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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 
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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. 

 

Настоящият  Доклад  е  подготвен  в  изпълнение  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,  под‐дейност  4.4.  Внедряване  на  иновацията,  планиран  резултат  7 

Подготвен анализ на резултатите от тестовия период, в рамките на проект BG05M9OP001‐

4.001‐ 0007‐C01.  

Докладът е подготвен от екипа на Идеин ЕООД Жечка Калинова, Десислава Пухлева и 

Владислава Драгиева и от външните експерти Милена Милева, Антония Борисова и Боян 

Иванов.  
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ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
 

Програмата за подпомагане на служителите (ППС) може да бъде дефинирана по много 

различни начини, но в най‐общия случай тя се разглежда като базирана на работното 

място  програма,  планирана,  за  да  подпомогне  организацията  да  се  насочи  към 

поведенческите проблеми на служителите си, които потенциално могат да доведат до 

проблеми,  свързани  с  продуктивността.  Това  се  постига  чрез  подпомагане  на 

служителите и техните семейства да идентифицират и разрешат лични проблеми като, 

напр. брачни, семейни, емоционални, грижи за възрастни, зависимости и стрес. Още от 

началото на програмата преди 50 год., тя демонстрира, че когато организациите насочат 

своето  внимание  към  управление  и  поддържане  на  човешките  ресурси,  те  стават  по‐

рентабилни,  продуктивни,  предоставят  сигурност и  качество на работните места и    се 

превръщат в работодател, за който всеки би избрал да работи.   

Програмата осигурява управляван достъп до широк кръг от експерти и професионалисти 

по  психично  здраве,  достъпни  през  една  точка  за  контакт  и  структурирана  оценка  на 

нуждата от консултация. Тя предоставя подкрепа, ръководство и информация по широк 

кръг  от  свързани  с  работното място  и  персонални  въпроси,  които  имат  потенциал  да 

повлияят върху ефективността на работата и присъствието на работното място. 

 

Европейският  форум  на  доставчиците  на  програмата  (Employee  Assistance  European 

Forum – EAEF http://eaef.org ) дава следната дефиниция: 

 

Свързана с работното място програма, чиято цел е да подобри организационната 

ефективност,  чрез  предоставянето  на  структурирани  услуги  на  ръководството  и 

служителите.  

  

Дефиниция на глобалната ЕАР Асоциация (Employee Assistance Professionals Association ‐

http://www.eapassn.org): 

 

Най‐общо казано, ППС е комплекс от професионални услуги, специално разработени да 

подобрят и/или поддържат продуктивността и здравословното функциониране на 

работното  място  и  да  адресират  определени  бизнес  потребности  на 
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организацията,  чрез  прилагане  на  специализирани  знания  и  експертиза  относно 

човешкото поведение и психичното здраве.  

По‐специално, ЕАР е програма за работното място, проектирана, за да подпомогне: 

1)  организациите  (корпоративен  клиент)  да  се  справят  с  проблеми  на 

продуктивността и 2) служителите (краен клиент) да идентифицират и разрешат 

лични  проблеми,  вкл.  здравословни,  семейни,  брачни,  финансови,  алкохолни  и  други 

зависимости, правни, емоционални, стрес или други, които биха могли да повлияят 

върху ефективността на работното място (ЕАРА, 2010) 

 

Специалното  в  тази  програма  са  уникалните  тристранни  взаимоотношения  между 

Работодател/ ППС консултанта и Работника. В крайна сметка, програмата винаги поставя 

във фокуса си корпоративната структура.  

Доставчикът  на  ЕАР  услугата  ще  работи  директно  с    корпоративния  клиент,  за  да 

гарантира, че всички служители са добре информирани и знаят за програмата, обхвата на 

услугите, които тя предлага, конфиденциалността, която гарантира и начините, по които 

може да бъде достъпена.  

 

Конфиденциалност е ключовата характеристика на програмата. Разбирането и съгласието 

за  това  от  страна  на  всички  заинтересовани  страни  е  критично  за  поддържане 

интегритета на услугата. Конфиденциалността, обаче не е абсолютна. Ако, напр. ППС има 

доказателства, че служителят е в риск и е опасен за самия себе си и другите или пък, 

когато се отнася до публичен интерес, може да се прояви и валидна клауза за нарушаване 

на конфиденциалността. Но договорните ограничения относно конфиденциалността се 

разясняват  на  организацията  и  потребителите  на  услугите  още  в  самото  начало.  На 

организацията  се  предоставят  общи  и  агрегирани  данни  за  това  как  се  използва 

програмата, но те по никакъв начин не идентифицират индивидуалните потребители.  

Подкрепа по телефона може да бъде предоставяна с вътрешни ресурси, но терапията 

лице  в  лице  обикновено  се  предоставя  от  управлявана  мрежа  от  консултанти  и 

психолози. ППС работи като съветник на работодателите относно проблеми, свързани с 

психичното здраве, разработването на политики и превенцията на кризи. Обикновено тя 

работи  съвместно  с  отделите  ЧР  и  отделите,  ангажирани  в  контрола  върху 

здравословните условия на труд. 

ППС може да бъде физически локирана в организацията (напр., когато се предоставя с 
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вътрешни  ресурси)  или  да  се  предоставя  от  външна  организация  (независим  външен 

консултант), какъвто е случаят с Идеин ЕООД като доставчик на ППС. 

 

Типове услуги, които се квалифицират в обхвата на ППС в Европа: 

 Психологически консултации при депресия, паника или тревожност 

 Психологически консултации при стрес и мотивация 

 Алкохол/ други зависимости 

 Критични инциденти и травми 

 Интернет базирани (онлайн) консултации 

 Финансови и правни консултации 

 Баланс работа/личен живот 

 Грижа за деца и възрастни хора 

 Оказване на помощ за чужденци, работещи в компанията 

 Услуги за ежедневието, т.нар. консиерж услуги ‐ помагат на хората да организират 

всички  аспекти  на  живота  си,  за  които  не  разполагат  с  време,  желание  или 

контакти, за да го свършат (закупуване на подаръци, намиране на водопроводчик 

или техник, преглед на автомобил и пр.) 

 Коучинг и организационно развитие 

 Консултации за управление на ЧР 

 Управление на ефективността 

 Управленско консултиране 

 Други специализирани тренинги – напр. здравословен начин на живот 

 Управление на стреса 

 Разследвания за психически и сексуален тормоз на работното място 

 Медиация 

 

Най‐големият процент от компаниите (между 60 и 80%) имат предпочитания към услуги 

по‐стриктно насочени към управлението на ЧР, като напр. консултации по управление на 

ЧР,  управленско  консултиране,  управление  на  ефективността  и  коучинг.  Почти 

половината  от  компаниите  предоставят  на  служителите  си  традиционни  услуги  – 

финансови  и  правни  консултации,  напр.  30  до  40%  от  компаниите  предоставят  и 

консултации,  свързани  със  злополуки  и  травми,  услуги  балансиращи  отношението 

работа/  лично  време,  алкохолни  и  други  зависимости  и  медиация.    По‐малко  от  30% 
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предоставят  интернет‐базирани  услуги,  управление  на  стреса,  други  специализирани 

консултации, консиерж и грижа за деца и възрастни родители.  

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ППС 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 ППС. След поредица от разговори и  срещи с организациите от дългия 

списък,  екипът  ни  взе  решение  вместо  достъп  до  ППС  да  имат  250  служители  (за 

предпочитане от 1 организация), както е заложено в проектното предложение, достъп до 

нея  да  имат  почти  3000  служители  от  3  (три)  организации,  представляващи  различни 

обществени сектори, а именно: публична администрация – община Ловеч; организация, 

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 – 200 

служители),  УМБАЛ  „Канев“  АД  –  Русе  и  АЛС  България  ЕООД  са  със  статут  на  големи 

предприятия и имат персонал, съответно над 1000 и над 1800 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 иновацията, 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 

помогнат адекватно да определим обхвата и начина на предоставяне и популяризиране 

на услугата, след като я въведем в портфолиото на Идеин ЕООД след приключване на 

проекта.  
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ППС В ПИЛОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ППС В АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД  
 

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.) 

В Компанията бяха тествани и двете социални иновации – 1) Тест за оценка на стреса и 

благосъстоянието на работните места, предхождащ тестването на социална иновация 2) 

Програма за подпомагане на служителите.  

След провеждане на теста беше организирана среща с представители на компанията и 

мениджъра ЧР, на които бяха обсъдени резултатите, с акцент мерките, които би трябвало 

да бъдат предприети на организационно ниво, за да се минимизират идентифицираните 

рискове.  

По време на срещата беше договорено за целите на популяризиране на ППС във всички 

заводи на АЛС България ЕООД и в администрацията, да бъдат подготвени и изпратени 

1300 бр. листовки.  

За нуждите на компанията, екипът ни подготви два типа информационни брошури – 1) За 

работници и, 2) За служителите от администрацията, както следва: 
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Информационна брошура за администрацията 

  

Програма за подпомагане на служителите (ППС) 

АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Имате проблем, за който мислите непрекъснато и не знаете как да постъпите, нито с кого 

да се консултирате: 

– Искам  да  прекратя  договора  си  с  мобилния  оператор  по  най‐изгодния  за  мен 

начин.  

– Искам  да  върна  продукт,  купен  от  магазина/  онлайн  и  отказват  да  ми  върнат 

парите.  

– Бившият  ми  съпруг/‐а  не  ми  позволява  да  се  срещам  с  детето  си  и  не  спазва 

решенията на Съда.  

– Получих призовка за свидетел по дело. Представа си нямам за какво става въпрос.   

– Мога  ли  да  приспадна  разходи  от  данъчната  си  декларация,  кои  и  на  какво 

основание?   

– Детето ми е първа година в детска градина/ училище. Как да му помогна  да се 

адаптира по‐лесно? 

– Жена  ми  се  оплаква,  че  прекият  й  ръководител  й  прави  откровени  сексуални 

намеци.  

– През последните дни непрекъснато се страхувам, че ще ме уволнят, но без да има 

видима причина.  

– Получих телефонна/ за парно/ за ток сметка с давност отпреди 3 години.  

– След операция получих усложнение, заради неправилно лечение в болницата.  

   

Как да постъпя, какво да предприема, как да помогна, какви са правата ми? 

 

Работодателят Ви е загрижен и иска да Ви помогне да разрешите личен проблем.  

Предоставя  Ви  възможност  БЕЗПЛАТНО  да  ползвате  ПРОФЕСИОНАЛНА  И  НАПЪЛНО 

КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОДКРЕПА от ЕКСПЕРТИ – юрист, психолог, финансист.  
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ХОРАТА,  КОИТО  ЩЕ  ВИ  КОНСУЛТИРАТ СПАЗВАТ  СТРИКТЕН  ЕТИЧЕН  КОД  ЗА 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ДОВЕРЕТЕ ИМ СЕ.  

 

ППС  е на ваше разположение от средата на м. септември до средата на м. декември 2018 

г.  

 

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО. 

 

НАПРАВЕТЕ ГО, ОПИТАЙТЕ, РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА!  

 

Как да се свържете с нас:   

 

През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, обадете се на тел. 0884 

919 870 и споделете Вашия проблем. Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на 

максимум 48 часа. 

Извън работно време: 18.00 ‐ 20.00 и в почивните дни, обадете се на тел. 0887 227 774 и 

споделете проблема си. Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 

часа.  

Споделете проблема, като ни изпратите писмо на електронен адрес: alcbulgaria@idein.eu 

по  всяко  време  на  денонощието,  всеки  ден  от  седмицата,  вкл.  и  по  време  на 

националните празници. Не забравяйте да оставите данни за контакт: телефонен № за 

връзка и  разбира  се,  имената  си.  Ако предпочитате  комуникация  само по  електронна 

поща, уточнете това в запитването си.  

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете запитване, като 

оставете  данни  за  контакт:  www.eap.idein.eu  .  Този  начин  е  достъпен  24  часа  в 

денонощието, 7 дни в седмицата.  

Нашите консултанти ще се свържат с Вас и ще Ви ориентират как да решите проблема си.   

 

НЕ  СЕ  ПРИТЕСНЯВАЙТЕ  ДА  БЪДЕТЕ  ИСКРЕНИ. РАЗГОВОРЪТ  Е НАПЪЛНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЕН.  

СТАНДАРТИТЕ НА ППС НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПАЗИМ АНОНИМНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. 

ВАШИЯТ  РАБОТОДАТЕЛ  НЯМА  НИКАКЪВ  ДОСТЪП  ДО  ИНДИВИДУАЛНИТЕ  ВИ 

КОНСУЛТАЦИИ.  
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Информационна брошура за работниците 

 

Програма за подпомагане на служителите (ППС) 

АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 

Животът е труден и имате проблем, за който мислите непрекъснато, дори и  по време на 

работа… Как да постъпите, какви са правата ви?  

 

– Защо ме карат да плащам за асансьора, след като живея на първия етаж и никога 

не го ползвам?  

– Не искам вече този мобилен номер, но ми казват, че имам договор и не мога ей 

така да се откажа.  

– Искам да се разведа – ще мога ли да виждам децата и каква издръжка ще трябва 

да плащам?    

– Бившият ми  съпруг/бившата ми  съпруга  не ми  дава  да  се  срещам  с  детето  си, 

обаче в Съда решиха, че имам право на това.   

– Детето ми се връща разплакано от училище и се оплаква, че другите деца го бият 

или му се подиграват.  

– След като роди, жена ми непрекъснато плаче.  

– Какви помощи мога да получа от държавата, ако мъжът ми/ жена ми е безработен/ 

безработна?  

– След  операция  получих  усложнение  и  мисля,  че  лекарите  от  болницата  са 

виновни. 

 

Работодателят иска да Ви помогне да си отговорите на тези въпроси, за да се чувствате 

спокоен и сигурен и да работите по‐добре.  

Ето  защо  Ви  осигурява  възможността  БЕЗ  ДА  ПЛАЩАТЕ  НИЩО  да  попитате  юрист, 

психолог  или  финансист  как  да  постъпите.  И  работодателят  няма  никога  да  разбере, 

защото разговорът си остава само между Вас и консултанта, с който разговаряте.  

 

Ползвайте тази подкрепа от сега до средата на декември тази година.   
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НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО,  БЪРЗО И НИКОЙ НЯМА ДА РАЗБЕРЕ! 

 

НАПРАВЕТЕ ГО, ОПИТАЙТЕ, ОТГОВОРЕТЕ СИ НА ВЪПРОС, КОЙТО НЕ ВИ ДАВА МИРА!  

 

Как да го направите:   

 

 

През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, обадете се на тел. 0884 

919 870 и споделете проблема си. До 48 часа ще Ви се обади нашият експерт и заедно 

ще обсъдите проблема.  

 

Извън работно време: 18.00 ‐ 20.00 и в почивните дни, обадете се на тел. 0887 227 774 и 

споделете проблема си. До 48 часа ще Ви се обади нашият експерт и заедно ще обсъдите 

проблема.  

 

Споделете проблема си, като ни изпратите мейл на: alcbulgaria@idein.eu по всяко време 

на денонощието, всеки ден от седмицата, вкл. и по време на националните празници. Не 

забравяйте да напишете името си и телефонния номер, на който да Ви се обадим.  

 

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете запитването си, 

като оставете данни за контакт: www.ap.idein.eu . По всяко време!  

 

Ще ви помогнем да се справите!    

 

 

НИКАКВИ ПРИТЕСНЕНИЯ! РАЗГОВОРЪТ ЩЕ СИ ОСТАНЕ 

САМО МЕЖДУ ВАС И КОНСУЛТАНТА! 
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ОБОБЩЕНИЕ 

 

Всички запитвания, с изключение на едно бяха отправени по телефона към фронт офис 

експертите на Идеин, които ги пренасочваха към съответния експерт. Най‐голям брой от 

проблемите, на които се търсеше решение бяха от правен характер, следвани от тези, 

изискващи  участието  на  психолог‐консултант.  Служителите  не  отправиха  въпроси  от 

финансово/ данъчно естество. Фронт офисът се свързваше със съответния консултант по 

електронна поща, като предаваше кратко резюме на проблема и точната дата и час на 

обаждането. Всички консултанти се свързваха със съответния служител в рамките на по‐

малко  от  24  ч.  и  представяха  на  фронт  офиса  информация  за  деня  и  точния  час  на 

консултацията. Предвид строгите правила  за  конфиденциалност, информацията,  която 

получава  и  съхранява  фронт  офиса,  се  ограничава  само  до  административна  такава. 

Нямаше постъпили оплаквания и/или жалби от  страна на  служителите. При финалния 

разговор с МЧР се установи, че служителите са заинтригувани от услугата и биха желали 

да  имат  достъп  и  до  нея  и  след  приключването  на  проекта.  Ръководството  на  АЛС 

България  ЕООД  пожела  да  удължи  срока  на  пилотната  фаза  и  след  приключване  на 

проекта, но предвид политиката на Идеин ЕООД да въведе услугата като част от своето 

бизнес портфолио, такава възможност се обсъжда като част от бъдещ договор, в който 

компанията ще получи един месец гратисен период за ползване на ППС, след неговото 

подписване.  

 

ППС 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 
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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. 

В организацията бяха тествани и двете социални иновации – 1) Тест за оценка на стреса 

и благосъстоянието на работните места, предхождащ тестването на социална иновация 

2) Програма за подпомагане на служителите.  

 

След провеждане на теста беше организирана среща с директора и МЧР на болницата, 

на  които  бяха  обсъдени  резултатите,  с  акцент  мерките,  които  би  трябвало  да  бъдат 

предприети на организационно ниво, за да се минимизират идентифицираните рискове. 

Тестването  на  ППС  се  проведе  в  доста  турбулентен  за  болницата  период  –  смяна  на 

директора  на  болницата  и  цялото  ръководство,  което  в  една  или  друга  степен 

подпомогна пилотния период, тъй като ръководството прояви инициативност и желание 

за  обсъждане  на  възможна  организационна  промяна,  която  да  рефлектира 

идентифицираните от теста проблемни области.   

През  м.  Ноември  2018  г.,  в  рамките  на  организационния  компонент  на  ППС,  беше 

проведена  среща  с  г‐жа Милена Милева  –  външен  експерт  организационно  развитие 

(коуч), на която бяха обсъдени следващи стъпки, произтичащи от заключенията на теста.   

 

След обсъждане с МЧР, беше договорено за целите на популяризиране на ППС да бъдат 

подготвени и изпратени 1000 бр. листовки, със следното съдържание: 

 

Програма за подпомагане на служителите (ППС) 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД 

 

Имате проблем,  който искате да решите, но не знаете как да постъпите, нито с кого да се 

консултирате. 

– Искам  да  прекратя  договора  си  с  мобилния  оператор  по  най‐изгодния  за  мен 

начин.  
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– Искам  да  върна  продукт,  купен  от  магазина/  онлайн  и  отказват  да  ми  върнат 

парите.  

– Бившият  ми  съпруг/‐а  не  ми  позволява  да  се  срещам  с  детето  си  и  не  спазва 

решенията на Съда.  

– Получих призовка за свидетел по дело. Представа си нямам за какво става въпрос.   

– Мога  ли  да  приспадна  разходи  от  данъчната  си  декларация,  кои  и  на  какво 

основание?   

– Детето ми е първа година в детска градина/ училище и се адаптира доста трудно.  

– Жена  ми  се  оплаква,  че  прекият  й  ръководител  й  прави  откровени  сексуални 

намеци.  

– През последните дни непрекъснато се страхувам, че ще ме уволнят, но без да има 

видима причина.  

– Получих телефонна/ за парно/ за ток сметка с давност отпреди 3 години.  

– Съседите  ми  непрекъснато  ремонтират  ‐  събарят  стълбището,  замърсяват 

асансьора и други общи пространства и не обръщат внимание на забележките ми.  

 

Как да постъпя, какво да предприема, как да помогна? 

 

Работодателят Ви е загрижен и иска да Ви помогне да разрешите личния си проблем. 

Предоставя  Ви  възможност  БЕЗПЛАТНО  да  ползвате  ПРОФЕСИОНАЛНА  И  НАПЪЛНО 

КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОДКРЕПА от ЕКСПЕРТИ – юрист, психолог, финансист. 

ХОРАТА,  КОИТО  ЩЕ  ВИ  КОНСУЛТИРАТ СПАЗВАТ  СТРИКТЕН  ЕТИЧЕН  КОДЕКС  ЗА 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ДОВЕРЕТЕ ИМ СЕ! 

 

 

ППС  е на ваше разположение от средата на м. септември до средата на м. декември 2018 

г.  

 

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО. 

 

НАПРАВЕТЕ ГО, ОПИТАЙТЕ, РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА!  

 

Как да се свържете с нас:   
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През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, обадете се на тел. 0884 

919 870 и споделете Вашия проблем. Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на 

максимум 48 часа. 

 

Извън работно време: 18.00 ‐ 20.00 и в почивните дни, обадете се на тел. 0887 227 774 и 

споделете проблема си. Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 

часа.  

 

Споделете  проблема,  като  ни  изпратите  писмо  на  електронен  адрес: 

rusehospital@idein.eu по всяко време на денонощието, всеки ден от седмицата, вкл. и по 

време  на  националните  празници.  Не  забравяйте  да  оставите  данни  за  контакт: 

телефонен № за връзка и разбира се, имената си. Ако предпочитате комуникация само 

по електронна поща, уточнете това в запитването си.  

 

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете запитване, като 

оставете данни за контакт: www.eap.idein.eu .  24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.  

 

Нашите консултанти ще се свържат с Вас и ще Ви ориентират как да решите проблема си.   

 

 

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ И БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ. РАЗГОВОРЪТ Е НАПЪЛНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЕН. 

СТАНДАРТИТЕ НА ППС НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПАЗИМ АНОНИМНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. 

ВАШИЯТ РАБОТОДАТЕЛ НЯМА НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВИ 

КОНСУЛТАЦИИ. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

Служителите на УМБАЛ Канев АД бяха най‐активните ползватели на ППС, като въпросите 

им  бяха  от  най‐разнообразно  естество,  с  превес  на  правните  консултации.  Всички 

въпроси  и  искания  за  консултации  бяха  отправени  към  фронт  офис  експертите  ни  по 
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телефона  и  пренасочвани  към  консултанта  в  рамките  най‐късно  на  следващия  ден. 

Всички  консултанти  се  свързваха  със  съответния  служител,  отправил  запитването  в 

рамките на по‐малко от 24 ч. (при стандартно време за отговор от 48 ч.) и представяха на 

фронт  офиса  информация  за  деня  и  точния  час  на  консултацията.  Предвид  строгите 

правила за конфиденциалност, информацията, която получава и съхранява фронт офиса, 

се ограничава  само до административна  такава. Нямаше постъпили оплаквания и/или 

жалби  от  страна  на  служителите.  При  финалния  разговор  с  МЧР  се  установи,  че 

служителите са  заинтригувани от  услугата и  са доволни от качеството и през  тестовия 

период.  

 

ППС 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. 

 

В организацията бяха тествани и двете социални иновации – 1) Тест за оценка на стреса 

и благосъстоянието на работните места, предхождащ тестването на социална иновация 

2) Програма за подпомагане на служителите.  

 

На  проведената  за  представяне  на  резултатите  от  теста  среща  с  представители  на 

общината бяха обсъдени не само резултатите и заключенията от теста, но и как работи 

ППС и нейните ползи, като в дискусията беше споделено мнение, че екипът от служители 

е сплотен и обикновено, когато някой служител има личен проблем, го споделя и търси 
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помощ от  свой  колега  с  необходимата  квалификация  (примерно Юрист  от  общината). 

Този модел на социална комуникация и поведение, характерен за общината и вероятно 

за  всеки  по‐малък  колектив,  рефлектира  и  върху  факта,  че  община  Ловеч,  въпреки 

проактивните си действия за включване в проекта, най‐малко се възползва от ППС през 

тестовия период.   

 

След съгласуване с МЧР, на община Ловеч бяха предоставени 200 бр. информационни 

брошури, представящи ППС, със следното съдържание: 

 

Програма за подпомагане на служителите (ППС) 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

 

Имате проблем,  който искате да решите, но не знаете как да постъпите, нито с кого да се 

консултирате: 

 

– Искам  да  прекратя  договора  си  с  мобилния  оператор  по  най‐изгодния  за  мен 

начин.  

– Искам  да  върна  продукт,  купен  от  магазина/  онлайн  и  отказват  да  ми  върнат 

парите.  

– Бившият  ми  съпруг/‐а  не  ми  позволява  да  се  срещам  с  детето  си  и  не  спазва 

решенията на Съда.  

– Получих призовка за свидетел по дело. Представа си нямам за какво става въпрос.   

– Мога  ли  да  приспадна  разходи  от  данъчната  си  декларация,  кои  и  на  какво 

основание?   

– Детето ми е първа година в детска градина/ училище. Как да му помогна  да се 

адаптира по‐лесно? 

– Жена  ми  се  оплаква,  че  прекият  й  ръководител  й  прави  откровени  сексуални 

намеци.  

– През последните дни непрекъснато се страхувам, че ще ме уволнят, но без да има 

видима причина.  

– Получих телефонна/ за парно/ за ток сметка с давност отпреди 3 години.  

– След операция получих усложнение, заради неправилно лечение в болницата.  
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Как да постъпя, какво да предприема, как да помогна, какви са правата ми? 

 

Работодателят Ви е загрижен и иска да Ви помогне да разрешите личния си проблем. 

Предоставя  Ви  възможност  БЕЗПЛАТНО  да  ползвате  ПРОФЕСИОНАЛНА  И  НАПЪЛНО 

КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОДКРЕПА от ЕКСПЕРТИ – юрист, психолог, финансист. 

ХОРАТА,  КОИТО  ЩЕ  ВИ  КОНСУЛТИРАТ СПАЗВАТ  СТРИКТЕН  ЕТИЧЕН  КОДЕКС  ЗА 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ДОВЕРЕТЕ ИМ СЕ! 

 

ППС  е на ваше разположение от средата на м. септември до средата на м. декември 2018 

г.  

 

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО. 

 

НАПРАВЕТЕ ГО, ОПИТАЙТЕ, РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА!  

 

Как да се свържете с нас:   

 

 

През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, обадете се на тел. 0884 

919 870 и споделете Вашия проблем. Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на 

максимум 48 часа. 

 

Извън работно време: 18.00 ‐ 20.00 и в почивните дни, обадете се на тел. 0887 227 774 и 

споделете проблема си. Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 

часа.  

 

Споделете проблема, като ни изпратите писмо на електронен адрес: lovech@idein.eu по 

всяко време на денонощието, всеки ден от седмицата, вкл. и по време на националните 

празници. Не забравяйте да оставите данни за контакт: телефонен № за връзка и разбира 

се, имената си. Ако предпочитате комуникация само по електронна поща, уточнете това 

в запитването си.  
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Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете запитване, като 

оставете данни за контакт: www.eap.idein.eu .  24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.  

 

Нашите консултанти ще се свържат с Вас и ще Ви ориентират как да решите проблема си.   

 

 

НЕ  СЕ  ПРИТЕСНЯВАЙТЕ  И  БЪДЕТЕ  ИСКРЕНИ. РАЗГОВОРЪТ  Е НАПЪЛНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЕН. 

СТАНДАРТИТЕ НА ППС НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПАЗИМ АНОНИМНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. 

ВАШИЯТ  РАБОТОДАТЕЛ  НЯМА  НИКАКЪВ  ДОСТЪП  ДО  ИНДИВИДУАЛНИТЕ  ВИ 

КОНСУЛТАЦИИ. 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ  
 

ППС беше отворена за консултации от служителите на пилотните организации по въпроси 

от  правно,  психологическо  и  финансово‐данъчно  естество.  Ръководството  и 

мениджърите имаха възможност да се възползват от консултациите на експерта ни по 

организационно  развитие  (коуч),  по  всякакви  въпроси,  свързани  с  управление  на 

процесите  в  организацията.  Иновативният  подход  на Идеин  спрямо  общо‐утвърдения 

европейски  модел  на  ППС  се  състоеше  в  това,  че  за  разлика  от  практиката,  където 

експертът по организационно развитие предоставя по‐скоро психологическа подкрепа 

на  ръководството  и  мениджърите  управление  на  промяната,  емоционална 

интелигентност,  баланс  работа/  личен  живот,  нашият  подход  предвиждаше 

стратегическа подкрепа за подобряване и, при необходимост, ре‐ инженеринг на бизнес 

процесите  с  цел  повишаване  на  ефективността  и  производителността  на  дадената 

структура. 

Консултациите се предоставяха по модела телефон и онлайн, като фронт офисът беше на 

разположение за приемане на обаждания през работните дни, във времевия интервал 

9:00 – 20:00 ч. и 24/7 за запитвания, отправени по електронна поща или чрез формата за 

контакт, публикувана на специализираната страница на услугата: eap.idein.eu.  
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Запитванията се препращаха на съответния консултант, в зависимост от тяхното естество, 

който трябваше да се свърже с крайния клиент, търсещ подкрепа, в рамките на максимум 

48 ч. Нашите консултанти минимизираха този срок до не повече от 24 ч.  

Всяко обаждане се вписваше в разработената за целите на ППС матрица (ексел файл), 

който включва задължителните данни и е съобразен със задължителното условие на ППС 

за конфиденциалност.  

 

Матрицата е структурирана по следния начин: 

 

№  Дата 
Обажда
не на 

Име и 
презиме

/ 
Предпоч
итан 

начин за 
контакт 

Организаци
я 

Проблем 

Преда
ден на 
Експер

т 

Предприети 
действия от 
Експерта 

Обратна 
връзка 

1  Точната 
дата  и 
час  на 
постъпв
ане  на 
обажда
нето 

Записва 
се 
телефон
а  на 
фронт 
офис 
експерт
а,  приел 
обажда
нето 

Записва 
се  името 
на 
крайния 
клиент, 
както  и 
предпоч
итан 
начин  за 
комуник
ация  – 
тел.  №, 
имейл, 
часове,  в 
които  е 
удобно 
да  бъде 
търсен 

Записва  се 
наименова
нието  на 
корпоратив
ния клиент 

Описание 
на 
проблема, 
за  който  се 
търси 
консултаци
я,  така, 
както  е 
предаден 
от клиента 

Изписв
а  се 
името 
на 
експер
та,  на 
който 
е 
преда
ден 
случая, 
кога,  в 
колко 
часа, 
по 
какъв 
начин  

Експертът 
изпраща 
кратка 
информация 
за  случая  – 
кога е върнато 
обаждането, 
ден,  час, 
последващи 
действия  от 
ППС,  ако  се 
очакват 
такива. 
Експертът  не 
споделя 
НИКАКВИ 
детайли 
относно 
случая,  извън 
тези,  които 
вече  са 
споделени 
при  първото 
обаждане, 
нито  относно 
решението, 
което 

 Ако  има 
такава  от 
страна  на 
крайния 
клиент  – 
положите
лна, 
негативн
а, 
оплакван
е,  жалба 
и пр.  
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професионал
но  е 
предложил на 
клиента,  нито 
колко 
консултации е 
предоставил 
за  решението 
на  дадения 
казус.  
Ако  се  окаже, 
че  клиентът 
има повече от 
един 
проблем, 
тогава  се 
пренасочва от 
експерта 
отново  към 
фронт  офиса, 
за  да  се 
регистрира 
следваща 
консултация и 
да  се  спази 
последовател
ността  от 
стандартните 
действия.  

 

 

 

ППС беше достъпна в периода 20.09.2018 г. – 21.12.2018 г., общо 3 месеца, както беше 

планирано в проектното предложение.  

Най‐активни бяха служителите на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе, следвани от АЛС България 

ЕООД. Най‐нисък беше интересът сред служителите на община Ловеч, която беше най‐

активната  страна  в  процеса  на  селекция  на  участниците  в  пилотните фази  и  по  двете 

социални иновации, предмет на проекта.  
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Най‐голям  брой  от  проблемите,  за  които  служителите  търсеха  помощ  бяха  от  правен 

характер  и,  респективно  –  бяха  пренасочвани  към  правния  ни  консултант.  Най‐малко 

беше търсена психологическата подкрепа, което има своето обяснение, от една страна в 

народо‐психологията ни, а от друга – в краткия период за тестване, през който трудно 

можеше да се изгради доверие между служителите и ППС.  

 

 

0 10 20 30 40 50 60

АЛС България

УМБАЛ Канев

Община Ловеч

АКТИВНОСТ

0 10 20 30 40 50 60
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При  старта  на  ППС  ние  предоставихме  на мениджърите  ЧР  листовки,  разработени  по 

отделно за всяка организация. Доколко и как мениджърите ЧР са ги разпространили до 

служителите си е информация, която ние, а и никой доставчик на ППС няма как да знае. 

ППС разчита изцяло на активността на мениджърите ЧР, тъй като доставчикът няма пряк 

достъп до персонала, освен в случаите, в които е помолен за това от ръководството на 

корпоративния  клиент  и/или  когато  се  организират  общи  събития,  като  напр. 

краткосрочни семинари за напр. управление на баланса работа/ личен живот.   

Всички  отправени  към  нас  запитвания,  по  телефон  и/или  електронна  поща  бяха 

своевременно обработени и им беше отговорено във възможно най‐кратките срокове. 

Няма постъпило оплакване, а доколко служителите са били доволни от консултациите ще 

се разбере на по‐късен етап, ако те настояват работодателите им да включат ППС като 

част от пакетите социални услуги, които работодателят им предоставя.  

 

На  база  на  наблюденията  и  изводите  ни,  направени  по  време  на  тестовия  период  и 

предвид заключенията на Доклада за оценка на жизнеспособността на ППС, можем да 

заключим,  че  ППС  има  перспектива  на  българския  пазар,  но  са  необходими  много  и 

целенасочени усилия за нейното популяризиране, не само сред работодателите, но и 

сред работниците и служителите, за да се повиши утилизацията на програмата като цяло.    

Служителите определено имат интерес към ППС, но за съжаление тестовият период се 

оказа твърде кратък, за да позволи изграждане на необходимото доверие, услугата да 

стане популярна сред служителите, вкл. и чрез споделяне на впечатления от тези, които 

вече са се възползвали от нея, вкл. и чрез организиране на събитие, в което да участват 

нашите експерти (напр. кратък семинар по обща тема).   

Предвид общоприетия модел на ППС в Европа, активната страна при промотиране на 

ППС са МЧР, а доколко те ще бъдат склонни да изпълняват ефективно тази си функция, е 

въпрос на персонални качества и желание за експериментиране.  Служителите трябва да 

бъдат  убедени,  че  услугата  е  напълно  конфиденциална  и  докладите  за  ползването  и, 

които  се  предоставят  на  мениджмънта  по  никакъв  начин  не  индивидуализират 

ползвателите.  
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„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“,  
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Приложения:  
Информационни брошури – 4 бр., формат за отпечатване  

 



Програма за подпомагане на служителите (ППС)

АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Хората, които ще ви консултират спазват стриктен етичен 
кодекс за безпристрастност и поверителност. Доверете им се!! 

Работодателят иска да Ви помогне да си отговорите на тези въпроси, за да се чувствате 
спокоен и сигурен и да работите по-добре. Ето защо Ви осигурява възможността БЕЗ 
ДА ПЛАЩАТЕ НИЩО да попитате юрист, психолог или финансист как да постъпите. И 
работодателят няма никога да разбере, защото разговорът си остава само между Вас и 

консултанта, с който разговаряте.

Животът е труден и имате проблем, за който мислите 
непрекъснато, дори и  по време на работа… 

Как да постъпите, какви са правата ви?

Защо ме карат да плащам за асансьора, след като живея на 
първия етаж и никога не го ползвам?  

Не искам вече този мобилен номер, но ми казват, че имам 
договор и не мога ей така да се откажа.  

Искам да се разведа – ще мога ли да виждам децата и каква 
издръжка ще трябва да плащам?   

Бившият ми съпруг/бившата ми съпруга не ми дава да се 
срещам с детето си, обаче в Съда решиха, че имам право на 
това.    

Детето ми се връща разплакано от училище и се оплаква, че 
другите деца го бият или му се подиграват. 

След като роди, жена ми непрекъснато плаче.  

Какви помощи мога да получа от държавата, ако мъжът ми/ 
жена ми е безработен/ безработна?

След операция получих усложнение и мисля, че лекарите от 
болницата са виновни. 



ППС  Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ  
до средата на месец декември 2018 г.

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО.
ОПИТАЙТЕ И РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА! 

НИКАКВИ ПРИТЕСНЕНИЯ!  
РАЗГОВОРЪТ ЩЕ СИ ОСТАНЕ САМО МЕЖДУ ВАС И КОНСУЛТАНТА!

Стандартите на ППС ни задължават да пазим анонимността 
на служителите. Вашият работодател няма никакъв достъп до 

индивидуалните ви консултации.

Услугата се предоставя 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 ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от ЕС чрез ЕСФ 

Как да го направите: 
 
През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, обадете 
се на тел. 0884 919 870 и споделете Вашия проблем. До 48 часа 
ще Ви се обади нашият експерт и заедно ще обсъдите проблема.

Извън работно време: 18.00 - 20.00 и в почивните дни, обадете 
се на тел. 0887 227 774 и споделете проблема си. До 48 часа ще 
Ви се обади нашият експерт и заедно ще обсъдите проблема.

Споделете проблема, като ни изпратите писмо на 
електронен адрес: alcbulgaria@idein.eu по всяко време на 
денонощието, всеки ден от седмицата, включително и по 
време на националните празници. Не забравяйте да напишете 
името си и телефонния номер, на който да Ви се обадим. 

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете 
запитване, като оставете Вашите данни: www.eap.idein.eu/contact

По всяко време! Ще ви помогнем да се справите!



Програма за подпомагане на служителите (ППС)

АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Хората, които ще ви консултират спазват стриктен етичен 
кодекс за безпристрастност и поверителност. Доверете им се!! 

Работодателят Ви е загрижен и иска да Ви помогне да разрешите личния си проблем.
Възползвайте се от възможността БЕЗПЛАТНО да ползвате ПРОФЕСИОНАЛНА И 

НАПЪЛНО КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОДКРЕПА от ЕКСПЕРТИ – юрист, психолог, финансист.

Имате проблем, за който мислите непрекъснато и не знаете 
как да постъпите,  нито с кого да се консултирате. Попадайки в 
различни житейски ситуации, често си задавате следните въпроси  
“Как да постъпя, какво да предприема, как да помогна?”, когато:  

Искам да прекратя договора си с мобилния оператор по най-изгодния за 
мен начин. 

Искам да върна продукт, купен от магазина/ онлайн и отказват да ми 
върнат парите. 

Бившият ми съпруг/-а не ми позволява да се срещам с детето си и не 
спазва решенията на Съда. 

Получих призовка за свидетел по дело. Представа си нямам за какво 
става въпрос.  

Мога ли да приспадна разходи от данъчната си декларация, кои и на 
какво основание?  

Детето ми е първа година в детска градина/ училище. Как да му помогна  
да се адаптира по-лесно?

Жена ми се оплаква, че прекият ѝ ръководител ѝ прави откровени 
сексуални намеци. 

През последните дни непрекъснато се страхувам, че ще ме уволнят, но 
без да има видима причина. 

Получих телефонна/ за парно/ за ток сметка с давност отпреди 3 години.
 
След операция получих усложнение, заради неправилно лечение в 
болницата.  



ППС  Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ  
до средата на месец декември 2018 г.

 
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО.
ОПИТАЙТЕ И РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА! 

НЕ СЕ  ПРИТЕСНЯВАЙТЕ И БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ. 
РАЗГОВОРЪТ Е НАПЪЛНО КОНФИДЕНЦИАЛЕН.

Стандартите на ППС ни задължават да пазим анонимността 
на служителите. Вашият работодател няма никакъв достъп до 

индивидуалните ви консултации.

Услугата се предоставя 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 ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от ЕС чрез ЕСФ 

Как да се свържете с нас: 
 
През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, 
обадете се на тел. 0884 919 870 и споделете Вашия проблем. 
Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 часа.

Извън работно време: 18.00 - 20.00 и в почивните дни, обадете 
се на тел. 0887 227 774 и споделете проблема си. Консултантът 
ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 часа. 

Споделете проблема, като ни изпратите писмо на електронен адрес: 
alcbulgaria@idein.eu по всяко време на денонощието, всеки ден от 
седмицата, включително и по време на националните празници. 
Не забравяйте да оставите данни за контакт: телефонен номер за 
връзка и разбира се, имената си. Ако предпочитате комуникация 
само по електронна поща, уточнете това в запитването си. 

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете 
запитване, като оставете Вашите данни: www.eap.idein.eu/contact.

Този начин е достъпен 
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

Нашите консултанти ще се свържат с Вас и ще Ви ориентират как да 
решите проблема си.  



Програма за подпомагане на служителите (ППС)
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„КАНЕВ“ АД

Хората, които ще ви консултират спазват стриктен етичен 
кодекс за безпристрастност и поверителност. Доверете им се!! 

Работодателят Ви е загрижен и иска да Ви помогне да разрешите личния си проблем.
Възползвайте се от възможността БЕЗПЛАТНО да ползвате ПРОФЕСИОНАЛНА И 

НАПЪЛНО КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОДКРЕПА от ЕКСПЕРТИ – юрист, психолог, финансист.

Имате проблем, който искате да решите, но не знаете как да 
постъпите, нито с кого да се консултирате. Попадайки в различни 
житейски ситуации, често си задавате следните въпроси  
“Как да постъпя, какво да предприема, как да помогна?”, когато:  

Искам да прекратя договора си с мобилния оператор по най-изгодния за 
мен начин. 

Искам да върна продукт, купен от магазина/ онлайн и отказват да ми 
върнат парите. 

Бившият ми съпруг/-а не ми позволява да се срещам с детето си и не 
спазва решенията на Съда. 

Получих призовка за свидетел по дело. Представа си нямам за какво 
става въпрос.  

Мога ли да приспадна разходи от данъчната си декларация, кои и на 
какво основание?  

Детето ми е първа година в детска градина/ училище и се адаптира доста 
трудно. 

Жена ми се оплаква, че прекият ѝ ръководител ѝ прави откровени 
сексуални намеци. 

През последните дни непрекъснато се страхувам, че ще ме уволнят, но 
без да има видима причина. 

Получих телефонна/ за парно/ за ток сметка с давност отпреди 3 години.
 
Съседите ми непрекъснато ремонтират - събарят стълбището, замърсяват 
асансьора и други общи пространства и не обръщат внимание на 
забележките ми. 



ППС  Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ  
до средата на месец декември 2018 г.

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО.
ОПИТАЙТЕ И РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА! 

НЕ СЕ  ПРИТЕСНЯВАЙТЕ И БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ. 
РАЗГОВОРЪТ Е НАПЪЛНО КОНФИДЕНЦИАЛЕН.

Стандартите на ППС ни задължават да пазим анонимността 
на служителите. Вашият работодател няма никакъв достъп до 

индивидуалните ви консултации.

Услугата се предоставя 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 ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от ЕС чрез ЕСФ 

Как да се свържете с нас: 
 
През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, 
обадете се на тел. 0884 919 870 и споделете Вашия проблем. 
Консултантът ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 часа.

Извън работно време: 18.00 - 20.00 и в почивните дни, обадете 
се на тел. 0887 227 774 и споделете проблема си. Консултантът 
ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 часа. 

Споделете проблема, като ни изпратите писмо на електронен адрес: 
rusehospital@idein.eu по всяко време на денонощието, всеки ден 
от седмицата, включително и по време на националните празници. 
Не забравяйте да оставите данни за контакт: телефонен номер за 
връзка и разбира се, имената си. Ако предпочитате комуникация 
само по електронна поща, уточнете това в запитването си. 

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете 
запитване, като оставете Вашите данни: www.eap.idein.eu/contact

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

Нашите консултанти ще се свържат с Вас и ще Ви ориентират как да 
решите проблема си.  



Програма за подпомагане на служителите (ППС)

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Хората, които ще ви консултират спазват стриктен етичен 
кодекс за безпристрастност и поверителност. Доверете им се!! 

Работодателят Ви е загрижен и иска да Ви помогне да разрешите личния си проблем.
Възползвайте се от възможността БЕЗПЛАТНО да ползвате ПРОФЕСИОНАЛНА И 

НАПЪЛНО КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОДКРЕПА от ЕКСПЕРТИ – юрист, психолог, финансист.

Имате проблем, който искате да решите, но не знаете как да 
постъпите, нито с кого да се консултирате. Попадайки в различни 
житейски ситуации, често си задавате следните въпроси  
“Как да постъпя, какво да предприема, как да помогна?”, когато:  

Искам да прекратя договора си с мобилния оператор по най-изгодния за 
мен начин. 

Искам да върна продукт, купен от магазина/ онлайн и отказват да ми 
върнат парите. 

Бившият ми съпруг/-а не ми позволява да се срещам с детето си и не 
спазва решенията на Съда. 

Получих призовка за свидетел по дело. Представа си нямам за какво 
става въпрос.  

Мога ли да приспадна разходи от данъчната си декларация, кои и на 
какво основание?  

Детето ми е първа година в детска градина/ училище и се адаптира доста 
трудно. 

Жена ми се оплаква, че прекият ѝ ръководител ѝ прави откровени 
сексуални намеци. 

През последните дни непрекъснато се страхувам, че ще ме уволнят, но 
без да има видима причина. 

Получих телефонна/ за парно/ за ток сметка с давност отпреди 3 години.
 
След операция получих усложнение, заради неправилно лечение в болницата



ППС  Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ  
до средата на месец декември 2018 г.

 
НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, ПОВЕРИТЕЛНО, БЪРЗО.
ОПИТАЙТЕ И РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ВИ ПРИТЕСНЯВА! 

НЕ СЕ  ПРИТЕСНЯВАЙТЕ И БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ. 
РАЗГОВОРЪТ Е НАПЪЛНО КОНФИДЕНЦИАЛЕН.

Стандартите на ППС ни задължават да пазим анонимността 
на служителите. Вашият работодател няма никакъв достъп до 

индивидуалните ви консултации.

Услугата се предоставя 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 ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от ЕС чрез ЕСФ 

Как да се свържете с нас:
 
През работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00 часа, обадете 
се на тел. 0884 919 870 и споделете Вашия проблем. Консултантът ни 
ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 часа.

Извън работно време: 18.00 - 20.00 и в почивните дни, обадете 
се на тел. 0887 227 774 и споделете проблема си. Консултантът 
ни ще се свърже с Вас в рамките на максимум 48 часа. 

Споделете проблема, като ни изпратите писмо на електронен 
адрес: lovech@idein.eu по всяко време на денонощието, всеки ден 
от седмицата, включително и по време на националните празници. 
Не забравяйте да оставите данни за контакт: телефонен номер за 
връзка и разбира се, имената си. Ако предпочитате комуникация 
само по електронна поща, уточнете това в запитването си. 

Посетете интернет страницата ни и във формата за контакт направете 
запитване, като оставете Вашите данни: www.eap.idein.eu/contact

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Нашите консултанти ще се свържат с Вас и ще Ви ориентират как да 
решите проблема си.  


