работниците в трите завода на АЛС България ЕООД. Екип на Идеин отиде на 
място в заводите в Мусачево, Благоевград и Ихтиман. Тестовете бяха отпечатани 
на хартия, МЧР осигури място за провеждането им на място, а работниците бяха 
поканени да  ги  попълнят.  Екипът ни подпомагаше процеса,  като  предоставяше 
разяснения относно начина на попълване и/или по някои от въпросите, изискващи 
допълнителни  обяснения.  Тестовете  се  попълваха  и  връщаха  на  място,  без 
ръководството  да  има  какъвто  и  да  е  достъп  до  тях,  за  да  се  гарантира 
конфиденциалността.  

 На  хартия,  предоставени  за  попълване  от  служителите  и  след  определен 
период от време, вече попълнените тестове се връщат обратно на екипа – 
така  беше  осъществен  тестът  в  УМБАЛ  „Канев“  АД,  Русе.  Екипът  ни  раздаде 
отпечатаните  на  хартия  тестове,  заедно  с  празен  плик,  на  място  в  сградата  на 
болницата  и  след  определен  период  събра  пликовете  с  попълнените  тестове, 
също на място в сградата на болницата.  

 Електронно (онлайн) – за целта се подготвя онлайн форма за попълване на теста, 
различна  за  всяка  една  организация‐участник.  Така  беше  проведен  тестът  в 
община Ловеч и в администрацията на АЛС България ЕООД.  

 Други  две  възможности  са  тестът  да  се  попълни  електронно  и  да  се  върне  по 
електронната поща или да се попълни на хартия и да се върне по пощата на 
определен  адрес  (приложен  е  плик  с  марка,  където  да  бъдат  поставени  и 
изпратени отговорите).  

 
Важно  е  да  се  отбележи,  че  тестът  е  доброволен,  но  колкото  по‐висок  е  %  на 
отговорилите, толкова по‐прецизни и полезни за организацията са заключенията.  
 
Резултатите от теста отразяват ситуацията в дадена организация, така както я възприемат 
служители и, към момента, в който са попълнили въпросника.  
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Чрез анализът на резултатите се формулират заключения, показващи риска за всеки един 
специфичен фактор в работната ситуация и индикаторите на благосъстоянието. 
Също така ситуацията в организацията се сравнява с тази в контролна (референтна) група, 
подбрана от екипа на ISW Limits от база данни, събрани от белгийски и други европейски 
компании и организации.  
Външният инструмент за сравнимост позволява рисковете в дадена организация да бъдат 
поставени в перспектива (напр. степента, до която работата се оценява като изискваща 
много  усилия  или  пък  доколко  служителите  преценяват,  че  не  получават  достатъчно 
информация, или пък риска от намаляване на мотивацията и увеличаване на стреса). 
 
Контролната група, с която се сравнява дадена организация се селектира много прецизно 
експертите  статистици и  психолози на Пулсо  Европа,  чрез  прилагане на  статистическа 
процедура,  в  най‐голяма  степен  гарантираща  сравнимостта  на  социо‐демографските 
характеристики на анализираната организация с тези на референтната група (напр. пол и 
образователно ниво на персонала и пр.). Това позволява достоверен анализ на разликите 
в средните стойности на даден показател.  
 
В  допълнение  към  външната  сравнимост  с  контролната  група,  анализът  включва 
вътрешна сравнимост: нивото на благосъстояние за всяка група или категория персонал 
в организацията (т.е. според възраст, пол и пр.) се сравнява със средните показателите 
на организацията като цяло.  
 
Групите  в  риск  са  определени  в  абсолютни  стойности,  чрез  сравнение  по  двойки  с 
външните параметри (т.е. управленския състав в организация е сравнен с управленския 
персонал на референтната група) и в сравнителни стойности, чрез сравнение с общите 
средни  стойности.  За  да  се  гарантира  анонимност,  показват  се  само  категории, 
състоящите се от повече от 7 респонденти.  
   
Уникален раздел от доклада са заключенията от поредица от анализи на въздействието. 
Те  са  представени  графично  в  диаграми  на  приоритетите  или  карти:  тези  диаграми 
идентифицират  рисковите  фактори  в  работната  ситуация,  с  които  организацията  би 
трябвало приоритетно да се справи, за да постигнете в кратки срокове максимален ефект 
върху нивото на благосъстояние в компанията. За да се определят тези рискови фактори, 
се използват следните критерии: 1) Кои рискови фактори имат най‐лоши показатели, в 
сравнение с външните еталони (това е мярка с възможност за подобрение)? и 2) Кои са 
рисковите  фактори,  които  имат  най‐голямо  въздействие  върху  благосъстоянието  на 
работното място (това е мярка с потенциален ефект на превенция или интервенция)? 
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Докладът  предоставя  на  ръководството  на  организацията  инструмент  за  оценка  и 
подобрение  в  организационната  политиката  за  гарантиране  и  повишаване  на 
благосъстоянието на работните места. 
 
СТРУКТУРА НА АНАЛИЗА 
 
Анализът е структуриран в следните раздели: 
 
I. Демографски профил на отговорилите 
 
Този раздел представя процентите отговорили (т.е. % на  попълнилите теста, в сравнение 
с общия брой респонденти в организацията) и разпределението в извадковата група на 
организацията  (т.е.  групата  попълнили  теста)  спрямо  няколко  социо‐демографски 
променливи като пол, възраст, позиция. За да може правилно да бъдат интерпретирани 
и оценени тези проценти, е добре да бъдат сравнени с данните за целия персонал, за да 
може да се определи дали в извадката има систематични изкривявания (т.е. повече или 
по‐малко представители от дадена категория персонал).  
 
Разпределението според социо‐демографските характеристики се показва за  извадкова 
група на организацията (т.е. отговорилите на теста) и за контролната група, с която тя се 
сравнява. Целта  е да  се  покаже доколко  и дали има разлики  в  профила на извадката 
между организацията и контролната група.  
 
II. Индикатори на благосъстоянието 
 
Оплакванията, мненията и усещанията на служители относно тяхната работа и тяхното 
поведение на работното място могат да бъдат възприемани като индикатори за нивото 
на  благосъстояние  в  организацията.  Класифицираме  ги  в  4  фактора:  стрес,  мотивация, 
нежелано (неприемливо) поведение и отсъствия. 
  
Фактор 1: Стрес 
Оплакванията от стрес могат да бъдат от физическо (соматично) естество (напр. умора, 
болки в гърба или врата, главоболие) или от психологическо естество (напр. усещане за 
тревожност, досада, промени в настроението, невъзможност за релаксиране, проблеми 
с паметта). 
Измерителите на стреса са:  
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С
тр
ес
 

1  Физически оплаквания  Имам  физически  оплаквания  (проблеми  със  съня,  умора, 
болки в гърба или врата, главоболие и т.н.). 

2  Психологически 
оплаквания ‐ настроение 

Обикновено се чувствам нещастен или депресиран. 

3  Напрежение Нервен съм, тревожен съм, или изпитвам напрежение заради 
работата си. 

4  Раздразнение  Чувствам се ядосан или раздразнен заради работата си. 

5  Проблеми  с 
концентрацията 

Разсеян съм или ми е трудно да се концентрирам на работа.

6  Изтощение  Чувствам се професионално изчерпан.

7  Намалено  усещане  за 
компетентност 

Имам чувството, че повече не мога да се справям с работата 
си. 

8  Продължаващо 
изтощение 

Трудно ми е да се отпусна веднага след работа. 

 
 
Фактор 2: Мотивация 
Намаленото ниво на благосъстояние на работа може да се изразява в намален ентусиазъм 
за изпълнение на задачите, неудовлетвореност от работата, липса на усещане за гордост, 
че работиш дадена работа или в определена компания, както и намерение за смяна на 
работата.   
Повишеният стрес може да бъде придружен с намаляване на благосъстоянието. Въпреки 
това, отсъствието на стрес не гарантира благосъстоянието на работното място. 
 
Измерителите на мотивацията са: 
 

М
о
ти
ва
ц
и
я 

9  Ентусиазъм  Работя по‐малко ентусиазирано, отколкото в миналото. 

10  Усещане  за  добре 
свършена работа 

На  работното  си  място  допринасям  положително  за 
функционирането на фирмата. 

11  Удовлетворение  от 
работата 

Като цяло съм доволен от работата си.

12  Гордост от това, че работи 
в компанията 

Гордея се с фирмата, за която работя.

13  Намерение  за  смяна  на 
работата 

Обмислям промяна на работното място в близко бъдеще.

14  Гордост от работата  Горд съм с работата си.

15  Работата заема централно 
място в живота 

Дори  и  да  бях  изключително  богат,  пак  бих  работил  тази 
работа. 

 
  
Фактор 3: Нежелателно (неприемливо) поведение на работното място 
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Стресът и липсата на благосъстояние на работното място могат да доведат до нежелано 
и дори екстремно поведение на работа. Примери за нежелателно поведение на работа 
са: тормоз (т.е. повече от невинна закачка), липса на уважение един към друг, (вербална 
или физическа) агресия и (психическо или физическо) насилие. Нежелателното поведени 
уврежда работната атмосфера в целия екип, вкл. и колегите, които не са преки участници.  
 
Измерителите на нежелателното (неприемливо) поведение са: 
 

Н
еж

ел
ат
ел

н
о
 п
о
ве
д
ен

и
е 

16  Тормоз ‐ наличие  Във  фирмата,  в  която  работя,  хората  понякога  се  тормозят 
помежду си (повече от невинна закачка). 

17  Тормоз ‐ жертва  Понякога се чувствам тормозен по време на работа (повече от 
невинно дразнене). 

18  Друго  неприемливо/ 
нежелано поведение 

Понякога  чувствам,  че  съм  жертва  на  нечие  нежелано 
поведение  (дискриминация,  насилие  и  агресия,  сексуален 
тормоз и др.)  

19  Взаимно уважение  Във  фирмата,  в  която  работя,  хората  се  отнасят  с  уважение 
един към друг. 

 
 
Фактор 4: Отсъствия  
Поради повишения  стрес или намалените нива на благосъстояние,  служителите могат 
също  така  да  започнат  често  и  за  дълго  време  да  отсъстват  по  болест  и  така  започва 
процесът  на  абсентеизъм.    Ето  защо,  данните  за  отсъствията  от  работа  могат  да  се 
използват като възможни индикатори за стреса и намалените нива на благосъстояние. 
Тестът измерва какво респондентите отговарят за отсъствията си (брой дни, в които те са 
били болни през изминалата година). Анализът на отсъствията е направен на базата на 
тези данни. 
Отсъствията  могат  да  доведат  до  намален  състав  на  персонала  и  необходимост  от 
преразпределяне  на  задачите,  което  предполага  повече  натовареност  за  колегите  на 
отсъстващите служители. Също както неприемливото поведение и отсъствията могат да 
доведат  до  увеличаване  на  стреса  и  намаляване  на  нивото  на  благосъстояние  в 
организацията. Така процесът се превръща в омагьосан кръг, а нежеланата ситуация се 
самовъзпроизвежда, ако не го прекъснем.   
 
Измерители на отсъствията са: 

О
тс
ъ
ст
ви

я 

20  Отсъствия ‐ честота  Приблизително  колко  работни  дни  сте  били  в 
болнични през последната година? 
 

21  Отсъствия – продължителност  Приблизително колко пъти сте били в болнични през 
изминалата година? 
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Анализът  прави  сравнение  между  нивата  на  стреса,  мотивацията,  неприемливото 
поведени и отсъствията в организацията, попълнила теста, с тези на контролната група. 
Колкото по‐високи са стойностите, толкова по‐чести или сериозни са оплакванията. 
Визуално стойностите се отбелязват с червено, черно и зелено, като легендата означава: 
 
Черно:  няма  значими  разлики  между  стойностите  в  анализираната  организация  и 
референтната група 
Червено:  рискът  е  значително  по‐висок  в  анализираната  организация,  в  сравнение  с 
референтната група 
Зелено:  рискът  е  значително  по‐нисък  в  анализираната  организация,  в  сравнение  с 
референтната група 
 
Тази цветова  система  за  визуализация  се използва при  анализа на  всички параметри, 
обхванати от изследването и поради тази причина, ще я представим само в този раздел.  
 
 
III. Индикатори на рисковите фактори 
 
Рисковите фактори в работната среда са разположени на различни нива: индивид, задача, 
екип,  организация  и  социален  контекст.  Тестът  фокусира  пет  рискови  фактора: 
възприятията относно сложността на изискванията, които работата поставя, промяна в 
задачите, рискове на ниво екип, рискове на ниво организация и рискове, произтичащи от 
социалния контекст.  
 
Индикатор 1: Изисквания на работата 
Изискванията на работа включват както физически, така и психологически  (когнитивни 
или  емоционални)  изисквания  за  изпълнение  на  дадена  задача.  Могат  да  бъдат  от 
количествено  естество  (т.е.  обем  на  работата)  или  от  качествено  (т.е.  сложност  на 
изпълняваните задачи). Изискванията, която работата поставя към служителя определят 
неговото  ниво  на  стимулиране.  Оптималното  ниво  на  стимулиране  се  постига,  когато 
изискванията на работата са балансирани с възможностите и капацитета на служителя. 
Липсата на баланс може да бъде търсена в две направления: изискванията на работното 
място са 1)  твърде високи или 2)  твърде ниски спрямо капацитета на даден служител 
(тогава  сме  в  хипотезата  на  по‐ниска  степен  на  стимулиране).  И  в  двата  случая, 
дисбалансът може да доведе до повишаване нивото на стрес или намаляване на нивата 
на благосъстояние. Оптималното съотношение води до добре или най‐добре свършена 
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работа  и  по‐малък  риск  за  здравето.  Това  означава,  че  е  важно  да  се  стремим  към 
оптимални нива на стимулиране.  
 
Измерителите на индикатора са: 
 

И
зи
ск
ва
н
и
я 
(о
ча
кв
ан

и
я)
 н
а 
р
аб

о
та
та
 

1  Време,  през  което  се 
пътува 

Времето,  през  което  пътувам  по  работа  (като  част  от 
задълженията ми), е приемливо. 

2  Баланс  работа/  личен 
живот 

Мога лесно да съчетавам работата си с личния си живот. 

3  Натоварване Чувствам,  че  ми  се  налага  да  работя  прекалено  усърдно  и 
прекалено много. 

4  Гъвкавост,  предоставена 
от работодателя 

Моят работодател ми предоставя много възможности гъвкаво 
да организирам своята работата – къде и кога да работя. 

5  Извънреден труд  Работата ми изисква от мен много извънреден труд. 

6  Сложност на работата  Работата ми е твърде сложна.

7  Емоционално 
натоварване 

Сблъсквам се със ситуации в работата си, които дълбоко лично 
ме засягат. 

8  Почивки  Ако е необходимо, мога да си взема кратка почивка. 

9  Отговорност  за  грешки 
(влияние на грешките)  

Грешка в моята работата може да има сериозни последици за 
другите. 

10  Физическо натоварване  Работата ми изисква физически усилия.

11  Трудни клиенти  В  работата  си  трябва да  се  справям  с  трудни или  агресивни 
външни лица (като клиенти, доставчици и т.н.). 

12  Голяма отговорност  Трудно ми е да се справям с отговорностите в работата си.

 
  
Индикатор 2: Предизвикателствата на задачите 
В допълнение към натовареността на работа или сложността на задачата, съществуват и 
по‐атрактивни  характеристики  на  дадено  работно  място,  които  понякога  са  наричани 
мотиватори. Примери за това са свободата или пространството спокойно да си вършиш 
работата, промените в задачите (по‐интересни задачи), отговорностите, възможностите 
за  обучение  или  усъвършенстване  на  уменията.  Всички  тези  аспекти  имат  голямо 
въздействие върху това доколко дадена работа се възприема като интересна или като 
предизвикателство. Те, също така биха могли да повишат удовлетвореността от работата. 
Промяната в задачите като цяло и удовлетвореността от работата, по‐конкретно, също 
така  помагат  на  служителя  по‐лесно  да  се  справи  с  натоварването  (стресорите  на 
задачите). 
 
Измерителите на индикатора са: 
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13  Автономност Мога да вземам много решения по отношение на работа си.
 

14  Обучение  Имам достатъчно възможности да участвам в обучения, които 
са важни за работата ми. 

15  Отговорности Работата ми предполага огромни отговорности. 
 

16  Използване на уменията  Работата ми съответства на уменията ми. 
 

17  Личностно развитие  Имам възможности за личен растеж в работата. 
 

18  Разнообразие  Работата ми е достатъчно разнообразна.
 

19  Без стимулиращ ефект  Работата ми е твърде лесна. 
 

 
 
Индикатор 3: Екипът 
Екипът,  с  който  работи  даден  човек  има  изключително  голямо  влияние  върху  стреса, 
мотивацията  и  усещането  за  благосъстояние  на  работното  място.  Добрата  социална 
атмосфера  и  достатъчната  социална  подкрепа  от  колегите  и  ръководството  не  винаги 
намалява натовареността, но гарантират, че тя няма да доведе до повишаване на стреса 
или  намаляване  на  нивото  на  благосъстояние.  В  този  смисъл,  социалната  подкрепа 
работи като буфер. Служителите, също така, получават обратна връзка за това доколко 
добре  са  си  свършили  работата  чрез  своите  социални  контакти.  Тази  информация  е 
ключова, за да се оцени или адаптира нечие поведение. Много хора намират за трудно 
да  помолят  колегите  си или пък мениджърите  си  за  помощ, но  умението да  поискаш 
социална подкрепа,  преди да е  станало  твърде  късно,  е  умение,  което може да бъде 
развито.  
 
Измерителите на индикатора са: 
 

Ек
и
п
ъ
т 

20  Социална атмосфера  Атмосферата в моя цех/отдел е приятна.

21  Подкрепа от колегите  Мога да разчитам на подкрепа от колегите.

22  Подкрепа от прекия ръководител Мога да разчитам на подкрепата на прекия 
си ръководител 

23  Обратна връзка от прекия ръководител Прекият  ми  ръководител  ми  дава  обратна 
връзка за това как си върша работата 

 
 
Индикатор 4: Организацията 
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Позитивното  възприемане  на  работата  е  силно  повлияно  от  подкрепата,  която 
организацията оказва на служителя, за да се справи добре. Тази подкрепа може да се 
състои в достатъчно (и компетентен) персонал, достатъчно ресурси, които позволяват на 
хората добре да си свършат работата, заплащане и други компенсации, ясна организация 
и разпределение на работата между отделите/ дирекциите, безопасни условия на труд 
на работното място и възможности на служителя да участва в живота на компанията и да 
бъде информиран. Ако тези организационни характеристики не са налице в достатъчна 
степен, стресът може да се увеличи, а мотивацията да спадне.  
 
Измерителите на индикатора са: 
 

О
р
га
н
и
за
ц
и
ят
а 

24  Материали  Разполагам  с  необходимите  технически  средства  (оборудване, 
канцеларски материали, ИТ материали и др.), за да върша работата си. 

25  Възнаграждение  Моята заплата и други компенсации, които получавам, съответстват на 
работата, която извършвам. 

26  Персонал  В  моя  отдел/цех  има  достатъчно  персонал,  който  да  изпълнява 
задачите по задоволителен начин. 

27  Участие  Когато се вземат решения, моето мнение се зачита.   

28  Ценности  Мога да се придържам към ценностите на фирмата, за която работя.

29  Организация на работата  В моя цех/отдел работата е добре организирана. 

30  Информация Получавам  достатъчно  информация  какво  се  случва  във  фирмата,  за 
която работя. 

31  Физическа  среда  и 
безопасни условия 

Работя в безопасни и хигиенични условия. 

32  Ясни очаквания  Знам точно какво очакват другите от мен на работа. 

33  Политики  Имам доверие в политиката на фирмата, за която работя. 

34  Привличане на персонал  Фирмата,  за  която  работя  е  способна  да  привлича  добри  и 
висококвалифицирани служители. 

35  Задържане на персонал  Фирмата, за която работя, е в състояние да задържи своите способни и 
висококвалифицирани служители 

36  Сигурност   Знам към кого да се обърна, когато се сблъскам с нежелано поведение 
на работното място. 

 
  
Индикатор 5: Социален контекст 
Въпреки че хората често не го разбират, повишеният стрес, демотивацията и намаленото 
ниво  на  благосъстояние  на  работното  място  не  са  резултат  само  от  фактори  вътре  в 
компанията  (т.е.  задачи,  екип  и  организационни  фактори).  По‐широкият  контекст  на 
компанията и служителя също заема важна част. Възможностите за кариерно развитие и 
сигурността  на  работните  места  са  важни  аспекти  в  този  контекст.  Хората  като  цяло 
обичат  предсказуемостта  и  контрола.  Ако  тези  елементи  отсъстват  в  работата,  хората 
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имат склонността да губят част от идентичността си, развита чрез работата. Тази заплаха 
включва и стрес.  
 
Измерителите на индикатора са: 
 

К
о
н
те
кс
т 

37  Несигурност Тревожа се за бъдещето на работата си.

38  Перспективи Виждам  светло  бъдеще  за  себе  си  във 
фирмата, в която работя. 

39  Позиции на пазара на труда  На  пазара  на  труда  има  достатъчно 
възможности за хора като мен. 

40  Страх от промяна  Страхувам се, че в близко бъдеще работата 
ми ще се промени много. 

 
 
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ 
 
Поради това, че в практиката не е постижимо, а и не е уместно да се планират смекчаващи 
или  превантивни  мерки  за  всеки  рисков  фактор,  важно  е  правилно  да  се  определят 
приоритетите. Най‐ефикасният метод е да се фокусират онези рискови фактори,  които 
имат голямо влияние в кратък период, а също така постигат и дългосрочни резултати. За 
да бъдат идентифицира факторите, върху които би трябвало да се съсредоточи дадена 
организация, се използват следните критерии: 
 
1.  Кои  рискови  фактори  имат  най‐ниски  стойности  и  най‐голяма  възможност  за 
подобрение? 
2.  Кои  рискови  фактори  имат  най‐голямо  въздействие  върху  различни  променливи  на 
резултатите? 
  
Анализът  се  представя  в  график  на  приоритетите  за  всеки  отделен  фактор  на 
благосъстоянието, като факторите се подреждат спрямо два критерия или оси: 
 
Хоризонталната  ос  показва  всички  рискови  фактори,  спрямо  разликите  в  средните 
стойности  с  контролната  група.  Тези  разлики  се  интерпретират  като  граници  или 
пространство  за  промяна.  Вертикалната  линия  в  центъра  указва,  че  няма  разлика  с 
референтната  група. От дясната  страна  са факторите  с  висок риск  в организацията;  от 
лявата страна са фактори, които са по‐ниско рискови, в сравнение с контролната група. 
Колкото  по‐  вдясно  е  позициониран  рисковият  фактор,  толкова  повече  място  за 
подобрение съществува.   
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Вертикалната ос показва всеки рисков фактор, в зависимост от връзката му с индикатора. 
Тази  връзка  се  определя  като  въздействие  на  рисковия  фактор  върху  резултатната 
променлива.  Хоризонталната  линия  в  центъра  съответства  на  средните  стойности  на 
съотношението  на  всички  рискови  фактори  с  индикатори,  както  са  наблюдавани  във 
външната  контролна  група:  над  линията  са  онези  фактори,  които  имат  най‐голямо 
въздействие; под нея са факторите, които имат по‐малко въздействие. Колкото по‐високо 
е позициониран даден фактор, толкова по‐силно въздействие има върху индикатора и 
ефектът би бил по‐силен, ако той бъде подобрен.  
 Квадрантите на графиката на приоритета могат се интерпретират по следния начин: 
Горният десен квадрант показва рисковите фактори, които имат най‐голямо въздействие 
и едновременно с това – големи граници за подобрение. Определяме тези фактори с най‐
висок приоритет.  
Горният ляв квадрант показва рисковите фактори, които също имат голямо въздействие, 
но  за  които организацията има  сравнително добри стойности. Подобряването на  тези 
фактори ще бъде доста по‐трудно. Въпреки това, малки подобрения също могат да имат 
въздействие  върху  благосъстоянието.  Тези  фактори  могат  да  бъдат  определени  като 
буфери срещу повишаване на стреса или срещу намаляване на нивото на благосъстояние. 
Ето защо е важно да ги държим устойчиви.  
Долният  десен  квадрант  посочва  рисковите  фактори,  които  биха  могли  много  да  се 
подобрят, но чието въздействие върху индикатора е ниско. Интервенция за подобряване 
на тези фактори ще има малък ефект. Въпреки това, трябва да им се отделя специално 
внимание (зона на загриженост). 
Долният ляв квадрант показва рисковите фактори, за които дадената организация има 
добри показатели и които нямат голяма връзка с индикатора. В този смисъл, тези фактори 
са с най‐нисък приоритет за въздействие.  
 

 
БУФЕРИ 

Висока степен на въздействие 
+ 

Нисък риск, в сравнение с 
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Примерна карта на приоритетите за рисков фактор Стрес 
 

 
 
За  да  може  четящият  анализа  бързо  да  се  ориентира  в  значението  на  картата  на 
приоритетите,  след  всяка  графика  се  поставя  легенда,  представяща  измерителите  на 
съответния рисков фактор: 
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1. Време, което прекарваме в пътуване
2. Баланс работа/ личен живот 
3. Натоварване 
4. Гъвкавост на работното време  
5. Извънреден труд 
6. Сложност 
7. Емоционално натоварване 
8. Почивки 
9. Влияние на грешките 
10. Физическо натоварване 
11. Трудни клиенти 
12. Голяма отговорност 

О
р
га
н
и
за
ц
и
ят
а 

24. Материали 
25. Възнаграждение 
26. Персонал 
27. Участие 
28. Ценности 
29. Организация на работата 
30. Информация 
31. Физическа  среда  и  безопасни 

условия 
32. Ясно очаквания 
33. Политики 
34. Привличане на персонал 
35. Задържане на персонал 
36. Увереност  
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13. Автономност 
14. Обучение 
15. Отговорност 
16. Утилизиране на уменията 
17. Личностно развитие 
18. Разнообразие 
19. Ниско стимулиране 

  К
о
н
те
кс
т 
 

37. Несигурност 
38. Перспективи 
39. Позиции на пазара на труда  
40. Страх от промяна 

Ек
и
п
  

20. Социална атмосфера 
21. Подкрепа от колегите 
22. Подкрепа от прекия ръководител 
23. Обратна  връзка  от  прекия 

ръководител 

 
 
 
В случая с дадената като илюстрация графика, в анализираната организация с най‐висок 
приоритет ще бъдат интервенции, насочени към осигуряване на баланс работа/ личен 
живот  (т.2.),  създаване  на  усещане  за  наличие  на  перспективи  (т.38),  насърчаване  на 
участието на служителите в живота на организацията (т. 27).  
 
 
ДЕТАЙЛНИ ТАБЛИЦИ 
Към анализа, който се предоставя на ръководството на организацията, попълнила теста, 
се прилагат детайлни таблици във формат Ексел, които съдържат матрицата с резултатите 
от S‐ISW теста. 
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В нея по специална методология са описани всички отговори и тя илюстрира средните 
стойности в организацията и за всяка една от подгрупите (ако има такива), за всеки фактор 
от  работната  среда  (потенциалните  рискови  фактори)  и    индикаторите  на 
благосъстоянието, както и % от участници с нисък, среден и висок риск, по всеки от тези 
фактори и индикатори.  
За да се запази анонимност, само резултати от категории с повече от 7 отговорили се 
показват в таблицата.   
 
Детайлната  таблица  със  сравнителни  параметри  с  външната  и  вътрешната  среда 
обобщава  сравненията  между  анализираната  организация  и  контролната  група  (вкл. 
общо  или  по  под‐категория)  ‐  външна  сравнимост  и  сравнение  на  всяка  категория 
персонал в организацията със средните стойности за компанията като цяло ‐ вътрешна 
сравнимост.   
 
Степента,  до  която  разликите  в  средните  стойности  са  значими,  е  отбелязана  по  два 
начина: 

(1) Статистическата значимост показва дали разликата е надеждна или е въпрос на 
случайност. Това се показва в лист „Статистически разлики“. 

(2) Тъй като значимостта на разликите зависи от  големината на организацията или 
подгрупата,  за  която  са  изчислени  (т.е.  разликите  стават  значими  при  групи  с 
повече  от  100  участници;  в  групи  от  50  служители,  разликите  имат  по‐малка 
значимост), се представят абсолютните стойности на разликата между точките или 
между процентите (а именно повече от 5% или повече от 10%). Това се показва в 
лист „Процентни разлики“.   

 
Значимите разлики и по‐големите разлики се отбелязват в таблиците чрез използване на 
цветови код за разликите с външната контролна група и чрез символите + & ‐ за разликите 
вътре  в  организацията.  Индикаторите  на  благосъстоянието  и  факторите  на  работната 
среда,  които  са маркирани по  този начин    изискват  специално внимание от  страна на 
ръководството.  
 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА ПРЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯ ПЕРИОД 
В резултат от проведено анкетно проучване, осъществено в рамките на проекта, беше 
съставен  дълъг  списък  с  възможни  организации,  които  да  участват  в  пилотното 
провеждане на теста. След поредица от разговори и срещи с организациите от дългия 
списък,  екипът  ни  взе  решение  вместо  в  1  (една)  организация,  както  е  заложено  по 
проекта, да пилотира теста в 3 (три) организации, представляващи различни обществени 
сектори,  а  именно:  публична  администрация  –  община  Ловеч;  организация, 
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предоставяща публични услуги – УМБАЛ „Канев“ АД – Русе; бизнес организация – АЛС 
България  ЕООД.  В  допълнение,  организациите  са  различни  като  големина  и  брой 
служители  –  община  Ловеч  би  попаднала  в  категорията  средно  предприятие  (150 
служители),  УМБАЛ  „Канев“  АД  –  Русе  и  АЛС  България  ЕООД  са  със  статут  на  големи 
предприятия и имат персонал, съответно над 1000 и над 1600 служители. АЛС България 
ЕООД е производствено предприятие, което осъществява дейност в 3 завода, локирани 
на  различни  места  в  България  (с.  Мусачево,  гр.  Благоевград  и  гр.  Ихтиман)  и 
администрация. Компанията е 100 % собственост на чуждестранен инвеститор от Южна 
Африка.  
Селекцията беше направена така, че да ни позволи не само да тестваме инструмента, но 
и  да  направим  специфични  заключения,  свързани  с  адекватността,  надеждността  и 
устойчивостта  на  текста,  както  и  изводи  относно  готовността  на  различните  типове 
сектори в България да ползват подобен инструментариум, специфичните социо‐културни 
модели  на  поведение  на  работниците  и  служители.  Всички  тези  заключения  ще  ни 
помогнем адекватно да определим обхвата и начина на предоставяне и популяризиране 
на  услугата,  когато  я  въведем  в  портфолиото  на  Идеин  ЕООД  след  приключване  на 
проекта.  
 
Визитка на компанията:  
ALC  (Automotive  Leather  Company)  е  основана  в  Южна  Африка  през  1990  г. 
Основният предмет на дейност на фирмата е изработка и износ на луксозни интериорни 
елементи  за  автомобилната  индустрия.  От  средата  на  2006  г.  работи  и  европейското 
звено нa ALC, базирано в Германия. През юли 2011 г. е регистрирано дружеството „АЛС 
България”, а от есента на същата година работи и фабриката в с. Мусачево. През 2013 г. 
е открит завода в гр. Ихтиман.  През 2016 г. е открит завода в гр. Благоевград. Клиенти на 
компанията са едни от най‐големите производители на автомобили като БМВ и Ауди. 
АЛС България произвежда кожени тапицерии за БМВ – Серия 5, Серия 5 GT и Серия 7 и 
тапицерии за всички модели на Мини Купър, подглавници за Audi, тапицерия за волани, 
които ще  се  монтират  в  автомобили  на  Фолксваген.  Компанията  е  сертифицирана  по 
стандарта TS 16 949 и е награждавана за Инвеститор на годината през 2012 г., а от 2014 
г. е със сертификат за Инвеститор клас А, както и с поредно отличие от Българска Агенция 
за Инвестиции за устойчиво развитие в България и осигуряване на заетост.  
Към  31.12.2017  г.  общият  брой  на  персонала  в  дружеството  е  1,896  работници  и 
служители. (По данни от ГФО и Доклад за дейността на АЛС България ЕООД, Източник: 
ТР.) 
 
Период на провеждане на теста:  
10.07.2018 от 9.00 до 16.00 часа – гр. Благоевград – за работници 
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11.07.2018 от 9.00 до 16.00 часа – с. Мусачево – за работници 
12.07.2018 от 9.00 до 16.00 часа – гр. Ихтиман – за работници 
10.07 ‐  31.07.2018 – за служители 
 
Начин на провеждане: 
За работниците – на хартиен носител в групи над 7 човека. 
За служителите  (администрация) – в електронен формат  (на български и на английски 
език).  
https://goo.gl/forms/3yIuyzihlBImhUpz2; https://goo.gl/forms/e8T6LtvMHEZqU3Dw2 
 
Работници и служители, попълнили теста:   
Отговорили 12,39 % от общия брой работници и служители на компанията. 
Отговорили  –  109  работници  от  завода  в  гр.  Благоевград,  39  работници  от  завода  в 
Мусачево и 70 работници от завода в гр. Ихтиман. От администрацията са отговорили 17 
служители. 
 
Резюме на дискусиите по време на срещата за представяне на резултатите между екипа 
на АЛС България ЕООД и Идеин ЕООД 
Резултатите  от  проведения  тест  ‐  Доклад  съдържащ  общите  резултати  от  психо‐
социалния анализ на риска ‐ Изследване на благосъстоянието в АЛС България ЕООД – 1 
бр., Изследователски доклад с препоръки към АЛС България ЕООД – 1 бр. и Детайлна 
таблица (статистически и проценти разлики) за АЛС България ЕООД – 1 бр., изготвени от 
Пулсо  Европа  бяха  изпратени  в  електронен  формат  (английски  и  български  език)  на 
Мениджър човешки ресурси  г‐жа Райна Кръпчанска. На 05.11.2018  г.  беше проведена 
среща с  г‐жа Райна Кръпчанска Мениджър човешки ресурси и представители на Идеин 
ЕООД  –  г‐жа  Десислава  Пухлева  –  Финансов  анализатор  и  г‐жа  Жечка  Калинова  – 
Икономически  анализатор.  На  срещата  бяха  представени  и  обсъдени  резултатите  от 
проведения  тест.  На  хартиен  носител  официално  бяха  предоставени  горепосочените 
доклади + на електронен носител CD. 
 
Основни заключения и изводи от срещата:  
Г‐жа  Кръпчанска  предварително  се  беше  запознала  с  докладите.  Сподели,  че 
изключително много се работи на организационно ниво в АЛС България и въпреки това, 
намира  за  резонни  резултатите  от  проведения  тест.  Към  момента  във  фирмата  се 
извършват много промени и реорганизации. 
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ТЕСТ В УМБАЛ „КАНЕВ“ АД – РУСЕ 
  
Визитка на болницата:  
Университетска  многопрофилна  болница  за  активно  лечение  –  Русе  е  най‐старата 
гражданска болница в България. Историята на създаването й датира от  далечната 1865 
г. През април 2016 г. тя придобива статут на университетска болница, превръщайки се в 
база  за  обучение  на  факултет  "Обществено  здраве  и  здравни  грижи"  на  Русенски 
университет „Ангел Кънчев“. 
УМБАЛ "Канев" АД изпълнява функционалните си задължения основно в Русенска област 
с административен център – гр. Русе. В условията на граничен град болницата осигурява 
24‐часов непрекъснат спешен и планов прием, гарантиращ безотказност, достъпност и 
равнопоставеност  на  всички  нуждаещи  се,  независимо  от  техния  социален  и  здравен 
статус.  Основната  цел  е  комплексното  обслужване  на  пациентите  при  качествена 
медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно лечение на всички нуждаещи 
се. Над 30000 пациенти  годишно,  търсят помощта на УМБАЛ "Канев" АД. В лечебното 
заведение работят над 1000 души персонал, които обслужват близо 225 хиляди жители 
на град Русе и областта. 
 
Период на провеждане: 
06.08 – 22.08.2018 г.  
 
Начин на провеждане 
На хартиен носител – 850 бр. екземпляра от теста бяха предоставени на служителите в 
едно  с  плик  (броят  тестове  беше  определен  от  мениджъра  ЧР).  След  попълване  му, 
служителите поставят теста в плика и запечатват, за да се гарантира конфиденциалността. 
  
Служители, попълнили теста:    
Обратно са върнати 708 теста, от които 675 попълнени, 24 непопълнени в запечатан плик 
и 9 не попълнени в незапечатан плик. За попълнили теста се приема бройката от 699 и 
това представлява 65,94 % от средно списъчния състав на УМБАЛ Канев АД. 
 
Резюме на дискусиите по време на срещата за представяне на резултатите между екипа 
на УМБАЛ „Канев“ АД и Идеин ЕООД: 
Резултатите  от  проведения  тест  ‐  Доклад  съдържащ  общите  резултати  от  психо‐
социалния анализ на риска ‐ Изследване на благосъстоянието в УМБАЛ Канев АД – 1 бр., 
Изследователски доклад с препоръки към УМБАЛ Канев АД – 1 бр. и Детайлна таблица 
(статистически  и  проценти  разлики)  за  УМБАЛ  Канев  АД  –  1  бр.,  изготвени  от  Пулсо 
Европа бяха изпратени в електронен формат (английски и български език) на Мениджър 
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човешки ресурси г‐жа Красимира Друмева. На 09.11.2018 г. беше проведена среща с Доц. 
д‐р Александър Парашкевов новият изпълнителен директор на УМБАЛ „Канев“‐Русе и г‐
жа Красимира Друмева Мениджър човешки ресурси и представители на Идеин ЕООД – 
г‐жа Десислава Пухлева – Финансов анализатор и г‐жа Владислава Драгиева – Младши 
експерт анализатор и фронт офис. На срещата бяха представени и обсъдени резултатите 
от проведения тест. На хартиен носител официално бяха предоставени горепосочените 
доклади + на електронен носител CD. Договорено беше организирането на последваща 
среща  в  края  на  месец  Ноември  2018  г.  с  г‐жа  Антония  Борисова  –  външен  експерт 
психолог и г‐жа Милена Милева – външен експерт организационно развитие (коуч), на 
която  да  бъдат  обсъдени  предприемането  на  следващо  стъпки  за  подобряване 
благосъстоянието на работно място на ниво организация. 
 
Основни заключения и изводи от срещата:  
Като цяло представителите на ръководството са отворени към S‐ISW теста и ППС, но в 
рамките на безплатното  тестване. Проявяват  интерес и  водят дискусия –  като цяло  за 
приложимостта им в България, народопсихология, разбиране на поставените въпроси в 
теста. Скептично настроени са към нейното приложение на този етап в България. Тестът 
намира приложение с оглед на това, че дава обща картина на работодателя и може да 
послужи  като  инструмент  –  посочващ  проблемите,  респективно  набелязващ  мерките, 
които трябва да бъдат предприети.  
 
ТЕСТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ 
 
Визитка на общината:  
Община Ловеч се намира в Северна България и е една от съставните общини на област 
Ловеч. Община Ловеч заема 946 кв. км площ в североизточната част на Ловешка област. 
Тя  обхваща  22.89%  от  територията  на  областта  и  е  на  първо  място  по  големина  в 
сравнение  с  другите  седем  общини. Има  35  населени места,  от  които  34  села  и  град 
Ловеч.  В  Ловешката  община  живеят  55  541  граждани  с  постоянен  адрес  и  44  059  с 
настоящ адрес. От тях в град Ловеч с постоянен адрес са 48 264 и с настоящ адрес 41840. 
В административно отношение граничи на север с Плевенска и Пордимска община, на 
североизток ‐ с Летнишка, на изток ‐ със Севлиевска, на юг ‐ с Троянска, и на запад ‐ с 
Угърчинска община.  
Общинската администрация наброява 226 служители, от които Кмет, 3‐ма Зам. Кметове, 
Главен архитект, Секретар и общински служители обхванати в 7 дирекции и 9 отдела. 
 
Период на провеждане: 
15.06 – 31.07.2018 г. 
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Начин на провеждане: 
Електронен  формат  на  български  език  ‐  https://goo.gl/forms/oa5y6HguF4bKzeiq1. 
Съобщение за попълване на теста бе предоставено на Зам. Кмет и Секретаря на Община 
Ловеч,  които  чрез  вътрешната  им  система  за  кореспонденция  беше  разпратено  до 
служителите.  
 
Служители, попълнили теста:   
Тестът е попълнен от 51 служители, което представлява 22,57% от общия брой в Община 
Ловеч. 
 
Резюме на дискусиите по време на срещата за представяне на резултатите между екипа 
на община Ловеч и Идеин ЕООД: 
Резултатите  от  проведения  тест  ‐  Доклад  съдържащ  общите  резултати  от  психо‐
социалния анализ на риска ‐ Изследване на благосъстоянието в Община Ловеч – 1 бр., 
Изследователски  доклад  с  препоръки  към Община Ловеч  –  1  бр.  и Детайлна  таблица 
(статистически и проценти разлики) за Община Ловеч – 1 бр., изготвени от Пулсо Европа 
бяха  изпратени  в  електронен  формат  (английски  и  български  език)  на  г‐жа  Даниела 
Цанова  –  Секретар  на  Община  Ловеч.  На  14.11.2018  г.  беше  проведена  среща  с  г‐жа 
Даниела Цанова – Секретар на общината и г‐жа Данка Пенчева ‐ Главен експерт "Преглед 
и подготовка на административна документация" в дирекция "Административно‐правно 
и  информационно  обслужване"  и  представители  на  Идеин  ЕООД  –  г‐жа  Десислава 
Пухлева  –  Финансов  анализатор  и  г‐жа  Владислава  Драгиева  –  Младши  експерт 
анализатор  и  фронт  офис.  На  срещата  бяха  представени  и  обсъдени  резултатите  от 
проведения  тест.  На  хартиен  носител  официално  бяха  предоставени  горепосочените 
доклади + на електронен носител CD. Община Ловеч остава на разположение за бъдещи 
контакти и изяви (в рамките на безплатно тестване) имащи отношение към въвеждането 
на иновативни услуги. 
 
Основни заключения и изводи от срещата:  
Лицата от Община Ловеч, присъствали на срещата предварително се бяха запознали с 
докладите.  Споделиха,  че  изключително  много  се  работи  на  организационно  ниво  в 
общината  и  останаха  учудени  от  идентифицирания  завишен  риск  от  нежелано 
поведение, за което принципно имат информация, но процентът на завишение показва, 
че има още неща, за които те не знаят и че анонимността на теста им дава тази обективна 
оценка. По отношение на завишения показател стрес, намират причина в това, че с новия 
програмен период 2014 ‐2020 г. по отношение изпълнението на проекти с европейско 
финансиране  и  решение  на  общинската  администрация,  проектите  се  изпълняват  със 
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собствени човешки ресурси (не се ползват външни експерти) и това води до увеличаване 
обема на работа на служителите – обичайната (ежедневна) работа, в едно с работа по 
проекти в допълнение. 
При разясняването на  действието и ползите от ППС, беше споделено мнение, че екипът 
от  служители  е  сплотен  и  обикновено,  когато  някой  служител  има  личен  проблем,  го 
споделя и търси помощ от свой колега с необходимата квалификация (примерно Юрист 
от общината). При положение, че им бе изтъкнат факта, че дори това повишава риска от 
стрес и понижава благосъстоянието на работното място, представителите на общината 
на този етап не проявиха интерес към услугата ППС срещу заплащане.  
 
ОБЩИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПИЛОТНАТА ФАЗА 
 

1. Начинът, по който беше организирано провеждането на теста и заключенията на 
аналитичните доклади са много показателни за българската народопсихология и 
също  така  очертават  проблеми  и  тенденции  в много  по‐широк  социо‐културен 
контекст от трите организации, в които беше пилотиран.  

2. Тестът не е за всяка категория работници и служители – ниското образование или 
липсата  на  такова,  води  до  неразбиране  на  въпросите.  Голям  процент  от 
попълнилите  теста  работници  не  са  неграмотни  в  прекия  смисъл  на  думата,  
познават буквите и формират думи и изречения, но без въобще да разбират какво 
означават  те.  Това  е  изключително  важно  наблюдение  (заключение)  за 
последващо  провеждане  на  текста  в  компании/  структури  в  България,  където 
работят хора с ниско образование, защото определя начина, по който това трябва 
да  се  прави,  а  именно  –  само  на  място,  с  представители  на  Идеин,  които  да 
разясняват и помагат на хората да разберат същността на въпросите, но в никакъв 
случай как да отговорят. Това наблюдение, в допълнение е много сериозен сигнал 
относно  качеството  на  образователната  система  в  България,  както  и  относно 
наличието на квалифицирана работна ръка, която би удовлетворила търсенията 
на сериозни инвеститори, в иновативни и/или интелигентни производства.  

3. Пилотното провеждане на теста показа, че работниците нямат 100 % увереност в 
анонимността  и  конфиденциалността  на  теста, макар  и  при  повече  разяснения 
това  да  е  постижимо.  Като  цяло  изразяват  готовност  за  попълване  на  теста,  с 
надежда, че нещо може да се промени, но очакванията им са свързани с промени 
в заплащането, но не и с качеството на работното им място, което очевидно при 
ниските нива на заплащане на труда в България, все още не е ценност, особено 
що се касае до ниско квалифициран труд.  

4. За съжаление в България битката на работодателите и на служителите е все още 
на първото ниво от пирамидата на Маслоу,  а именно ежедневното оцеляване. 
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Поради  тази причина и очакванията са твърде елементарни относно качеството 
на работните места са елементарни.    

5. Липсва  заинтересованост  от  българските  работодатели,  единствено  и  само 
фирмите  с  чуждестранно  участие  проявяват  интерес  към  подобен 
инструментариум.  Мениджъри  ЧР  с  по‐богат  опит  и  квалификация  разбират 
материята.  Има интерес и от страна на администрацията, но доколко бюджетни 
и  други  ограничения  биха  повлияли  върху  ползването  на  услугата  срещу 
заплащане е въпрос на последващи проучвания, след приключване на проекта 

6. Общото ни заключение е, че най‐вероятно тестът ще може да се реализира като 
обособена  от  ППС  услуга,  защото  очевидно  дава  много  точна  картина  за 
състоянието в дадена организация и основните стрес и мотивационни фактори, 
върху които трябва да се въздейства, за да се повиши производителността и да се 
задържат качествените служители.   

 
 
 
ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ИНОВАТИВНАТА УСЛУГА, КАТО ЧАСТ ПОРТФОЛИОТО НА 
ИДЕИН ЕООД 
 
ИЗПОЛЗВАНА  МЕТОДОЛОГИЯ  ЗА  ОЦЕНКА  НА  УСТОЙЧИВОСТТА  НА  СОЦИАЛНАТА 
ИНОВАЦИЯ 
 
PESTLE АНАЛИЗ  
 
Анализът  се  използва  като  инструмент  от  компаниите,  които  искат  да  наблюдават 
средата,  в  която  осъществяват  бизнеса  си,  както  и  когато  планират  да  въведат  нов 
продукт или услуга на пазара. Тъй като Идеин ЕООД планира като част от устойчивостта 
на проекта, да въведе услугата в своето портфолио, извършването на ПЕСТЛЕ анализ ще 
позволи  адекватно  да  оценим  както  социалната  иновация  като  такава,  така  и 
възможностите  и  да  бъде  реализирана  като  печеливша  бизнес  идея  в  специфичните 
социо‐икономически условия в България.  
 
При  осъществяването  на  анализа,  си  задаваме  няколко  ключови  въпроса,  които  ни 
насочват какво трябва да вземем под внимание:  

 Каква е политическата ситуация в страната и по какъв начин би могла да повлияе 
върху индустрията? 

 Кои са доминиращите икономически фактори? 
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 Каква значимост имат културните специфики за пазара и кои са аспектите, които 
ги определят? 

 Какви технологични иновативни решения биха могли да се появят и да засегнат 
структурата на пазара? 

 Има ли действащо законодателство, което регулира индустрията или очакват ли 
се промени в законодателството, които биха могли да я повлияят? 

 Индустрията влияе ли по някакъв начин на околната среда (екологията)?  
 
Всички  аспекти  от  тази  техника  са  ключови  за  всеки  тип  индустрия,  в  която  се 
позиционира даден бизнес. Аналитичната рамка не само ни помага да разберем пазара, 
но  е  и  един  от  основните  елементи  на  стратегическия  мениджмънт,  който  не  само 
определя  какво  компанията  би  трябвало  да  прави,  но  също  така  и  отчита 
организационните цели и стратегиите, произтичащи от тях.  
 
PESTLE  е  абревиатура  от  следните  компоненти:  Political  (политически),  Economic 
(икономически),  Social  (социални),  Technological  (технологични),  Legal  (правни)  и 
Environmental (свързани с околната среда) фактори, всеки от които обхваща:  
 

1. Политически  фактори:  определят  степента,  до  която  правителството  може  да 
повлияе  развитието  на  дадена  индустрия.  Напр.,  правителството  може  да 
определи  нов  данък  или  задължение,  в  резултат  от  което  цялата  структура  на 
приходите  ще  бъде  променена.  Политическите  фактори  включват  данъчна  и 
фискална  политики,  търговски  тарифи  и  пр.,  върху  които  правителството  има 
влияние  и  които,  респективно  биха  оказали  значимо  влияние  върху  бизнес 
средата.  

2. Икономически: тези фактори определят начина, по който икономиката работи и 
който пряко влияе върху компанията в дългосрочен план. Напр. повишаването на 
инфлацията  във  всяка  икономика  би  се  отразило  върху  начина,  по  който 
компанията  ценообразува.  В  допълнение,  това  би  имало  въздействие  и  върху 
покупателните  възможности  на  потребителите  и  би  променило  моделите  на 
търсене и предлагане. Икономическите фактори включват инфлационен индекс, 
лихвен процент, обменни курсове за ключови валути, модели на икономически 
растеж и пр. Също така отчитат и преките чуждестранни инвестиции в специфични 
отрасли, подложени на този анализ.  

3. Социални:  тези  фактори  изследват  социалната  среда  на  пазара  и  определят 
детерминанти  като  културни  тенденции,  демографски  данни,  анализ  на 
населението и т.н. Напр., покупателните тенденции в западните страни, в които 
по време на празници търсенето драстично се увеличава е един социален модел 
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на поведение, който би трябвало да се отчете в индустрия, свързана с продажба 
на стоки на дребно.  

4. Технологични: отнасят се до иновациите в технологиите, които могат положително 
или  отрицателно  да  повлияят  начина,  по  който  работят  индустрията  и  пазара. 
Свързани  са  с  автоматизацията,  изследователска  и  развойна  дейност  и 
количеството технологично познание, което даден пазар притежава.  

5. Правни: тези фактори имат едновременно външна и вътрешна страна. Обхващат 
определени закони, които влияят на бизнес средата в дадена държава, но също 
така има определени политики, които компаниите сами разработват и поддържат. 
Правният анализ трябва да вземе под внимание и двата аспекта и едва тогава да 
чертае стратегии в контекста на тази нормативна база. Напр. Закон за защита на 
потребителите, стандарти за безопасност, трудово законодателство и пр. 

6. Околна  среда:  факторите  включват  всичко,  което  влияе  или  е  определено  от 
обкръжаващата среда. Този аспект от анализа е ключов за определени индустрии, 
като  напр.  туризъм,  селско  стопанство  и  пр.  Факторите  от  анализа  на  бизнес 
средата  включват,  без  да  са  ограничени  до  климата,  географското  положение, 
глобални промени в климата, екологични компенсации и пр.  
 

 
Методологията  включва  изчерпателен  списък  на  основните  теми,  на  които  трябва  да 
бъде обърнато внимание при анализа: 
 
Политически фактори: Търговски политики; Промени в правителството; Съдружниците и 
техните  очаквания;  Финансиране;  Държавно  ръководство;  Лобиране;  Външен  натиск; 
Конфликти на политическата арена 
 
Икономически фактори: Разполагаем доход; Нива на безработицата; Обменен курс на 
ключови  валути;  Лихвени  проценти;  Търговски  тарифи;  Инфлационен  индекс;  Външни 
икономически  тенденции; Общи данъчни  въпроси; Промени  в данъчната  политика по 
отношение на даден продукт/ услуга; Местна икономическа ситуация и тенденции 
 
Социални фактори:  Етнически/религиозни фактори;  Етнически проблеми; Покупателни 
модели; Големи световни събития; Стереотипи, свързани с пола; Демографски фактори; 
Здраве;  Мнения  и  нагласи  на  потребителите;  Мненията  на  медиите;  Законодателни 
промени, влияещи върху социалните фактори; Промяна в стила на живот; Предпочитание 
за определен тип марки; Отношение на хората към работата; Образование; Тенденции; 
История  
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Технологични  фактори:  Технологично  развитие;  Научно‐изследователска  и  развойна 
дейност;  Тенденции  в  глобалното  технологично  развитие;  Свързани  технологии; 
Законодателство  в  технологичната  сфера;  Патенти;  Лицензи;  Достъп  до  технологиите; 
Потребителски  предпочитания;  Тенденции  в  покупателните  предпочитания; 
Интелектуална собственост и законодателство за защита на ИС; Колко развита е дадена 
технология; Информационни технологии; Комуникации  
 
Правни  фактори:  Трудово  законодателство;  Защита  на  потребителите;  Специфични  за 
индустрията  регулации;  Регулации  за  защита  на  конкуренцията;  Действащо  пазарно 
законодателство;  Бъдещо  законодателство;  Законодателни  органи  и  начина,  по  който 
работят; Законодателство в областта на околната среда 
 
Околна среда: Екология; Екологични въпроси: национални/ международни; Ценности на 
заинтересованите  страни/  инвеститорите;  Нагласи  на  персонала;  Управленски  стил; 
Регулации в областта на околната среда; Ценности на потребителите   
 
МАТРИЦА НА АНАЛИЗА – СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ „КРАТКА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СТРЕСА 
И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА“ 
 

Политически  Икономически  Социални 

Турбулентна  политическа 
среда  както  в  България, 
така и в ЕС, така и в света 
Наличие  на  политическа 
воля на европейско ниво за 
налагането  на  обща рамка 
за подобряване качеството 
на работните места, без да 
се  прави  компромис  в 
ефективността  и 
производствеността  на 
предприятията в ЕС 
Балансът  работа/  личен 
живот  е  във  фокуса  на 
европейската  политика  за 
качествени работни места 
Политическа  воля  на 
европейско  ниво  за 

Ограничения  в  ЗКПО  на 
типовете  социални  услуги, 
предоставяни  от 
работодателите  на 
работниците,  за  които  се 
предоставят  данъчни 
облекчения 
Противоречиви тълкувания 
от  страна  на  проверяващи 
от НАП кои социални услуги 
са  предмет  на  данъчни 
облекчения и кои не 
Голяма част от българските 
фирми  са  микро  и  малки 
предприятия  и  предвид 
методологията на теста (не 
се  представя  информация 
за  групи  по‐малки  от  7 

Традиционен  скептицизъм 
към  ефективността  и 
ползата  от  всякакъв  вид 
проучвания  и  анализи, 
както  от  страна  на 
служителите,  така  и  на 
работодателите 
Недоверие  към  добрите 
намерения  на 
работодателя и нежелание 
от  страна  на  служителите 
да участват в теста (който е 
доброволен) 
Стереотипи,  свързани  със 
съпротива  към  всяко  ново 
начинание и нежелание за 
промяна  
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въвеждане  на  механизми, 
които  да  позволят 
задържане  на  качествени 
служители  в  държавите‐
членки и които да позволят 
на ЕС да бъде конкурентна 
на  световните  лидери 
икономика  –  вкл.  гъвкаво 
работно  време,  работа 
онлайн  (вкл.  и  за 
служители  на 
администрацията), 
вменяване  на  задължение 
на  работодателите  да 
предоставят  социални 
услуги,  насочени  към 
подобряване  на  общото 
благосъстояние  на 
работните места 
Необходимост от лобиране 
за  промяна  на 
нормативната  рамка  в 
България  в  посока 
разширяване на обхвата на 
задължителните  социални 
услуги,  които 
работодателите 
предоставят  на 
служителите  си  и, 
респективно,  съответните 
стимулиращи механизми – 
данъчни  облекчения, 
достъп до преференциално 
финансиране и пр.   

човека)  те  не  са  целева 
група на услугата 
Голяма част от българските 
предприятия  работят  в 
условията  на  много 
ограничени  бюджети  и  не 
инвестират  в  човешки 
ресурси,  извън 
задължителните  по  КТ  и 
ЗБУТ изисквания 
Тестът е сравнително скъп, 
предвид  това,  че  се 
използва  патентована 
международна  технология 
и  съществува  риск  голяма 
част  от  организациите  да 
не проявят интерес именно 
поради тази причина 
На  пазара  в  България  има 
редица конкурентни, които 
предлагат услуги, свързани 
с  оценка  на  стреса  в 
организацията  и 
разработване  на  програми 
за  справяне  със  стреса  на 
работно място, които са на 
по‐приемлива цена. 
Промяната  в  стойностите 
на  минималната  работна 
заплата  и  максималния 
облагаем  доход  ще 
добавят  допълнителна 
финансова  тежест  на 
работодателите в България 
и  ще  ги  направят  още  по‐
резистентни  към  всякакъв 
вид  разходи,  извън 
задължителните.     

Недоверие към външни на 
системата  (в  случай 
организацията) лица  
Ниско образователно ниво 
(изследванията  сочат,  че 
46% от българите четат без 
да  разбират)  и 
неразбиране на  същността 
на  въпросите,  което  би 
могло  да  доведе  до 
неточни заключения 
Съпротива и нежелание за 
промяна  на 
организационно  ниво,  ако 
такава  се  налага  предвид 
заключенията  и 
препоръките от теста 
Традиционна  липса  на 
уважение  и  приемане  на 
ценностите  на 
организацията като свои 
Нежелание  за  излизане  от 
зоната  на  комфорт  и 
съзнателно  саботиране  на 
инициативи,  които 
поставят 
предизвикателства  на 
работното място и изискват 
вземане  на  самостоятелни 
решения 
Милениалс  са  бъдещите 
служители и работници – те 
имат  съвсем  различна 
ценностна  система  и 
нагласи,  което  ни  кара  да 
бъдем  оптимисти,  че 
иновативната  услуга  ще 
бъде устойчива   
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Технологични  Правни  Свързани с околната среда 

Нови  технологични 
решения  за  обработка  на 
данни,  които  биха 
позволили  на 
работодателя  в  реален 
режим  да  следи 
резултатите  от  тест  като 
абсолютни  показатели  за 
предприятието 
 
Възможности за попълване 
на  теста  през  мобилно 
приложение 
 
Възможности  за 
попълващия въпросника да 
сравни  своите  отговори, 
спрямо  средните  за 
организацията 
 
Възможности  за 
автоматизиране  на 
процеса  на  сравнение  с 
референтната  група  при 
попълване  на  тестовете 
онлайн 
 
Технологични 
възможности  за 
структурирано  извличане 
на  информация  от 
сканирани  попълнени  на 
хартия  тестове  и 
включването  им  в 
аналитична матрица  
 

Налична правна рамка:  
 
Кодексът  на  труда 
регламентира 
задълженията  на 
работодателите  да 
предоставят  социално‐
битово  и  културно 
обслужване  в 
предприятието (гл. 14) 
 
Законът за корпоративното 
подоходно  облагане 
ограничава  типовете 
социални разходи, които са 
необлагаеми  и  по  този 
начин  голяма  част  от 
фирмите не са мотивирани 
да  инвестират  в  социални 
разходи,  извън 
определените в ЗКПО 
 
Разработена  от 
правителството 
Национална  програма  за 
безопасност  и  здраве  при 
работа 2018‐2020 г., в която 
стресът на работната място 
и  балансът  работа/личен 
живот  са  формулирани 
като  нови  професионални 
рискове, които трябва да са 
във  фокуса  на  вниманието 
както  на  държавните 
институции,  определящи 
политиките  в  тази  сфера, 
така  и  на  работодателите. 

Услугата  няма  отношение 
към околната среда 
 
Бизнес среда 
Управленският  стил  в 
българските компании  
Управленският  стил  в 
компаниите  с 
чуждестранен инвеститор 
Нагласите  на  персонала  в 
българските компании 
Нагласите  на  персонала  в 
чуждестранните компании, 
работещи у нас 
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Към  настоящия  момент 
иновативната  услуга 
разчита  на  традиционни 
технологични  решения,  за 
които  пазарът  в  България 
има достатъчно познания и 
позитивни нагласи  
 
Предвид  факта,  че  в 
производствените 
предприятия  в  България 
често работят хора с ниска 
квалификация, 
провеждането на тестовете 
на  хартия  и  на  място  е 
единственото  възможно 
решение.   

Програмата  може  да  бъде 
използвана  като  аргумент 
при  позициониране  на 
услугата  на  пазара  и  при 
представянето  и  пред 
потенциалните клиенти.  
 
Законът за здравословните 
и  безопасни  условия  на 
труд  описва  подробно 
общите  изисквания,  но  в 
тях  попадат  предимно 
изисквания,  свързани  с 
физическата среда, в която 
се оперира.  
 
Секторни  наредби, 
регламентиращи 
специфични  изисквания  за 
осигуряване  на  безопасни 
и здравословни условия на 
труд  в  различни 
производствени  сфери  – 
също  свързани  с 
физическата  среда, 
работно облекло и пр. 
 
Иновативната  услуга  не 
попада в обхвата на Закона 
за  защита  на 
конкуренцията. 
 
Иновативната  услуга  не 
попада в обхвата на Закона 
за  авторското  право  и 
сходните  му  права  – 
правото  за  ползване  на 
инструментариума  ще 
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бъде  уредено  между 
Идеин  ЕООД  и 
собственикът  Пулсо 
Европа,  след  приключване 
на проекта. 
 
Предвид  Националната 
програма за безопасност и 
здраве  при  работа  2018‐
2020  може  да  се  очакват 
промени  в  свързани 
нормативни  документи, 
които  задължат 
работодателите  да 
предприемат  мерки  за 
намаляване  на  стреса, 
„прегарянето“  на  работа  и 
да  гарантират  по‐добър 
баланс  работа/личен 
живот.  Респективно,  тези 
промени  биха  довели  до 
разширяване на обхвата от 
социални  услуги,  предмет 
на данъчни облекчения.   

 
 
На база на наблюденията и изводите ни, направени по време на тестовия период, както 
и на заключенията на ПЕСТЛЕ анализа, считаме, че иновативната услуга е приложима в 
България и може с увереност да заключим, че тя има потенциал да бъде устойчива на 
българския пазар.  
По отношение на въздействие и приложимост – през пилотната фаза беше доказано, че 
заключенията от теста са прецизни и адекватни на ситуацията в пилотните организации. 
Те  дават  на  ръководството  уникална  възможност  да  предприеме  мерки,  които  в 
значителна степен ще подобрят качеството на работните места. Доколко това е ценност 
за  българските  работодатели,  обаче,  не  зависи  нито  от  качеството  на  теста,  нито  от 
нашите усилия. Много фактори извън контрола ни, а и извън контрола на работодателите,  
оказват  влияние  върху  политиките  на  българските фирми  (организации)  за  човешките 
ресурси.  Очевидна  е  разликата  между  българските  компании  и  компаниите  с 
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чуждестранен  собственик.  В  този  смисъл,  необходими  са  целенасочени  усилия  на 
национално  ниво,  подкрепени  със  съответната  правно‐нормативна  рамка,  които  да 
поставят в центъра на вниманието на държавната политика качествената работна сила, 
защото единствено и само тя е тази, която може да нареди България сред модерните и 
проспериращи икономики.  


