
 

AAsssseessss  LLttdd..  
 

 
 
Асес ЕООД е създадена през 2011 г. Въпреки, че е млада организация, 

тя обединява дългогодишния опит на експерти от различни сфери на 
психологическото профилиране и консултиране, психофизиологичните 
изследвания за достоверност на информацията, анализ и оценка на 
организационни системи, специализирани обучения, психотерапия. 
Основите на Асес ЕООД стъпват върху разбирането на професионалистите 
работещи в нея, че човешкият фактор във всеки екип и организация е 
основен движещ механизъм, обуславящ бъдещото развитие и успех. Това 
разбиране фокусира предлагането и извършването на услугите в посока 
ресурсът в човека, не човекът като ресурс. 

Асес ЕООД интегрира във всяка своя услуга качество, резултат и 
дискретност. Комплексните услуги за оценка и управление на човешкия 
фактор дават възможност на корпоративните клиенти на Асес ЕООД да 
подхождат по адекватен, за динамично променящата се бизнес среда 
начин, което може да се обозначи с думата - сигурност. Не случайно 
принципът на организацията е:  CCOONNFFIIDDEENNCCEE  IINN  TTRRUUTTHH 
 
 
Услугите, които предлага компанията са: 

 Психофизиологични изследвания с компютърен полиграф по 
системата на Клиф Бакстър за достоверност на информацията; 

 Психологическа оценка на личността чрез стандартизирани за 
България тестови батерии, специализирани интервюта и прогноза за 
развитие; 

 Оценка на нивото на интелигентност на лица от 17 г. до 55 г. възраст; 
 Анализ и оценка на организационната система, идентифициране на 
проблеми с функционирането и вътрешната комуникацията и 
предложения за корекция и превенция; 

 Специализирани групови обучения, свързани с изграждането, 
развитието или промяната на поведенчески стереотипи, вътре-
групови взаимодействия, подобряване на комуникацията, лидерски 
умения и др.; 

 Психотерапия; 
 
 
 
 
 



 

ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККОО  ППРРООФФИИЛЛИИРРААННЕЕ  
 

 
Оценката или профилирането на човек е процес, в който могат да се 

включат много и различни критерии. Методите и начините варират в 
зависимост от нуждите на организацията. Основавайки се на описанието на 
длъжностите е възможно, да погледнем на един професионалист от две 
гледни точки:  

1) експертизата, която той притежава и  
2) какъв човек е и какви са основополагащите характеристики на 

личността му, които го ръководят.  
Експертизата може да бъде оценена по многобройни начини 

(тестове, професионално развитие, справяне с работата и др.)  
Профилирането е процес, при който се изгражда подробно и 

вероятно описание на базовите психични механизми на личността. Какво  
мотивира, как реагира, как се отнася, как понася напрежение, как реагира 
под стрес и много други.  

В оценката на психичното функциониране използваме два 
задължителни компонента. Първият представлява специализирано 
интервю с изследваното лице, вторият е оценка на психичното 
функциониране с помощта на Многопрофилен Личностов Въпросник 
(MMPI 2). В зависимост от специфичните нужди на организацията, могат да 
бъдат включени допълнителни компоненти за оценка. 

Резултатите от тази процедура предоставят подробна информация за 
базисните характеристики, които обуславят функционирането, 
поведението и потенциала за развитие на изследваното лице, включително 
и вероятна прогноза за развитието му в организацията. 

 
 
 

 
 



 

ППССИИХХООФФИИЗЗИИООЛЛООГГИИЧЧННОО  ИИЗЗССЛЛЕЕДДВВААННЕЕ  
  

 
Детекция на лъжата е откриване на съзнателна, преднамерена 

заблуда, насочена към лице, което не е информирано за нея, с цел 
постигане на определена полза. Тя съществува още от зората на 
човечеството под най-различни форми, но процедурата с най голяма 
валидност в тази сфера е полиграфската (над 98%) 
 

Полиграфът или „детектор на лъжата” отчита психофизиологични 
реакции  на тялото. Страхът, който човек преживява лъжата му да не бъде 
разкрита, предизвика промени във физиологичните процеси и чрез 
експертна оценка, по строго определена процедура, може да се установи 
наличие / липса на преднамерена заблуда.   
 
Къде се използва полиграф по света: 
 

1. При подбор на служители открива противопоказания за заемане на 
определена длъжност в зависимост от изискванията на работодателя  
и нуждите на организацията: 

- злоупотреба с алкохол, наркотици и други упойващи вещества 
- извършване на криминална дейност 
- проблеми на предишни работни места 
- други 

2. За периодични проверки и вътрешни разследвания при висок риск 
от нелоялно поведение и загуби за работодателя. 

- злоупотреби  
- нелоялно поведение 
- корупция 
- присвояване  
- други 

3. Проверки на лица, които имат достъп до класифицирана 
информация. 

 - Злоупотреба с поверителна информация 
 - Сътрудничество с конкурентни фирми 
 - Наличие на рисково поведение, което би направило служителя 
податлив на въздействие и контрол 

4. При разкриване на застрахователни измами 
 

5. В правоохранителна и правораздавателна система в съдебното и 
досъдебното производство. 

 



 

 
 
 
 
 

Защо служителите се съгласяват? 
 
Освен детектор на лъжата, Полиграфът е „детектор на истината.” Това е 
най-лесният и често единствен начин служителите да докажат своята 
невинност при даден инцидент и да получат  облекчение от отпадането на 
подозрението, което чувстват над себе си. Полиграфът позволява на 
служителите да се чувстват сигурни в своите колеги, спокойни на 
работното си място и дава възможност за изграждане на високоефективна 
екипна атмосфера. 
 
 

 


