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Методология 

 

ФГББ възложи провеждане на „Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на 

приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за 

придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и 

Стара Загора“.  

 

Оценката според заданието на Възложителя има за цел да установи дали и в каква степен е 

постигната логическата връзка между планираните дейности за трансфериране на 

предвидените иновативни практики и тяхното реално изпълнение. 

 

Оценката включваше проучване и анализиране на: 

• постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с 

удовлетворяване потребностите на целевата група; 

• изпълнението на заложените дейности, наличието на специфики при реализирането 

им и връзката им с целите и постигнатите резултати по Проекта; 

• eфективността и ефикасността на предвидените разходи по отношение на 

поставените цели, дейности и постигнати резултати. 

 

Оценката е проведена според следните основни критерии (съгласно Консолидираните 

насоки за провеждане на оценки на ЕС1, приложими за политики, програми и проекти на 

територията на страните-членки на ЕС): уместност/релевантност; ефективност; 

ефикасност; устойчивост. Оценени са постигнатите резултати от гледна точка на 

                                                           
1 Консолидираните насоки за провеждане на оценки на ЕС: 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2013/annex3_consolidated_evaluation_guide.pdf 

 

http://www.eufunds.bg/
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2013/annex3_consolidated_evaluation_guide.pdf
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приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване 

на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. 

 

ОСНОВНИ ОЦЕНИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ: 

1. Дали Проектът е постигнал предварително заложените цели? 

2. Дали Проектът е постигнал очакваните от изпълнението му резултати (outputs-

продукти and outcomes-резултати), дали те отговарят на целите и дали има 

постигнати други резултати, които не са били предварително планирани? 

3. Доколко са приложими иновативните елементи на новия образователен модел за 

придобиване на дигитални умения? 

4. Дали изпълнението на Проекта повишава знанията, развива уменията, променя 

нагласите и практиките на целевата група? 

5. Дали проектът е изпълнен ефикасно по отношение на поставените цели, дейности и 

постигнати резултати? 

6. Дали и как целевата група и заинтересованите страни смятат, че Проектът може да 

продължи да се надгражда и мултиплицира? 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

Основните понятия в методологията за оценка се основават на 4 ключови критерии за 

оценка: уместност/релевантност, ефективност, ефикасност и устойчивост, които отговарят 

на заданието на възложителя. Методологията е в съответствие с общите практики на 

оценка и отразява елементите и концепциите на логиката на интервенция, която анализира 

проекта от гледна точка на вложените ресурси, резултати и ефекти.  

Изводи - след анализа по всеки критерий за оценка има обобщение на установените изводи 

за степента, до която проектът отговаря на критерия. 

 

Уместност/релевантност 

http://www.eufunds.bg/
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Уместността се отнася до целесъобразността на дизайна на проекта да адресира 

проблемите, които трябва да бъдат решени в два момента: когато проектът е бил 

проектиран и по време на оценката. Уместността засяга: 

а) степента, до която заявените цели правилно адресират идентифицираните 

проблеми или реалните нужди;  

б) степента, до която проектът е осъществим, като се вземат предвид ресурсите и  

капацитета на изпълнителя.  

В оценката анализът на уместността включва следните теми: 

• идентифициране на реални (различни от възприемани) проблеми или нужди, на 

правилни целеви групи/бенефициенти и доколко добре първоначалният дизайн на 

проекта им отговаря; 

• предприети подготвителни дейности (оценки на политиката, секторни прегледи, 

предпроектни проучвания на осъществимостта);  

• качество на Логическата рамка – яснота и вътрешна съгласуваност на общата цел, 

специфичните цели, резултатите, продуктите, задачите; 

• адекваност на избрания подход и дейности; 

• дали има обективно проверями добре формулирани индикатори.  

В обобщение – оценката на уместността обяснява „защо е случило това, което се е 

случило”. 

 

Ефективност  

Критерият за ефективност се отнася до това доколко резултатите са били постигнати  или 

доколко са реализирани потенциалните им ползи - с други думи, дали целите на проекта са 

постигнати. Каква разлика е произвел проектът на практика, като се измерва до каква 

степен целевите групи са се възползвали от предоставените продукти или услуги.  
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В допълнение, по задание на Възложителя, постигнатите резултати са оценени и по 

приложимост на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на 

дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. 

Ключовият въпрос е "какво съществува сега, което не е било там преди?" 

 

Анализът на ефективността включва: 

• дали планираните ползи са били доставени и получени, според оценката;  

главно от бенефициентите, както и от заинтересованите страни. С други думи, 

постигнати ли са резултатите и оттам – целите; 

• адекватност на индикаторите за резултати, които се използват в измерване на 

постигането на целите на проекта.  

 

Ефикасност 

Критерият за ефикасност се отнася до това колко добре различните дейности са 

превърнали наличните ресурси в очакваните резултати/продукти с оглед на количество, 

качество и навременност.  

Ключовият въпрос е „дали нещата са направени правилно?” 

 

Анализът на ефикасността е в отговор на следните въпроси: 

 Доколко ресурсите, материални и човешки, са използвани ефикасно с оглед 

постигане на планираните резултати? 

 Доколко проектът е бил управляван ефективно и ефикасно, как са били 

разпределени задачите и отговорностите между партньорите; 

 

Конкретните въпроси са: 

http://www.eufunds.bg/
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• Разпределение на задачите и отговорностите между партньорите в управлението на 

проекта; 

• Управление и координация между екипа и местните участници;  

• Подходящ график и времетраене на дейностите; 

• Спазване на сроковете;  

• Гъвкавост на управлението на проекта при евентуални настъпили промени; 

• Доколко разходите по проекта са оправдани от ползите, които са генерирани - 

съотношението „стойност срещу пари“.  

 

Устойчивост и препоръки 

Критерият устойчивост се отнася до това дали има вероятност положителните резултати от 

проекта да продължават след края на външното финансиране. Перспективите за 

устойчивост са трудни за оценка предвид факта, че те са предмет на фактори извън 

контрола на проекта. Оценката се базира на степента, до която са налице необходимите 

предварителни условия за устойчивост. 

Съществуват ли следните предпоставки за устойчивост: 

• Дали оценката за ефективността при постигане на целите на проекта е 

положителна?  

• Дали има достъпно финансиране? 

• Дали организацията, която отговаря за управлението на прилагането на резултатите 

демонстрира „собственост“? 

 

Препоръките включват обобщена обратна връзка от целевите групи, заинтересованите 

страни и участници в проекта какво от постигнатите резултати трябва да продължи и да 

бъде надградено.  

  

http://www.eufunds.bg/
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КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 4-ТЕ КРИТЕРИЯ 

Обхватът на Оценката включва предварително заложените в проекта цели, целеви групи, 

заинтересовани страни, дейности, планирани резултати. 

Източници на информация, необходима за установяване на фактическото изпълнение на 

дейностите и постигнатите резултати: съдържанието на проектните дейности, всички 

изготвени в рамките на Проекта материали, кореспонденция, доклади. 

Област на 

оценка 

Ключови въпроси Източници на информация 

Уместност 

/релевантност 

 

1. Доколко проектът като 

замисъл е съгласуван и 

отговаря на идентифицирани 

реални потребности на 

целевата група  

 

- точка 5 от План за 

изпълнение/Дейности по проекта: 

описание на целевите групи, 

идентифицираните нужди и проблеми  

- точка 4 - Опит на кандидата и 

всички партньори 

- кореспонденция на управлението на 

проекта с Регионалните библиотеки – 

есента на 2017 г. 

2. Има ли предприети 

подготвителни дейности – 

оценки на политики, секторни 

прегледи, предпроектни 

проучвания на 

осъществимостта 

- точка 5 – описание на целевите 

групи, идентифицираните нужди и 

проблеми  

3. Доколко формулираните 

специфични цели отговарят на 

- текст на проекта 
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правилото SMART 

4. Дали избраните ключови 

дейности са адекватни на 

целите? 

- План за изпълнение в проекта  

- точка 6 от проекта: Иновативна 

практика (социална иновация) 

5. Дали очакваните резултати 

следват от дейностите, дали са 

ясно формулирани и дали 

съответстват на целите?   

- текст на Проекта 

 

 6. Дали в проекта има 

обективно проверями добре 

формулирани индикатори? 

- текст на проекта  

- точка 9: Индикатори 

Ефективност 

 

В каква степен са постигнати 

очакваните резултати?  

Какви са ползите от 

осъществяването на проекта 

върху групите, към които са 

ориентирани целите: 

 Ползи за МСП 

 Ползи за заинтересованите 

страни  

 

 

- „Анализ на заинтересованите 

страни от развитието на цифрови 

умения у заетите в МСП” и 

предхождащата го кореспонденция с 

Регионалните библиотеки – м. април 

и май 2018;  

-подписани Меморандуми 

-количествено онлайн проучване сред 

ЗС и МСП 

- фокус групи със ЗС и МСП 

- Регионални кръгли маси 

- Национална кръгла маса 

- интервюта с регионалните 

библиотеки 

- интервюта с експертите от групата 

http://www.eufunds.bg/
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за посещение в Латвия 

Ефикасност Доколко ресурсите, материални 

и човешки, са използвани 

ефикасно с оглед постигане на 

планираните резултати? 

Доколко проектът е бил 

управляван ефективно и 

ефикасно 

 Разпределение на задачите 

и отговорностите между 

партньорите в управлението 

на проекта 

• Управление и координация 

между екипа и местните 

участници  

• Подходящ график и 

времетраене на дейностите 

• Спазване на сроковете  

• Гъвкавост на управлението 

на проекта при евентуални 

настъпили промени 

• Доколко разходите по 

проекта са оправдани от 

ползите, които са 

генерирани - 

съотношението „стойност 

- текст на Проекта 

- количествено онлайн проучване 

сред ЗС и МСП  

- интервюта и фокус групи със ЗС и 

МСП 

- Регионални кръгли маси, дискусии,  

м.ноември 2018; 

-интервю с управлението на проекта 

- интервюта с местните координатори 
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срещу пари“ 

Устойчивост 1. Дали оценката за 

ефективността при 

постигане на целите на 

проекта е положителна? 

Анализ и изводи в частта 

ефективност 

 

 2. Дали има достъпно 

финансиране? 

 

Индикативни програми в ОПРЧР 

 3. Дали организацията, която 

отговаря за управлението на 

прилагането на резултатите 

демонстрира 

„собственост“? 

-Мнения на екипа и експерти на 

Национална кръгла маса 

-интервю с управлението на проекта 

ПРЕПОРЪКИ  Доколко постигнатите 

резултати са устойчиви във 

времето и биха се реализирали 

и повторили? 

-обобщена обратна връзка от целевите 

групи, заинтересованите страни и 

участници в проекта какво от 

постигнатите резултати трябва да 

продължи и да бъде надградено.  

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 

• Документално проучване, интервюта с управлението на проекта, Регионалните 

библиотеки, обучители.  

• Проучване на мнението на включените в проекта заинтересовани страни чрез: 

o Анкетно проучване сред 90 души, обработка, анализиране на резултатите и 

представяне на изводи (три групи по 30 човека от всяко от областите, 

представители на заинтересовани среди /областни управи, общини, НПО, 
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работодатели, образователни институции и др./ за проучване на мнението им по 

отношение на изграждането на партньорски мрежи около обществените 

библиотеки за предоставяне на достъпни и гъвкави форми на неформално учене 

за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП); 

o Провеждане на по една фокус група с 10 души (представители на 

заинтересованите страни) във всяка от трите области Пловдив, Стара Загора и 

Смолян;  

o Обработка, анализиране на резултатите и представяне на изводи. 

• Проучване на удовлетвореността на включените в проекта представители на целевите 

групи: 

o Анкетно проучване на 30 заети лица (3 групи по 10 представители на МСП от 

всяка област), обработка, анализиране на резултатите и представяне на изводи; 

o По една фокус група с 5 заети лица във всяка от трите области Пловдив, Стара 

Загора и Смолян; обработка, анализиране на резултатите и представяне на 

изводи. 

 

• Изготвяне на сравнителен анализ чрез съпоставка на фактическите дейности и 

резултати с планираните в проекта дейности и резултати. Аналитичен доклад, на базата 

на събраната и проучена информация, който съдържа: 

o Обобщаване на цялата проучена информация и резултатите от проведените 

анкетни проучвания и фокус групи; 

o Детайлно описание на извършената Оценка с изведени изводи и препоръки 

относно финалната оценка на постигнатите резултати от гледна точка на 

приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за 

придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, 

Смолян и Стара Загора. 
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ИНСТРУМЕНТИ 

1. Онлайн анкетно проучване. Параметрите, по които са съставени въпросите за 

провеждане на онлайн проучването са следните:  

• Субективна преценка в представителите на целевите групи за настъпили промени 

(сравнение преди-сега) и степен на полезност при ползването на продуктите на 

проекта. 

• Отворени въпроси относно приложението на получените знания и умения, както и за 

бъдещето за резултатите от проекта. 

Въпросниците са в Приложение 2 към настоящия доклад, както и налични онлайн на 

следните адреси: 

Въпросник - малки и 

средни предприятия 

(МСП) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSc0iBS6lUgDckOmF8eu2Nzu

MNjlbyS73p6vn3hc5LFBdLyFbg/vie

wform?vc=0&c=0&w=1  

за участници в 

обученията 

Въпросник - обучителни 

организации, 

образователни 

институции, НПО, 

доставчици на дигитални 

услуги 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSeiWyiCI7QH_mnVUm2EEb

1KFXHEE0F8wmxyxocWGUIMSv

Mt1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

за представители в 

проекта и за участници 

в обученията 

Въпросник - общини, 

областни управи 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSfQYrXJ8GWhvX4h1IC1zi6I

mm5GOcPyz1Mux8qNRZd9kUp0U

w/viewform?vc=0&c=0&w=1 

за представители в 

проекта и за участници 

в обученията 

Въпросник - библиотеки https://docs.google.com/forms/d/e/1F за представители в 

http://www.eufunds.bg/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0iBS6lUgDckOmF8eu2NzuMNjlbyS73p6vn3hc5LFBdLyFbg/viewform?vc=0&c=0&w=1
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AIpQLSeyakwWHGWC_EI2B95BjfJ

NYcydxX2ippZD-UooY69-

qNTN7w/viewform?vc=0&c=0&w=1 

проекта и за участници 

в обученията 

 

2. Фокус групи. Въпросниците за провеждане на фокус групите са в приложение 3 

към настоящия доклад. 

  

http://www.eufunds.bg/
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Уместност/релевантност 

 

Уместността се отнася до целесъобразността на дизайна на проекта да адресира 

проблемите, които трябва да бъдат решени в два момента: когато проектът е бил 

проектиран и по време на оценката. Уместността засяга: 

а) степента, до която заявените цели правилно адресират идентифицираните проблеми или 

реалните нужди  

б) степента, до която проектът е осъществим, като се вземат предвид ресурсите и  

капацитета на изпълнителите.  

Оценката на уместността обяснява „защо е случило това, което се е случило”. 

 

Въпрос 1: Доколко проектът като замисъл е съгласуван и отговаря на 

идентифицирани реални потребности на целевата група? 

Информация за проучени реални потребности на целевата група малки и средни 

предприятия има в точка 5 от Проекта: „в трите области са едни от най-активните 

членове на Съюз „Произведено в България”. През месец март 2017 съвместно със 

сдружението проведохме онлайн проучване сред 237 МСП (от общо 492 индивидуални 

членове (МСП) в трите области. То целеше да установи нивото на ползване на 

дигиталните технологии и развитието на дигиталните умения у заетите.” Посочени в 

проценти резултати сочат, че: 

 относително малък е процентът МСП, които посочват, че дигиталните компетентности 

на заетите са на нужното за компанията ниво;  

 систематично обучение за придобиване на дигитални компетентности, провеждано от 

страна на работодателите е слабо развито; 
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 пречки за включване на служителите в обучения: невъзможността за отсъствие от 

работа и липсата на достъпни гъвкави форми на обучение; 

 заявена необходимост от голяма част от МСП от прилагане на по-авангардни 

дигитални дейности и компетентности. 

  

Относно конкретния избор на трите области – решението проектът да се изпълни в тях е 

свързано с партньора Съюз „Произведено в България”, което „осигурява участието на 

представителите на основната целева група на проекта – заетите в българските МСП. 

По тяхно предложение проектът трябва да се реализира в областите Пловдив, Смолян и 

Стара Загора. В тези региони са най-активните и мотивирани МСП – членове на 

сдружението.” (от кореспонденцията с Регионалните библиотеки през есента на 2017) 

 

Изводи: има идентифицирани реални потребности на целевата група, които проектът 

адресира; изборът на точно тези три области произтича от преценката и предложението на 

партньорската организация „Произведено в България”. 

  

Въпрос 2: Има ли предприети подготвителни дейности - оценки на политики, 

секторни прегледи, предпроектни проучвания на осъществимостта? 

В проекта на етап дизайн няма проведени подготвителни дейности с цел да се установи 

доколко реализацията му е оправдана. Самият проект е пилотен по своя характер, включва 

изпробване на две социални иновации. Проектът стъпва на допускането, че при така 

установените предварително нужди на МСП, вероятните заинтересовани страни и 

съществуващия капацитет на трите проектни партньора бъдещата проектна интервенция 

ще доведе до очакваните резултати.  
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Въпрос 3: Доколко формулираните специфични цели отговарят на правилото 

SMART? 

Преди да се оцени общата съгласуваност между нивата в Логическата матрица на проекта, 

е необходимо да бъдат прегледани общата и специфичните цели, както и задачите, 

очакваните резултати и дейностите.  

 

На ниво цели текстът на проекта гласи: 

 

Обща цел: 

- Да се повишат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в 

българските МСП. 

 

Общата цел отговаря на опредлението „изявление на високо равнище, което осигурява 

цялостния контекст за това, което проектът се опитва да постигне. Тъй като тази цел е 

широкообхватна, може да е необходим повече от един проект, за да се постигне. Като 

цяло, неизмерима”. 

 

Специфични цели: 

1. Да се изгради устойчиво транснационално партньорство между заинтересовани 

страни от Латвия и България чрез трансфер на социални иновации и добри 

практики за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП в 

областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. 

2. Да се адаптира в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора иновативен модел за 

придобиване на дигитални компетентности от заети в МСП, основан на равен 

достъп и гъвкави процеси за неформално учене. 
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3. Да се утвърдят обществените библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара 

Загора като центрове за придобиване на дигитални компетентности от заетите в 

МСП. 

4. Да се подобрят перспективите за устойчива заетост на 30 заети лица от МСП в 

областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, чрез придобиване на съвременни 

дигитални компетентности.  

 

В проектното управление специфичните цели представляват конкретни твърдения, 

описващи какво проектът се опитва да постигне. Специфичните цели обикновено се 

отнасят до конкретна промяна в знанията, уменията, нагласите и поведението на целевите 

групи, средата и политиките; както и повишаване на капацитета. Те трябва да могат да 

бъдат оценени след приключването на проекта, за да се види какво е постигнато. Добре 

формулираните цели отговарят на правилото SMART: Specific (конкретна), Measurable 

(измерима), Attainable (достижима), Relevant (уместна, с практическо значение), Time-

bound (обвързана със срокове). 

 

По тази логика специфични цели в проекта са номер 1, 3 и 4. Като бъде приложено 

правилото SMART, общото и за трите цели е, че поради липса на предварително зададени 

индикатори за въздействие (ниво специфични цели в Логическата матица) не може да се 

посочи дали целите са измерими на етап дизайн на проекта.  

 

Поотделно: 

 специфична цел 1 – реално целта е повишаване на капацитета на ФГББ, 

„Произведено в България” и 3-те регионални библиотеки да изпълнят проекта 

чрез трансфер  на две социални иновации и добри практики от Латвия за 

придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП. Формулировката 
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„Да се изгради устойчиво транснационално партньорство между заинтересовани 

страни от Латвия и България” не е цел, очаквана промяна, а условие за постигането 

на целта повишаване на капацитет, накратко. Формулировката е недостатъчно 

конкретна, незимерима, уместна, достижима за срока от 1 година на проекта. 

 спрецифична цел 3 - промяна в нагласата към обществените библиотеки в посока 

на приемане на новата им функция. Формулировката на целта е конкретна, 

неизмерима, уместна, недостижима за срока от 1 година на проекта. 

 спрецифична цел 4 - промяна в знанията и уменията на целевата група, водещи до 

устойчива заетост. Формулировката на целта е конкретна, уместна, измерима по 

отношение на брой бенефициенти от целевата група, неизмерима по отношение на 

промяната в техните знания и умения и оттам – тяхната устойчива заетост, по тази 

логика недостижима за срока от 1 година на проекта. 

 

Ниво задачи: 

Посочената като специфична цел 2 представлява всъщност задача, поредица от дейности 

(оригиналната номерация на целите ще бъде запазена). Адаптирането на иновативен модел 

за придобиване на дигитални компетентности от заети в МСП е комплексна дейност, 

задача, след чието изпълнение се достига логически до изпълнение на специфична цел 4. В 

самия текст на проекта формуировката на специфична цел 2 съвпада с формуировката на 

дейност 4. 

 

Въпрос 4: Дали избраните ключови дейности са адекватни на целите? 

4.1. Дейности, които би трябвало да доведат до постигане на специфична цел 1, свързана 

с капацитета на ФГББ и партньорите, регионалните библиотеки и представители на МСП 

да изпълнят проекта.  
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Ключова дейност е учебно посещение в Латвия за експерти от ФГББ и Съюз „Произведено 

в България”, по един ИТ специалист и ПР/маркетинг експерт от трите регионални 

библиотеки - обучители, и двама представители на МСП, за да повишат капацитета на 

своите институции по отношение на въвеждане в България на две социални иновации: 

1. Иновативен образователен модел за придобаване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

2. Изграждане на широки партньорства на национално и на регионално ниво, 

включващи всички видове заинтересовани страни от придобиването на дигитални 

компетентности от заетите в МСП в Латвия. 

 

4.2.Дейности, които би трябвало да доведат до постигане на специфичната цел 3 - 

утвърждаване на обществените библиотеки като центрове за дигитални обучения. 

В посочения в точка 4 (за опит на партньорите) предишен проект на латвийските 

партньори "ИКТ обучения за малки и микро предприятия за повишаване на 

конкурентоспособността и продуктивността", става ясно какъв е мащабът - иницииран от 

Министерство на икономиката на Латвия, финансовите параметри, постигнатите 

резултати, включително и „развити широки партньорства на национално и регионално 

ниво с централна, местна власт, НПО, бизнес, университети, библиотеки и други 

структури”. Моделът там, накратко, е на национално и местно ниво и е част от 

политиките за развитие на МСП. 

 

По аналогия се приема, че описаният модел ще бъде пренесен и изпробван в 3-те области. 

В текста на проекта предвиденият иновативен модел ще включва: 

1)въвеждането на съвременни форми на неформално обучение и гъвкави процеси на учене; 

2) участието на максимално възможен кръг от заинтересовани лица и целевата група 

при адаптирането на новия образователен модел; 
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3) използването на максималния капацитет и потенциал на регионалните библиотеки 

като центрове за дигитално включване. 

 

Приема се, че областни управи, общини, обществени библиотеки, НПО, работодатели, 

образователни институции в 3-те области ще са заинтересовани страни (ЗС) от целите и 

осъществяването на проекта. След обучение по социални иновации се очаква от 30 

представители на ЗС да изградят 3 местни партньорски мрежи. За целта след анкетиране, 

фокус групи се предвижда разработване на Анализ и стратегии за включване на 

заинтересованите страни от всяка област; а след обучение по социални иновации - 

подписване на Меморандуми за партньорство. 

 

Логично е стратегиите да започнат да се прилагат от обучените експерти при учебното 

посещение в Латвия, но в текста на проекта не е ясно посочено кой, как и кога трябва да ги 

прилага. 

 

4.3. Дейности, които би трябвало да доведат до изпълнение на специфична цел 4 – 

придобиване на знания и умения в дигитални технологии от 30 МСП, водещи до устойчива 

заетост. 

Тестванете на иновативния образователен модел е чрез разработване на учебна програма и 

образователна онлайн Платформа с 4 модула, предварително избрани като теми от 

практиката на латвийските партньори. Пилотното му тестване е предвидено за 30 

представители на МСП, които ще са членове на партньорската организация  „Произведено 

в България”.  

 

Практическото приложение на придобитите теоретични знания би трябвало да се 

осъществяви чрез „организиране в обществените библиотеки на клубове по дигитални 

компетенции, в които заетите лица съвместно дискутират и решават реални казуси от 
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своята работа. Получават свободен достъп до информационни ресурси, технологии и 

менторска подкрепа от обществените библиотеки и техните местни партньори: бизнес, 

НПО, образователни институции, местни власти. Ще се прилага метода "учене чрез 

правене".  

 

Ключово допускане е, че от общо 30 заинтересовани страни ще бъдат излъчени обучители, 

които ще искат да водят обучения по дигитални умения след като бъдат обучени те самите 

по 4-те предвидени модула – в дейност „Адаптиране на иновативен образователен модел 

за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и 

Стара Загора (ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗС В 4-ТЕ МОДУЛА)”: 

4. Разработване на учебно помагало за обучение на обучители по дигитални 

компетентности. 

5.6 Подбор на по 1 обучител по ИКТ от 10 заинтересовани страни, желаещи 

активно да участват в реализирането на новата образователна програма във 

всяка от трите области: обществени библиотеки, образователни институции, 

НПО, МСП.  

5.7. Провеждане на три двудневни обучения за по 10 обучители по дигитални 

компетентности във всяка от трите области.  

  

Допускането, че представители на ЗС ще могат да водят обучения в 4-те тематични модула 

след три еднодневни обучения с помощта на учебно помагало не е реалистично. Нещо 

повече, не са предвидени дейности по установяване на техните потенциални умения и 

знания как се обучават възрастни (training for trainers). Не е предвидено да има обучение за 

обучители за тях като бъдещ местен експертен капацитет.   

 

Не са ясни параметрите на бъдещите клубове по дигитални комптенции в обществените 

библиотеки, в които заетите лица съвместно дискутират и решават реални казуси от своята 
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работа – кой конкретно ще ги ръководи, с каква експертиза трябва да е, каква ще е 

отговорността на библиотеките, освен място за провеждане. 

 

Изводи: има пропуски и несъответствия в планирането на дейностите и подхода за 

изпълнение на проекта, които поставят под въпрос постигането на спеифични цели 3 и 4. 

 

Нивото на включване и подкрепа за иновативния образователен модел - в България е 

планирано да се приложи основно с местните, а не със заинтересовани страни на 

национално ниво. Конкретните параметри на иновативния модел на етап планиране на 

проекта са неясни: роля и отговорности на Регионалните библиотеки като бъдещи 

центрове за обучения по дигитални умения; конкретни очаквания от заинтересованите 

страни и измерения на бъдещото им партньорство с библиотеките; очаквания към 

обучените местни обучители от ЗС относно техния ангажимент.  

 

Въпрос 5: Дали очакваните резултати следват от дейностите, дали са ясно 

формулирани и дали съответстват на целите?   

 

Формулировки на резултати по специфична цел 1: „Да се изгради устойчиво 

транснационално партньорство между заинтересовани страни от Латвия и България, чрез 

трансфер на социални иновации и добри практики за придобиване на дигитални 

компетентности от заетите в МСП в трите области.” 

 

 Придобити нови знания и умения от 10-те участника от България за реализиране на 

социални иновации, включващи развитието на широки партньорства, насочени към 

повишаване възможностите за придобиване на съвременни дигитални умения от 

повече заети лица в българските МСП. 
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 Повишен капацитет на 8-те експерти от ФГББ и трите регионални библиотеки в 

Пловдив, Смолян и Стара Загора за развитието и адаптирането на иновативни и 

достъпни библиотечни услуги за развитие на съвременни ИКТ умения, с които да 

привлекат трайно нова специфична целева група - заетите, в т.ч. самонаетите от МСП. 

 Те също така ще са развили капацитета си като обучители по създаване и прилагане на 

социални иновации и иновативни образователни програми за придобиване на 

съвременни дигитални компетентности.  

 Придобити умения и повишена мотивация от представителите на МСП за активно 

участие в развитието на широки местни партньорства, насочени към придобиване на 

дигитални умения от заетите в МСП. Благодарение на демонстрирания опит от 

ЛИКТА, те ще са осъзнали и важното място, което библиотеките имат за подобряване 

на равния достъп до възможностите за учене през целия живот и придобиването на 

дигитални умения от заетите в МСП.  

 Придобито ноу-хау от латвийския опит, знания и умения от експертите от ФГББ и 

трите регионални библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара Загора за активното 

включване на обществените библиотеки и превръщането им в център за придобиване 

на дигитални компетентности от заетите в МСП.  

 

Петте формулировки за резултати по специфична цел 1 се приповтарят по смисъл и могат 

да се сведат до следните обобщени два очаквани резултата: 

1.1. Придобити знания и умения на представителите на ФГББ, Регионалните 

библиотеки и МСП, свързани с прилагането на латвийския образователен модел и 

изграждането на местни партньорски мрежи като две социални иновации в 

България. 

1.2. Развит капацитет на обучители по създаване и прилагане на социални иновации и 

иновативни образователни програми.  
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Формулировки на резултати по специфична цел 3: „Да се утвърдят обществените 

библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора като центрове за придобиване на 

дигитални компетентности от заетите в МСП” 

 Повишен капацитет на участниците (минимум 30) в трите партньорски мрежи за 

иницииране, разработване и въвеждане на социални иновации, които подобряват 

достъпа на заетите в МСП до учене през целия живот, с акцент върху придобиването на 

дигитални компетентности. 

 

Тази формулировка е неясна, твърде обща и най-вече не отговаря на специфичната цел. 

Не е ясно защо след провеждане на дейностите със заинтересованите страни 30 техни 

представители трябва тепърва да инициират и разработват социални иновации. Самият 

проект е пилотен за изпробване на две предварително избрани социални иновации от 

опита на латвийския партньор.  

 

3.1. Повишена разпознаваемост от заинтересованите страни на новите функции и 

потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

3.2. Постигната по-голяма ангажираност на заинтересованите страни от провеждането 

на социални иновации, подобряването на достъп на заетите до учене през целия 

живот и повишаването на дигиталните им компетентности. 

3.3. Повишена мотивация на работодателите в МСП за сътрудничество с 

библиотеките за организиране и провеждане на образователни програми за 

придобиване на съвременни дигитални компетенции от заетите лица.  
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Тези три формулировки отговарят на специфичната цел, с уговорката, че в реалното 

изпълнение на проекта участници от МСП не са непременно работодатели, а и заети 

лица. 

 Създадени по-добри условия за превръщането на обществените библиотеки в 

устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП, 

благодарение на целите, принципите, формите на сътрудничество и дейностите, 

определени в Стратегиите и Меморандумите за развитие на партньорство между 

заинтересованите страни.  

Това всъщност са продукти от изпълнението (outputs), а не резултати (outcomes). 

Стратегиите и меморандумите са писмени документи, показващи напредъка в 

създаването и развитието на трите партньорски мрежи и ангажираността на ЗС, т.е. в 

постигането на резултатите за разпознаваемост, ангажираност и мотивация на 

работодателите в МСП.  

 

Формулировки на резултати по специфична цел 4: „Да се подобрят перспективите за 

устойчива заетост на 30 заети лица от МСП в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, 

чрез придобиване на съвременни дигитални компетентности.” 

 

4.1. Подготвени местни обучители по дигитални компетенции 

Този очакван резултат не може да бъде постигнат изцяло от дейностите, както беше 

посочено и във въпрос 3 по-горе: нереалистично е да се очаква от 30 представители на ЗС 

да станат обучители по дигитални компетенции с 3 двудневни обучения. 

 

 Създадени условия за провеждане на първи пилотни обучения на заети лица от 

МСП и тестване на новата образователна програма. 
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Това са всъщност продукти от изпълнение на дейностите - адаптирана учебна програма, 

онлайн интерактивна обучителна платформа, учебни материали. 

 

4.2. Повишени дигиталните компетенции на 30 заети лица от областите Пловдив, 

Смолян и Стара Загора. Благодарение на това те ще са повишили: 

- производителността на техния труд,  

- своята конкурентоспособност на пазара на труда и 

- устойчивостта на тяхната заетост.  

Повишените комптентности могат да доведат до повишаване на производителността, 

конкуретноспособността и устойчивостта на заетостта в по-голям период от време след 

приключването на обученията на представители на МСП. Това всъщност са възможни 

ефекти от проекта, които към момента на правенето на оценката трудно биха могли да 

бъдат оценени. 

 

 Проектът помага на заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора 

да: 

- Имат подобрен достъп до гъвкави процеси за учене през целия живот; 

- Да се повиши % на заетите, които ще участват в достъпни форми на  

неформално обучение и самостоятелно учене. 

 

Тези формулировки също могат да се съотнесат към по-дългосрочните ефекти от проекта, 

с допускането за продължаване и устойчиво ползване на продуктите. 

 

Въпрос 6: Дали в проекта има обективно проверями добре формулирани 

индикатори? 
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В проекта няма предварително съставена цялостна система от индикатори, освен 

индикатори за изпълнение, които са свързани пряко с дейностите/задачите и описват във 

физически единици крайните продукти от реализацията на дейности.  

 

Изрично посочените като индикатори  за изпълнение са шест трансферирани иновативни 

практики, които всъщност описват двата основни продукта от дейностите: 

- Интерактивна, основана на гъвкави процеси на учене, онлайн-обучителна 

платформа за придобиване на съвременни дигитални компетентности от нова 

целева група – заетите в МСП 

- Изградени и с развит капацитет 3 местни партньорски мрежи на заинтересовани 

страни (малкия и среден бизнес, НПО, държавните и общински власти) в областите 

Пловдив, Смолян и Стара Загора за развитие на социални иновации, насочени към 

придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП. В центъра на този 

нов партьнтьорски модел ще е обществената библиотека, превръщайки я в основно 

място за достъп до дигитални технологии, самостоятелно учене и неформално 

обучение на заетите в МСП.” 

 

В описанието на отделните дейности се съдържат изчерпателни индикатори за тяхното 

изпълнение. 

 

Липсват индикатори за резултати, по които може да се измери в каква степен са се 

случили желаните промени. Те са свързани със специфичните цели, измерват ползите за 

целевите групи, които пряко зависят от ползването на продуктите от проекта (Анализ и 

стратегии за развитие на партньорство между заинтересованите страни, Меморандуми за 

сътрудничество, обучителна Платформа, обучения, програма за обучения, помагала). 
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Индикаторите за резултати описват промените в знания, умения, поведение, капацитет на 

целевите групи.  

 

Липсват и индикатори за непосредствено въздействие, по които може да се оцени 

степента на постигане на специфичните цели. Те са свързани с дългосрочните последици 

за целевата група, както и за цялата общност. 

 

ИЗВОДИ ПО УМЕСТНОСТ: 

По критерия уместност/релевантност проектът може да бъде оценен като частично или 

донякъде уместен/релевантен. На ниво замисъл и планиране има: 

- ясни потребности на целевите групи;  

- липсва предпроектно проучване, тъй като проектът има иновативен характер; 

- специфичните цели са уместни, но неизмерими, две от тях са нереалистични за 

постигане за срока от 1 година; 

- част от дейностите не водят до постигане на специфичните цели и оттам – очакваните 

резултати;  

- резултатите следват донякъде от набора от дейности и водят до частично изпълнение 

на специфичните цели; 

- липсва цялостна система от индикатори за измерване на резултатите и 

непосредственото въздействие на проекта. 
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ЕФЕКТИВНОСТ  

 

Критерият за ефективност се отнася до това доколко резултатите са били постигнати или 

доколко са реализирани потенциалните им ползи – и оттам дали целите на проекта са 

постигнати. Каква разлика е произвел проектът на практика, като се измерва до каква 

степен целевите групи са се възползвали от предоставените продукти или услуги.  

В допълнение, по задание на Възложителя, постигнатите резултати са оценени и по 

приложимост на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на 

дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. 

Ключовият въпрос е "какво съществува сега, което не е било там преди?" 

 

Липсата на предварително разработена цялостна система от индикатори се отразява на 

измерването на резултатите и специфичните цели (въпрос 6 от Уместност / 

релевантност), ето защо получените отговори в измерването на резултатите са в 

абсолютни стойности, не са съотнесени към предварителни целеви стойности, тъй като в 

повечето случаи няма такива. Например, „повишена разпознаваемост от заинтересованите 

страни на новите функции и потенциала на обществените библиотеки…” не може да се 

измери според предварително зададена целева стойност с колко да е повишена. По същата 

причина не може да се приложи ска́лата от Консолидираните насоки за провеждане на 

оценки на ЕС в шестте степени – високо задоволителна; задоволителна; умерено 

задоволителна; умерено незадоволителна; незадоволителна; високо незадоволителна.  

 

За нуждите на оценката по критерий ефективност ще се използват само ясно 

формулираните резултати, които съответстват на специфичните цели от въпрос 5 от 

Уместност/релевантност. Формулировки на резултати, които са неясни, повтарящи се, 
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всъщност продукти или дейности, са коментирани като условие или средство за постигане 

на резултати. 

 

В оценката на ефективността са използвани данни от 4 въпросника и 6 фокус групи – по 2 

във всеки град съответно със заинтересовани страни и МСП.  

 

Участници по тип организации: 

Въпросници Отговорили на онлайн 

въпросниците: 

Участвали във фокус 

групите: 

МСП 12 3 в Смолян 

2 в Пловдив 

3 в Ст.Загора  

Обучителни организации, 

образователни институции, 

НПО, доставчици на 

дигитални услуги 

15 9 в Пловдив 

6 в Смолян 

6 в Ст. Загора 

Общини / обл.управи 1 

Библиотеки - регионални 

общински 

7 

Общо: 35 8 – МСП; 21 - ЗС 

 

Очаквани резултати по специфична цел 1 са: 

1.1. Резултат: придобити знания и умения на представителите на ФГББ и 3-те области 

от Регионалните библиотеки и МСП, свързани с прилагането на латвийския 

образователен модел и изграждането на местни партньорски мрежи като две 

социални иновации в България. 
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Излъчените представители от 3-те регионални библиотеки, заедно с представителите на 

екипа на ФГББ и Съюз „Произведено в България” са експерти по ИКТ, ПР, обучители. На 

фокус групите, регионалните и Националната кръгли маси местните експерти 

демонстрираха познаване на модела на LIKTA, както и аналитично критично мнение за 

силните страни и някои неприложими за българските условия характеристики. Продукти 

от изпълнението на дейността са отчетните доклади с тяхното мнение за възможностите за 

прилагане на латвийския модел, приложимостта му в нашата страна за обучението на 

представители на МСП, както и необходимото учебно съдържание за платформата за 

обучение.  

На въпроса с какво те са допринесли за по-нататъшното изпълнение на проекта в 

качеството им на експерти и участници в учебното посещение, отговорите могат да бъдат 

обобщени като: съдействие за включване на заинтересовани страни, участие в обученията; 

дейности за оценка; заключителни дейности. 

На въпросите дали получените знания са били изчерпателни и дали са имали яснота какво 

и как може да бъде приложено в България, пет от шестимата експерти от Регионалните 

библиотеки посочват, че това е така за тях само донякъде, а един – изцяло. В един от 

отговорите се посочва, че на обучението в Латвия в рамките на три дни обучаемите са 

придобили базови познания, обемът информация бил голям и не би могъл да се усвои за 

толкова кратък период от време. 

 

1.2. Резултат: развит капацитет на обучители по създаване и прилагане на социални 

иновации и иновативни образователни програми  

Резултатът се очаква от дейността, свързана с посещението в Латвия, но е свързан и с 

последвалото обучение на потенциалните местни обучители по социални иновации и да 

водят обучения по дигитални умения. Всъщност местните експерти не разделят двата вида 

обучения. Те се самооценяват като обучители както по „създаване и прилагане на 
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социални иновации и иновативни образователни програми”, така и по обучения в 4-те 

групи дигитални умения, тъй като са били ангажирани и в това. 

 

В обратната връзка на 5 от 6-те експерти за учебното посещение преобладава 

самооценката, че те по-скоро не са придобили капацитет или ако имат такъв, то той не се 

дължи на това посещение. Като причина е посочен фактът, че не е било проведено 

специално обучение за обучители (training for trainers), както и краткото време на 

посещението.  

 

Един от експертите е на мнение, че може да бъда обучител по създаване и прилагане на 

„социални иновации и иновативни образователни програми”, като има всъщност предвид 

обучения по две от темите, свързани с дигиталния маркетинг и услуги в облак. 

Извод: резултатите по спецфична цел 1 са постигнати само донякъде – придобити 

познания за иновативния модел в Латвия. 

 

Очаквани резултати по специфична цел 3 са: 

3.1. Резултат: повишена разпознаваемост от заинтересованите страни на новите функции 

и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално включване. 

 

След проведено задълбочено проучване с анкети и фокус групи през месец май 2018 г. е 

изготвен „Анализ на заинтересованите страни от развитието на цифрови умения у 

заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора”. Поканени по 

предложение на библиотеките заинтересовани страни са 98 в област Пловдив, 92 в област 

Стара Загора и 90 в област Смолян.  

 

Голямата част от общо 105 респонденти заинтересовани страни, от които 27 МСП, 

отговорили на анкетата не са наясно, че библиотеките разполагат с оборудвани 
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обучителни центрове. Според получената информация от фокус групите, интервюта и 

регионалните кръгли маси през ноември 2018 г. обяснението е, че МСП са нова за 

библиотеките целева група, с която те не са работили преди това. 

 

В отговорите на въпросниците в края на проекта 14 от 15 отговорили от групата на 

обучителни организации, образователни институции, НПО, доставчици на дигитални 

услуги преценяват, че библотеките имат потенциал в новата си роля:     

 

Мнение на участник във фокус група със ЗС - Смолян относно новата роля на 

библиотеката: „Това не е нищо ново. „Глобални библиотеки” предлагат подобно нещо 

повече от 8-9 г. Работа в нета, социалните мрежи за свързване и комуникация от 

разстояние. Фокусът е да се превърнат библиотеките като място за бизнес развитие., 

т.е. да стигнат да бизнеса и да задържат вниманието му.” 

 

Координаторката от Регионална библиотека Смолян във фокус групата: „До този момент 

МСП не са ни откривали като такава институция. Малко бяха на обученията, но сме 

разпознаваеми вече. Малкото от тях вече питат какво друго можем да предложим?” 

 

Всички 12 респонденти от МСП споделят същото мнение, както и единственият 

респондент от групата на общини и обл.управи: 
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Промяната в средата за развитие на дигитални умения в посока повече информираност за 

възможностите на библиотеките и повече обучители на местно ниво се е случила донякъде 

според 15 отговора в групата на обучителни организации, образователни институции, 

НПО, доставчици на дигитални услуги: 

 

Според 12-те респондентите от МСП промяна има само донякъде или няма такава: 
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Сходни са мненията на 11 респонденти на библиотеките – промяна има само донякъде или 

няма такава: 

 

 

Изводи:  

 В края на проекта библиотеките са по-разпознаваеми, но сред респондентите на 

проучването, т.е. сред хора, с които е имало целенасочено взаимодействие.  
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 Като цяло средата за развитие на дигитални умения, което включва ролята на 

библиотеките като място и възможности, както и достъпни обучители е променена 

само донякъде или не е променена, по мнения на МСП и заинтересовани страни. 

 

3.2. Резултат: постигната по-голяма ангажираност на заинтересованите страни от 

провеждането на социални иновации, подобряването на достъпа на заетите до учене 

през целия живот и повишаването на дигиталните им компетентности. 

Поканени за дейностите по проекта по предложение на библиотеките заинтересовани 

страни са 98 в област Пловдив, 92 в област Стара Загора и 90 в област Смолян. Отзовали са 

се „стари” партньори – основно НПО, читалища. Създадени са и нови партньорства, 

например с организации за икономическо развитие, обучителни фирми. Неотзовалите се са 

основно обучителни фирми, учебни заведения, доставчици на дигитални услуги, браншови 

организации.  

 

Важна част от Анализа са Стратегиите за включване на ЗС от всяка област. Стратегиите 

обхващат предложения за по-нататъшни стъпки с цел осигуряване на подкрепа от всяка 

от заинтересованите страни.   

 

След проведени три еднодневни обучения за по 10 представители на ЗС по развитие на 

социални иновации в сферата на учене през целия живот, с акцент върху придобиването на 

дигитални компетентности от заетите в МСП са подписани Меморандуми във всяка от 

трите области от по 10 местни ЗС – община и обл.управа (Смолян), обучителни 

организации, НПО, библиотеки. Меморандумите за сътрудничество вземат предвид 

интересите, значението и влиянието на всяка ЗС и необходимостта от специални усилия за 

осигуряване на подкрепата и въвличането им като партньор по Проекта.  
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Каква е била нагласата на групите заинтересовани страни към партньорство с 

библиотеките в началото?  

● Има първоначална ангажираност сред достатъчно голям брой ЗС. 

● Подписаните Меморандуми са свидетелство за първоначалната ангажираност на ЗС в 

трите области с целите на проекта в най-широки рамки.  

● Повечето ЗС са благосклоннни към бъдещо сърудничество и са в изчаквателна позиция 

след първоначалните фокус групи, проучване и подписване на Меморандумите. 

● Част от ЗС, макар и малка, основно доставчици на дигитални услуги и обучителни 

организации, са видели в регионалните библиотеки конкуренти в сферата на 

обучението. 

● Другата част не са припознали библиотеката като институция, която би могла да 

осъществява такава дейности и са били на мнение, че библиотеките трябва да се 

придържат към традиционната си роля. 

● Областната управа и община Смолян са подкрепили Меморандума за сътрудничество, 

но в другите 2 области има слаб или никакъв интерес от местните власти.  

● Ако се следва модела в Латвия, иницативата трябва да получи подкрепа както на 

местно, така и на на национално ниво, което е задача на ФГББ.  

 

Каква е оценката за ангажираността на ЗС в края на проекта? 

 

По отношение на активността – 15-те респонденти на въпросника към групата на 

обучителни организации, образователни институции, НПО, доставчици на диг. услуги и 11 

индивидуални от групата на регионални и общински библиотеки са имали висока 

активност в партньорските дейности по проекта: 
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Отговори от библиотеките: 

  

В единствения отговор от представител на Областна управа е посочено само участие в 

началните срещи по проекта. 

 

На въпрос във фокус групите „Какви партньорства с други ЗС - главно библиотеките, 

установихте? Тези партньорства имаха ли значение за работата ви? Каква полза имаше 

от тях?” във фокус групите се чуха разнобразни отговори: 

 

Легенда: 
- обменихме информация и 
идеи  
- участвахме в срещи по 
проекта 
- участвахме в организираните 
обучения 
- излъчихме потенциални 
обучители 
- в готовност сме да 
предоставим обучителна 
експертиза, лектори, ментори 
за провеждане на обучения в 
библиотеките 
 

Легенда: 
- обменихме информация и 
идеи  
- участвахме в срещи по 
проекта 
- участвахме в организираните 
обучения 
- излъчихме потенциални 
обучители 
- в готовност сме да 
предоставим обучителна 
експертиза, лектори, ментори 

за провеждане на обучения в 
библиотеките 
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Мнение на участник във фокус група със ЗС в Смолян: „От проекта се създава 

неформална мрежа от човешки ресурси. Има много повече фокус върху дейността на 

бибилиотеката. Целта е по–голяма аудитория. Трябва да бъде развито в структурирана 

форма. Важно е да бъде приета структура, която да канализира регулярна информация - 

конкретни партньорски идеи.” 

 

Мнение на участник от обучаваща фирма във фокус група в Пловдив: „Не бих казала, че 

има нещо повече от разширяване на кръгозора, нещо реално като партньорство” 

 

Мнение на участник от обучаваща фирма във фокус група в Пловдив: „Това, което 

можехме да направим, е да поканим и да убедим други да се включат в обученията, 

защото на този етап ние не сме били в ролята на обучители. Ние бяхме подготвени 

евентуално да бъдем, но не сме влизали в тази роля, макар че тази беше идеята.” 

 

Респондент на въпросника към обучителните организации: „Минусите, които са 

поправими засега са: неуспешен опит за създаване на коалиция в подкрепа на проекта. 

Много слабо присъствие и на регионално и на национално ниво в сравнение с Латвия. 

Липсват основните партньори като министерства - с подкрепа със средства и 

обучителни ресурси; големи софтуерни фирми, като например Microsoft, подпомагащи 

със софтуер, обучители и обучителни ресурси. Всички изброени са ключови в LIKTA, 

както и много други в различни направления.” 

 

Изводи: 

 В края на проекта има постигната по-голяма ангажираност сред голямото мнозинство 

местни заинтересовани страни и самите библиотеки. Те са се включвали активно в 

дейностите, получили са определени ползи от партньорствата си с библиотеките, имат 
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заявена готовност да организират обучения – библиотеките, или да предоставят 

експертиза – обучителните организации.  

 Постигнатото е само начало на евентуално бъдещо надграждане, което трябва да 

стъпва на договаряне и ясни параметри на роли и отговорности.  

 Стратегиите са задълбочен и изчерпателен документ с дългосрочен хоризонт и могат 

да бъдат прилагани след приключването на проекта, с оглед надграждане на 

постигнатото дотук. 

 

3.3. Резултат: повишена мотивация на работодателите в МСП за сътрудничество с 

библиотеките за организиране и провеждане на образователни програми за 

придобиване на съвременни дигитални компетенции от заетите лица.  

През месец май 2018 г. мнозинството от МСП (5 в Пловдив, 15 в Ст.Загора и 7 в Смолян), 

отговорили на анкетата в „Анализ на заинтересованите страни от развитието на 

цифрови умения у заетите в МСП”: 

 Не са били запознати с възможностите, с които библиотеките разполагат като 

оборудвани центрове за обучения.  

 Предложението за безплатно обучение в библиотеката по 4-те модула буди 

доверието им; по-склонни са да се включат в безплатно обучение в библиотеката, 

отколкото другаде. 

 И все пак – не фактът, че са безплатни е водещ мотив за включване в обучения 

(най-вече в отговорите на МСП в Ст.Загора и Смолян). В Анализа от месец май 

2018 преобладават мненията, че обученията не трябва да са безплатни, трябва да се 

търси подхдяща форма за заплащане, за да бъдат оценени сериозно и като 

достатъчно качествени от клиентите – МСП. 

 Водещите мотиви за потенциално участие са качеството на обученията, които биха 

им дали практически ползи и лесният достъп, включително чрез онлайн платформа. 
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Участниците във фокус групите с МСП в края на проекта завиха, че биха продължили по 

нивата в образователната програма. 

 

Във фокус групите беше потвърдено мнението, че обученията по-скоро не трябва да са 

безплатни, а трябва да се търси подходяща формула за заплащане с процентно участие на 

самите МСП. 

 

Изводи: мотивацията на участвалите в проекта МСП за сътрудничество с библиотеките е 

повишена. В началото е имало ясен интерес от включване в обучения, а след пилотните 

обучения мотивацията на участниците за продължаване на обученията е декларирано 

висока. Причините – висока оценка за получените знания и умения, не толкова фактът, че 

са безплатни. 

 

Очаквани резултати по специфична цел 4 са: 

Продукт обучителна Платформа и програма: 

Основен продукт от изпълнението на проекта е интерактивна, основана на гъвкави 

процеси на учене, онлайн обучителна Платформа за придобиване на съвременни 

дигитални компетентности от нова целева група – заетите в МСП. Тя, заедно с разработена 

учебна програма е важна част от иновативния образователен модел, който е трябвало да 

се трансферира в България. 

 

Обучителната платформа и обучителната програма в 4-те избрани теми дигитален 

маркетинг, услуги в облак за МСП, защита и поверителност на данните и безопасни 

онлайн транзакции и сътрудничество са изпробвани първо с групата на излъчените за 

обучители представители на местните заинтересовани страни, като целевата бройка е 

достигната, с изключение на Ст.Загора: 
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обучения на обучители 

  Ст.Загора Смолян Пловдив 

модул1 7 11 11 

модул 2 6 12 12 

модул 3 8 9 10 

модул 4 7  10 8 

 

В мненията на 13 респонденти от групата на обучителни организации, образователни 

институции, НПО, доставчици на дигитални услуги има разнобой, половината я оценяват 

високо, но другите – донякъде или по-скоро не: 

  

По-голямата част от 12 респонденти от МСП я оценяват високо по отношение на достъп, 

относително високо като лесна за работа и ориентиране и високо/донякъде като 

достатъчно знания: 
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9-те респонденти от библиотеките са много по-критични към Платформата по отношение 

на достъпност и лесно ориентиране и използване: 

 

 

 

Мнения на участници във фокус групи с МСП от Смолян, Пловдив: 

„Необходимост от доразвиване, сложна е и има голяма доза тромавост; нужно е да 

бъдат обхванати по–малко теми в по–голям отрязък от време. Постъпващата 
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информация е доста за този малък период. Трябва да има практически тестове също 

така, а не „сертификат еди кой си номер какъв е...” 

 

„В началото имаше нещо, което лично мене ме шокира, защото, когато влезеш в 

обучение, има един модул, в който те оценяват какви знания има, какви проценти. Човек 

се стъписва и си казва „сега ще се изложа”. Според мен това е абсолютно безсмислено. 

Не смятам, че е правилният начин в началото на обучението. Времето за решаване на 

този тест беше много кратко. Някои се справят по-добре, други са от „а” и „б”. 

Преподавателят обаче трябва да е на нивото на начинаещите. Другите си казват „аз 

защо съм дошъл тука”? 

 

„Недостатък е еднократното влизане. Липсата на възможност за корекция, тестът не 

може да се коригира повторно, за да е изпълнен докрай. Нужни са поне 2 опита в 

модулите.” 

 

Мнения на участници във фокус групи със заинтересовани страни в Пловдив, Смолян: 

„Използвах първо ниво с получен сертификат. Платформата се използва лесно.” 

 

„Платформата е хаотична и разпръсната, което създава обърканост. Заключват се 

тестовете и има липса на интуитивност. Еднодневното обучение е недостатъчно, без 

практически елемент, проиграване, забележки и препоръки.” 

 

„Няма добре структурирано съдържание. Като препоръка - да има линкове-тематични, 

които да отварят съдържанието” 

 

Изводи:  
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 Организацията на съдържанието и ориентирането в Платформата подлежат на 

подобрение. 

 Времетраенето и броя на опитите за тестовете за завършване на ниво от обучителните 

модули са недостатъчни според обратна връзка от значителна част от участниците във 

фокус групите. 

 Връзката с практиката е компонент, който е посочен като недостатъчен.  

 

4.1. Резултат: подготвени по 10 местни обучители по дигитални компетенции 

Във всеки град има излъчени потенциални местни обучители от обучителни организации, 

образователни институции, НПО, доставчици на дигитални услуги, както и от 

библиотеките (Смолян, Ст.Загора). 

 

Развитие на капацитета: 

 

На въпрос към 1) обучителни организации, образователни институции, НПО, доставчици 

на дигитални услуги и към 2) библиотеки „Имахте ли нужда от обучения преди проекта, 

за да можете да прилагате във вашата пряка работа знания и умения от някои от 

темите?” отговорите показват големи различия в индивидуалната самооценка, така и 

между самите 4 теми в рамките на групата респонденти. Неслучайно първият въпрос по 

темата ниво на знания и умения е общ – доколко обучаемите са имали нужда от знания и 

умения в работата си изобщо. За някои от тях има теми съвсем непознати или малко 

познати, малка част декларират достатъчно познания:                   
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В отговорите на служителите на библиотеки небходимостта от обучения в началото е още 

по-ясна:  

  

 

Оценката на получените знания и умения след обученията е също с големи различия, 

които отразяват познанията по 4-те теми в отговорите на един респондент, както и по 4-те 

теми поотделно.  

 

Обучителни организации, образователни институции, НПО, доставчици на дигитални 

услуги (2 страници): 

Легенда: 
- Нямах познания в тази област 
и съответно не съм ги 
прилагал(а) в пряката си 
работа 
- Имах известни познания 
преди обученията, които 
прилагах в пряката си работа 

 - Имах достатъчно познания 

преди обученията, които 

прилагах в пряката си работа 

Легенда: 
- Нямах познания в тази област 
и съответно не съм ги 
прилагал(а) в пряката си 
работа 
- Имах известни познания 
преди обученията, които 
прилагах в пряката си работа 

 - Имах достатъчно познания 

преди обученията, които 

прилагах в пряката си работа 
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Библиотеки (2 страници): 

  

Легенда: 
- Темата беше изцяло нова за 
мен 
- Познанията ми преди 
обученията бяха недостатъчни 
и несистематични 
- Имах познания, които 
обогатих с актуална 
информация 
- Нямаше нова информация за 
мен 
- Не съм участвал/а 

Легенда: 
- Темата беше изцяло нова за 
мен 
- Познанията ми преди 

обученията бяха недостатъчни 
и несистематични 
- Имах познания, които 
обогатих с актуална 
информация 
- Нямаше нова информация за 
мен 
- Не съм участвал/а 
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Големите разлики в нивото на знания и умения както на индивидуално ниво – в един 

респондент, така и в отделните 4 теми произтичат от факта, че групите са съставени на 

принципа на отворените обучения без предварителен подбор и са нехомогенни.  

 

Самооценка на готовността за водене на обучения: 

 

Само 40% от отговорилите потенциални обучители посочват, че имат готовност да бъдат 

обучители. Въпросът е свързан със самомоценка дали респондентите могат да бъдат 

обучители, но не и дали са такива, тъй като в проекта няма предвидена такава дейност. 
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Пример за положителна самооценка е отговор на респондент от групата експерти, 

посетили Латвия: „Тъй като работя като обучител по дигитални компетентности на 

деца и възрастни, преминах през четирите обучения за обучители по програмата, с 

което надградих знания по четирите модула, запознах и установих връзка  с ключови 

републикански обучители и добих кураж да съм обучител по две от темите, свързани с 

дигиталния маркетинг и услуги в облака.” 

 

Отговор на респондент на въпросника за обучителните организации: „Като представител 

на бизнес-асоциация на МСП ще организираме курсове за нашите членове, 

предварителните проучвания показват, че има интерес за всичките 4 модула, 

разработени по проекта. Към момента липсва систематизирана информация по 

модулите, която всеки ден се обновява. В началото на следващата година ще разработим 

график за обучение по четирите модула (4 обучения за 2019 г.) след съгласуване с 

представители на фирмите.” 

 

Преобладават обаче мненията, че получените знания и умения са недостатъчни: 

Мнение на участник във фокус група със ЗС в Смолян: „Обучения на обучители са добри, 

но философията на еднодневни обучения е слаба. Твърде недостатъчно. Няма 

проиграване на модула.” 

 

Мнение на участник във фокус група в Пловдив: „Обучението на обучителите не беше 

достатъчно, за да може библиотеката да стане оттук нататък обучителен център с 

тези обучители. За да поемем обучения на МСП, ще имаме нужда от повече знания и да 

преминем обучение за обучители също. Един ден е просто въведение в темата! Самите 

експерти, които ни обучаваха, казаха: вие не можете с един ден да обучавате други хора, 

които не са чували!” 
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Изводи: 

 Обучение в дигитални умения за потенциалните по 10 обучители в 3-те области е било 

необходимо. 

 4 дни обучения в 4-те модула са недостатъчни. 

 Ясно заявена необходимост от обучение в умения за водене на обучения на възрастни, 

каквото няма предвидено в проекта. 

 

Непредвиден резултат към специфична цел 4: ползи от участието в обучения по 

дигитални умения за потенциалните обучители в пряката им работа. 

 

Непредвиден, но постигнат резултат е повишеният капацитет в 4-те теми в потенциалните 

обучители. Те не са получили достатъчно знания и умения за обучители на МСП, но 

посочват многобройни ползи в пряката си работа в институциите, от които са – 

обучителни организации, читалища, НПО, както и в библиотеките.  

 

Примери: 

Местен координатор в библиотеката в Смолян: “Получих достатъчно информационна 

стойност по темите за личните данни и дигиталния маркетинг, използвах 

информацията, за да обуча библиотекарите.” 

 

Участник във фокус група със ЗС в Пловдив: „За мен беше важно да си сверя часовника, 

защото ние самите сме разработили платформа за синхронно и асинхронно обучение и 

ми беше много полезно да видя какво правят латвийците. Те са много напред в доста 

отношения, но видяхме, че е разочароващо нивото на ползване на онлайн услугата. Така е, 

защото е само асинхронно. Практиката навсякъде по света е, че се разчита човек сам ще 

влезе и ще следва стъпките. В общи линии това не се случва или ако се случва, е в много 
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малък процент от ЦГ, което е разочароващо. Така че, защото методологията е неточна 

– трябва да се съчетават синхронното с асинхронното, т.е. онлайн в реално време 

трябва да има”. 

 

Обобщение на всички примери за ползите за обучителни организации, НПО и библиотеки 

– в Приложение 1 

 

4.2. Резултат: повишени дигиталните компетенции на 30 заети лица от областите 

Пловдив, Смолян и Стара Загора. Благодарение на това те ще са повишили: 

- производителността на техния труд,  

- своята конкурентоспособност на пазара на труда и 

- устойчивостта на тяхната заетост. 

 

Каква е била предварителната нагласа на МСП за нуждата от обучения по 4-те модула?  

Попълнилите анкетата за „Анализ на заинтересованите страни от развитието на 

цифрови умения у заетите в МСП” през месец май 2018 г. са 5 МСП в област Пловдив, 15 

в област Стара Загора и 7 в област Смолян. Анкетата е имала за цел да установи общото 

им ниво на дигитални умения. Резултатите повтарят принципно тези от  допитването от 

месец март 2017 г., посочени в частта Уместност/релевантност, въпрос 1. При всички 

респонденти се отчита, че 4-те предвидени в проекта теми ще са необходими за тях.  

 

Не е правена предварителна оценка на нивото на конкретните знания и умения в 4 теми на 

бъдещите обучения, която да послужи за дизайн на обучителните модули. Подходът е 

входящ тест, след който обучаемият продължава в програмата.  

 

Броят участници в обучения за МСП е както следва:  
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обучения на МСП 

  Ст.Загора Смолян Пловдив 

модул 1 6 6 10 

модул 2 1 6 8 

модул 3 6 8 10 

модул 4 3 6 10 

 

Отговорите на въпрос „Имахте ли нужда от обучения преди проекта, за да можете да 

прилагате във вашата пряка работа знания и умения от някои от темите?” и тук 

показват големи различия в индивидуалната самооценка, така и между самите 4 теми в 

рамките на групата респонденти. 

 

     

Въпросник (2 страници) 

Легенда: 
- Нямах познания в тази област 
и съответно не съм ги 
прилагал(а) в пряката си 
работа 
- Имах известни познания 
преди обученията, които 
прилагах в пряката си работа 

 - Имах достатъчно познания 

преди обученията, които 

прилагах в пряката си работа 
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Както и в групата с потенциални бъдещи обучители, и в групата от МСП големите разлики 

в нивото на получените знания и умения както на индивидуално ниво – в един респондент, 

така и в отделните 4 теми произтичат от факта, че групите са съставени на принципа на 

отворените обучения без предварителен подбор и са нехомогенни. 

 

Примери за реално приложение на наученото в практиката на МСП от онлайн 

въпросниците и фокус групите: 

Легенда: 
- Темата беше изцяло нова за 
мен 
- Познанията ми преди 

обученията бяха недостатъчни 
и несистематични 
- Имах познания, които 
обогатих с актуална 
информация 
- Нямаше нова информация за 
мен 
- Не съм участвал/а 
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 Има положителна промяна в посока на конкурентноспособност. Сайтът е променен, 

познания как да се рекламира фирмата. По-защитена информация също така. 

 Оптимизиране работата в офиса по отношение на кибер сигурност 

 Избор на подходящ вид реклама на бизнеса. 

 Рекламирам фирмата доста по-добре чрез страници и сайтове. 

 Направихме на хотела Фейсбук страница, сега разбрах кои са основните изисквания, за 

да можем по-добре да продаваме услугите си, регистирахме се в доста платформи, т.е. 

станахме по-видими, преди това ни липсваше дигиталният маркетинг. Обаждат хора, 

които са видели, прочели са, забелязваме повишен интерес, но не можем да кажем дали 

е от рекламата в Интернет. 

 Изграждаме нов сайт, проектирахме според спецификите, аз сега повече го 

контролирам, знам кое да гледам и изисквам от дизайнера. 

 Запазваме по-важните данни на още едно място, което е още по-сигурно. 

 Сложихме нови пароли с оглед на минималните изисквания за сигурност; архивиране 

данните на диск. 

 Повече начини на защита на личните данни; разпознавам по-лесно фалшивите 

съобщения и новини. 

 Наблюдавам кой изисква информация от мен, каква е тя и наистина ли имат право да я 

изискват. 

 Проверявам лично сертификатите във всеки сайт за валидност. Също поставяме повече 

защити на дигиталните устройства. 

 Внимавам как затварям сайтове - от „изход”, а не от “X”-чето, за по-голяма сигурност. 

 Преминавам през няколко етапа преди да потвърдя която и да е транзакция онлайн. 
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В текста на проекта има и формулировка на по-дългосрочните ефекти от проекта, с 

допускането за продължаване и устойчиво ползване на продуктите. Като очакван ефект за 

МСП са заложени повишаване на: 

- производителността на техния труд; 

- своята конкурентоспособност на пазара на труда;  

- устойчивостта на тяхната заетост. 

 

Участниците във фокус групите и респондентите от МСП на онлайн въпросника не 

можаха да посочат конкретни ефекти от приложението на знанията и уменията поради 

твърде краткия период между обученията и провеждането на оценката. 

 

Изводи:  

 Има повишени дигитални компетентности на представителите на МСП. 

 По посочените ползи при приложението на наученото, както и по заявения интерес за 

продължаване в нивата на програмата може да се съди за високата степен на 

удовлетвореност на МСП. 

 

Изводи по критерий ефективност за степента на постигане на специфичните цели: 

Ефективността може да бъде оценена като задоволителна, от което следва, че и 

спеифичните цели са постигнати само донякъде. 
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ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ИНОВАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

По задание оценката трябва да оцени постигнатите резултати от гледна точка на 

приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване 

на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. 

Иновативните елементи на новия образователен модел са следните: 

1. 3 местни партньорски мрежи на заинтересовани страни (обучителни фирми, 

образователни иниститции, НПО, общини и областни управи) за развитие на 

социални иновации, насочени към придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. В центъра на този нов партньорски модел - обществената 

библиотека  

2. Интерактивна, основана на гъвкави процеси на учене, онлайн обучителна 

Платформа и разработена учебна програма за придобиване на съвременни 

дигитални компетентности от заетите в МСП.  

Въз основа на изводите по отношение на ефективността приложимостта на модела може да 

се оцени като възможна, но при следните условия: 

 Стратегия за по-голяма разпознаваемост на библиотеките в новата им роля като 

центрове за дигитални умения . 

 По-голяма реална ангажираност на местни и национални заинтересовани страни. 

Включване само на местни ЗС, и то с разнороден капацитет и интереси поставя в риск 

осигуряването на местни обучители с необходимата подготвеност да предоставят 

обучения. Осигуряването на подкрепа от ЗС е процес, за който има вече разработени 

Стратегии като продукт от настоящия проект. 

 По-прецизен подход в развиването на местен обучителен капацитет, който включва и 

умения за обучения на възрастни. 
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 Адаптиране на Платформата и обучителната програма след тестовите обучения според 

обратната връзка.    
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ЕФИКАСНОСТ 

 

Критерият за ефикасност се отнася до това колко добре различните дейности са 

превърнали наличните ресурси в очакваните резултати/продукти с оглед на количество, 

качество и навременност.  

 

1. Разпределение на задачите и отговорностите между партньорите в управлението 

на проекта; управление и координация между екипа и местните участници. 

 Водещата организация изпълнител е Фондация „Глобални библиотеки България”, 

която отговаря за управлението и голямата част от изпълнението на проектните 

дейности 

 Партньорската организация България е Съюз „Произведено в България”, чиято основна 

роля е контакт и привличане на техните членове МСП на територията на трите области 

Пловдив, Смолян и Стара Загора.  

 LIKTA Латвия е организацията домакин за изпълнение на дейността обучителна 

програма за групата български експерти с цел трансфер на две социални иновации. 

 Има излъчен екип на проекта от ръководител, координатор и счетоводител. 

 

Координация и обмен на информация с библиотеките – коодинатори по места: 

Координаторът на проекта е информирал непосредствено преди всяка дейност местните 

координатори – библиотеките.  

 

Координаторката на проекта в Смолян във фокус група: „координацията между 

партньорите беше трудна, имаше и проблеми с комуникацията”. 
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Привличането на участници – заинтересовани страни и МСП: 

 Това е ангажимент главно на екипа на проекта. Регионалните библиотеки са имали 

задача да предложат списъци с потенциални участници заинтересовани страни. 

 Бройката ЗС като подписали Меморандумите и като участници в обученията е 

достигната. 

 Партньорската организация Съюз „Произведено в България” са предоставили списъци 

с потенциални участници МСП. Техният представител не е разпространил навреме 

достатъчно информация за проекта и конкретно за предстоящите обучения за МСП. 

 Имало е лоша комуникация между регионалния координатор на Съюз „Произведено в 

България”, представителите на МСП и регионалните библиотеки. 

 Има участници в обученията за МСП, които са поканени по линия на членство в Съюз 

„Произведено в България”, но има и такива, които са се включили в последния момент 

с покана от библиотеките, тъй като е имало опасност да има недопустимо малко 

участници в обученията. 

 

Координатор на проекта, фокус група със ЗС в Смолян: „На нас не ни беше дадена 

възможност от координатора да поканим други малки и средни предприятия от 

Смолянския регион, които може би имат по-голям интерес. „Произведено във България” 

ни дадоха един списък – ето това са хората, които ще бъдат обучени”. Ако ние имахме 

възможност, а имаме достатъчно опит, щяхме да достигнем до по-точните хора и до 

хора, които действително имат желание да бъдат обучавани.” 

 

Участник във фокус група с МСП в Стара Загора: „Основната грешка в този проект е 

отговорното лице или хора, които са сформирали присъстващите - „Произведено в 

България”. Има много фирми, които биха дошли, много! Не са знаели.” 
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Достатъчно и навременна информация за подбор на участниците: 

Участници във фокус група с МСП в Ст.Загора: „Нямаше предварително детайлна 

програма какво ще се случва.” 

„Представителите на МСП в по–голямата си част не са имали достатъчноточна 

информация, за да може конкретни кадри да се обучават в това доста кратко време, 

като се има предвид обема на фирмите - от един или 2 представители, които правят 

всичко.” 

 

На въпрос в онлайн допитването: „Във вашата фирма имахте ли достатъчно и 

навременна информация да прецените какви представители да участват в 4-те обучения 

по проекта?” само 25% от отговорилите фирми посочват, че са имали информация, за да 

преценят кого да изпратят на обученията: 

 

 

Значително по-добра е картината в отговор на същия въпрос сред групата на обучителни 

организации, образователни институции, НПО, доставчици на дигитални услуги, което 

може да се обясни с по-голямата им предварителна запознатост и  ангажираност с 

дейностите по проекта: 
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2. Подходящ график и времетраене на дейностите 

 Графикът на проведените обучения е бил само съобщаван на участниците. 

● Периодът на летните почивки е допринесъл за по-слабата посетеност частично на 

обучението на обучители, което е било през август, месец не толкова удобен. 

● Единодушно е мнението на участниците във фокус групите със ЗС и МСП, че 

продължителността на обученията е малка. 

 

Участник във фокус група с МСП в Смолян: „Обучението беше недостатъчно като 

продължителност, има необходимост от задълбочаване и самообразоване в последствие. 

Твърде кратко – в рамките на един ден за модул.” 

 

Участници във фокус група с МСП в Ст.Загора: „Датите не са съгласувани с бизнеса, 

имайки предвид делничната заетост. За бизнеса са удобни съботно-неделните обучения. 

Необходима е по–добра организация при изготвяне на програмите. Различните фирми от 

различните сектори имат и различна заетост.” 

 

„Добре би било да има някаква база, върху която да стъпят участниците. Хората са от 

различни нива в организационната структура на фирмите. Трудно се асимилира 
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информацията. Обучението е в кратък период и хората бяха затруднени, дори като 

терминология.” 

 

3. Спазване на сроковете: 

В проекта се е наложило забавяне с 3 месеца, което се дължи на дискусия в екипа за 

управление на проекта по отношение на това как да се провеждат обученията и кои да 

бъдат обучителите.  

 

4. Гъвкавост на управлението на проекта при евентуални настъпили промени: 

Забавянето с 3 месеца не се е отразило на качеството на материалите и нивото на 

избраните обучители, а по-скоро на информираността и популяризацията. 

 

5. Доколко разходите по проекта са оправдани от ползите, които са генерирани - 

съотношението „стойност срещу пари“: 

Тъй като ефикасността е производна на ефективността, отговорът на този въпрос е свързан 

с изводите в частта ефективност, оценена като задоволителна. Има постигнати 

резултати/ползи донякъде по всяка от специфичните цели.  

 

Има резултати с посочен индикатор за изпълнение: 

 Повишен капацитет на 8-те експерти от ФГББ и трите регионални библиотеки за 

създаване и прилагане на социални иновации и иновативни образователни 

програми (учебно посещение и обучение по социални иновации) – донякъде. 

 Подготвени 10 местни обучители по дигитални компетенции (обучение в 4-те 

модула) – донякъде. 
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Няма заложени индикатори с колко да е повишен капацитетът, доколко да бъдат 

подготвени обучителите и колко да бъдат повишени дигиталните компетентности. От това 

следва, че не е възможна прецизна оценка на съотношението „стойност срещу пари”. С 

оглед на пилотния характер на проекта това съотношение също може да бъде определено 

като задоволително.  

 

Изводи: 

 Планираната бройка от по 10 представители на МСП в област, които да преминат 

тестовите обучения в 4-те модула, не се реабизира в пълнота. Причините за това са 

комплекси – невъзможност един и същ представител да участва във всички обучения 

поради заетост; недостътъчни знания за участие в 4-те модула; преценка на 

ръководителя да изпраща различни хора на отделните модули.  

 Местните координатори от библиотеките бяха единодушни, че ако са имали 

възможност и свобода те да канят МСП, бройката от представители на 10 фирми по 

всеки един модул е щяла да бъде достигната и надхвърлена.  

 Обученията не са отговорили максимално на очакванията на всички от целевата група 

на МСП по отношение на продължителността им и датите за провеждане.  
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УСТОЙЧИВОСТ 

 

Критерият устойчивост се отнася до това дали има вероятност положителните резултати от 

проекта да продължават след края на външното финансиране. Перспективите за 

устойчивост са трудни за оценка предвид факта, че те са предмет на фактори извън 

контрола на проекта. Оценката се базира на степента, до която са налице необходимите 

предварителни условия за устойчивост. 

 

За предпоставките за устойчивост може да се съди по кратките отговори на следните 

въпроси: 

1. Дали оценката за ефективността при постигане на целите на проекта е положителна?  

Тъй като ефективността е оценена като задоволителна, може да се допусне, че 

продуктите и резултатите от проекта ще продължат да съществуват и да се развиват. 

Проектът въпреки някои сериозни недостатъци в планирането и изпълнението му, е 

постигнал донякъде своите цели. Сам по себе си, проектът е пилотен, което може да се 

приеме като смекчаващ фактор за някои от неблагополучията в изпълнението.  

 

2. Дали има достъпно финансиране? 

ОПРЧР е с продължителност още няколко години и би следвало организацията 

възложител да продължи да търси финансиране за продължаване и надграждане на 

проекта. 

 

3. Дали организацията, която отговаря за управлението на прилагането на резултатите 

демонстрира „собственост“? 
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 Регионалните библиотеки са част от партньорската мрежа на ФГББ и като такива са 

естествени партньори в настоящия и бъдещи проекти, насочени към постигане на 

целите. 

 Създадената обучителна Платформа е част от съществуващата онлайн обучителната 

платформа на ФГББ, базирана на Moodlе. (http://edu.glbulgaria.bg). Тя ще продължи да 

работи и да бъде коригирана и обогатявана и след края на този проект, по уврението на 

експертите, които я разработват и администрират. 

 На Националната кръгла маса привлечените 4-ма обучители декларирахa продължаващ 

ангажимент към проекта.  

 

Извод: Проектът би могъл да бъде оценен като донякъде устойчив. 
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

Препоръките включват обобщена обратна връзка от целевите групи, заинтересованите 

страни, експерти и участници в проекта какво от постигнатите резултати трябва да 

продължи и да бъде надградено.  

 

Към всички групи участници в проекта беше зададен следния въпрос: доколко полезните 

резултати от проекта могат да продължат да съществуват във времето и как? Какво трябва 

да се случи оттук нататък? 

 

1. Отговорите от фокус групите със ЗС и въпросниците с респонденти от обучителни 

организации, образователни институции, НПО, доставчици на дигитални 

услуги могат да се обобщят както следва: 

 Безспорно проектът има полезни резултати, които трябва да продължат да съществуват 

във времето - платформата с обучителните материали е много ценна и бихме я 

ползвали занапред. Нужно е да се поработи още по усъвършенстване на платформата, 

да има възможност за повторно попълване на финални тестове, за да се преминава към 

следващи нива. Да се надгради проекта със следващи дейности и региони.  

 Натрупаните знания трябва да се надградят и ние вече в ролята на обучители да 

запознаем повече заинтересовани страни по тези модули. Тези теми ще стават все по-

актуални с времето и ние трябва да накараме бизнеса да се замисли по тях. 

 Могат да са актуални около 6 месеца и след това е необходимо да се продължи с 

обучение и надграждане на знанията. 

 Платформата трябва да се развива. С поне 1 модул за синхронно обучение. Би било 

чудесно да се развива и е-съдържанието, както и да се направят тестови обучения.  
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 За да продължат обученията, са необходими средства както за обучителите, така и за 

разширяване и актуализиране на обученията, а така също и за организацията им. Без 

финансова помощ от държавата, както в Латвия, обученията на МПС в проектния им 

вид са обречени. За да са успешни, трябва да бъдат разширени, изключително 

практични и на някакви минимални цени - такива каквито са в Латвия.  

 Проектът трябва да надгражда и развива съдадените регионални партньорства; да 

подобри интуитивността на образователната платформа; да създаде банка от 

квалифицирани и достъпни обучители; да таргетира по-прецизно потребностите на 

МСП от дигитални умения; да създаде маркетингова стратегия, която да гарантира 

достигане на информация за обучителните модули до представителите на малките и 

средните предприятия.  

 Библиотеката направи немалко, подаваха информация в местните медии, 

популяризиран е проектът, но без подкрепа на община и областна управа няма как да 

стане. 

 Трудно ще й е на библиотеката, защото това е силно конкурентен пазар, тя трява да се 

опита да намери някакви специфични ниши – ако говорим за обучение по мрежи, 

програмиране, по дизайн, блокчейн – кои са кадрите на библиотеката, които ще могат 

да направят по-добро обучение от една Сиско академия? Оказва се, че това са все 

експерти, които са извън библиотеката и точно такъв проект има шанс, създавайки 

мрежа, някаква колаборация, да направи така, че поне част от тези експерти да бъдат 

тук за правене на някакви обучения. Това е възможна форма, защото в противен случай 

не може да се предложи много добър продукт.  

 Мисля, че няма да има продължение на проекта, защото няма обучители и интерес от 

фирмите за обучение. 
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2. Отговорите от фокус групите и въпросниците с респонденти от МСП могат да се 

обобщят както следва: 

 

Информирност и яснота за фирмите: 

 Необходимо е информацията за проекта, темите на отделните модули и графикът с 

датите на обученията да стигнат до наистина заинтересовани фирми. Тези фирми 

трябва да могат да изпратят служителите си на съответните обучения, а те от своя 

страна да приложат наученото за подобряване на фирмената култура.  

 Трябва да има предварително подбор на хората и яснота фирмите могат ли да си го 

позволят да изпратят точно такива хора, за да имат полза. 

 Необходимо е да се направи списък с теми. В сайта на библиотеките може да се 

популяризира курсът. 

 Свързване на Камарата на строителите с Библиотеката, за да се насочат хора в бранша. 

 Да се знае какво конкретно предлага библиотеката. За момента гласността е много 

малка. 

 Резултат е, че използвам наученото или вече знам какво е и какво стои зад това, което 

използвам или прилагам. Оттук нататък трябва да се разшири информираността на 

бизнеса за тази инициатива. 

 

Условия за участие: 

 Ако обучението е заплатено, присъствие би било гарантирано, по обясними причини.  

 

Роли и отговорности: 

 Необходимо е да има по места конкретно лице, което да изпълнява функции на 

организатор и координатор … между обучителите по проекта, обучаемите и 

партньорът-библиотека, както и на организатор и изпълнител на съпътстващите 
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обученията дейности. Библиотеките, като партньори на проекта, са достатъчно 

гостоприемни и предоставят безвъзмездно своята материално - техническа база (зали за 

обучения, компютърна техника, мултимедия, отопление /климатизация/, и други 

канцеларски и помощни материали), и в този смисъл не бива да се натоварват и с 

възлагане на гореизброените организационни, координационни и изпълнителски 

дейности. 

 Би било добре да има координатор по места. Наблюдават се чисто организационни 

минуси. Пожелателно е да продължат подобни обучения. МСП определено имат нужда 

от много повече и детайлна информация, която да достигне до повече от фирмените 

структури. В една малка фирма всички са ангажирани в дейността. Специфичните 

познания трябва да бъдат приложени в работния процес, а не за лична информация. 

 

3. Отговори от от фокус групите със ЗС и въпросниците с респонденти библиотеките: 

 Иновативните образователни програми, които видяхме латвийците да практикуват 

успешно там, все още тук в България няма как да прилагаме от финансова гледна 

точка. Основната разлика между Латвия и България е, че те разполагат със сериозна 

финансова подкрепа в лицето на партньори като министерства и Майкрософт 

например. А това им дава сериозна преднина в осъществяването на проекти като този. 

Както всички ние сме наясно, социалната иновация е процес на разработване и 

внедряване на иновативни решения, които изискват активното сътрудничество на 

правителството, НПО и бизнеса. Без тази подкрепа, независимо от това какво ние сме 

видяли и научили от посещението си в Латвия не бихме могли да го реализираме на 

практика. 

 Отваряне на платформата за ползване от всеки, който би искал да я ползва – например 

само първо ниво; тестове за оценка; без сертификат. 2. Да се изготви списък на 

обучители, които биха провеждали обучения, ползвайки платформата на проекта (за 
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всички нива) – оценка на готовността им. 3. Обучение на обучители – за съдържание на 

по-високите нива на модулите – същите ключови обучители – финансиране. 4. 

Обучение на обучители – за обучение на възрастни (самоподготовка, обучение – само 

при възникнала нужда). 5. Популяризиране на възможностите на платформата, 

съдържанието на модулите, модела на обучение сред МСП (съвместно с другите 

заинтересовани). 6. Библиотеките обявяват 4-те дати на присъствени обучения 

(например два пъти в годината) след съгласуване с обучител/и. Участието става с 

онлайн регистрация. Групи от 10 – 12 обучаеми. Само след това се получава 

сертификат. – финансиране поне за заплащане на обучител. 7. Актуализиране на 

съдържанието на модулите – един път в годината. – финансиране. 8. Анализ на 

обратната връзка от обученията от обучаеми и обучители – един път в годината. – 

финансиране. 9. Обученията за първо ниво да са безплатни (или мин. заплащане). За 

всяко следващо ниво – платени. – финансиране. 10. Привличане на други 

заинтересовани страни. 

 Възможност на местно ниво с партньорите да продължим обучения по теми, за които 

има интерес от бизнеса; уточняване какви нужди от обучения имат нужда и 

предоставянето на точно такива обучения. 

 Би трябвало обученията да продължат и за останалите части от четирите обучителни 

модула. Обучението на обучители е недостатъчно, твърде кратко е.  

 Ако се надгради чрез усъвършенствано обучение на обучители, включващо 

практическо разиграване и симулация по тематичните модули; опнимизира се 

образователната онлайн платформа в посока по интуитивен достъп и в началото на 

всеки модул се добави анонс: какъв е, какви умения се придобиват, каква е 

продължителността - обучение с ментор/обучител и колко часа онлайн подготовка 

минимално; да се помисли за маркетингов компонент - как информацията за 

възможностите за подобряване/развиване на дигитални умения да достигне до целевата 
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група; да се инвестира в развитие на капацитета на създадените регионални 

партньорства за осигуряване на достатъчен брой добре подготвени обучители.  

 Библиотеките са разпознаваеми като институция и има поле за изява в различни сфери. 

Обученията трабво да са достъпни за широк кръг от потребители. 

 Не виждам съществуването им във времето поради липса на интерес от страна на МСП.  

 

Споделени мнения от обучители на Националната кръгла маса 

  

 Конкурентно предимство на проекта е, че в предлагането на дигитални обучения извън 

големите градове всъщност няма конкуренция, което е в полза на по-нататъшното 

утвърждаване на новата роля на библиотеките – центрове по дигитални обучения.  

 Платформата да се надгради като място за свързване между потребителите, за да могат 

да обменят информация и да стартират общи идеи 

 Да се въведе нов компонент в Платформата с цел въведение какво представлява, как 

протича процесът на учене. Така ще се постигне предварителна яснота и мотивираност 

сред обучаемите и ще се избегне първоначалния стрес от началните тестове за 

определяне на входното ниво. 

 

 Обучителните цели на обученията са всъщност две – участниците да придобият повече 

знания и умения и да преодолят страха от технологиите. Потребителите трябва да имат 

неограничен брой опити за преминаване на тестовете и нивата в Платформата. Четеш, 

учиш и се явяваш, докато успееш. Нямаш санкции, ако не успееш. Добрият подход е 

надграждане от по-елементарни към по-сложни въпроси, за да може всички да се 

почувстват възнаградени за усилията си, отделеното време и самоподготовката и да се 

мотивират да учат. 
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ОБОБЩЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ: 

 

Обученията – да следват конкретните нужди на местния бизнес; с превес на практическа 

приложимост; да се развият до завършен продукт с подробно описание на целите, 

времетраене, нива на сложност, ползи за обучаемите; 

 

Местните партньорски мрежи – договаряне на безвъзмезден принос с експерти и 

ресурси; популяризиране на библиотеките като център за дигитални обучения; съвместни 

инициативи; 

 

Популяризирането сред МСП – активно; с маркетингова стратегия и яснота кой 

отговаря; 

 

Библиотеките като център за обучения – да имат ясна роля като "собственик" на 

обучителната услуга - отговорности и ползи, включително финансови; 

 

Платформата – отваряне; добавяне на маркетингов панел за самата Платформа; редовно 

актуализиране на съдържанието; 

 

Местните обучители – обучение за обучители, постоянно развиване на капацитет; 

 

Финансирането – роля на държавата по модела на Латвия – търсене на национални 

партньори в лицето на министерства и големи IT компании; 
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Приложение 1 – ползи  

 

Доколко обученията бяха полезни за вашата пряка работа?  

А) Отговори на респонденти от обучителни организации, образователни институции, 

НПО, доставчици на дигитални услуги 

1. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Дигитален маркетинг" 

прилагате в работата си: 

 Голяма част от инструментите на цифровия маркетинг. 

 Увеличаване на потока от хора посещаващи моите страници и социални мрежи. 

 Създадохме страница на НПО-то ни във Facebook, което има следните ползи: – Това е 

нов комуникационен канал на НПО-то ни; - Дава ни възможност за „безплатна“ 

комуникация с бенефициенти и партньори чрез дискусии, публикуване на материали, 

снимки, споделяне на информация и др.; – Увеличава познаваемостта на логото ни; –

Създава „онлайн кръг“; – Дава възможност за още един канал за достигане до НПО-то 

ни ; – Бързо и лесно споделяме актуална информация и тя мигновено достига до 

„приятелите“ ни; – Това е възможност за изпращане на персонализирани съобщения; – 

Обменяне на позитивна комуникация с профили и страници на хора и други НПО, чрез 

добавяне в „Любими страници“; – Възможност за получаване на обратна връзка.  

 Занимавам се с оптимизирането на фирмените сайтове. 

 Наученото по темата ще бъде приложено в предстоящото изготвяне на сайт на звеното 

към АРО с различните услуги, които предлага и обученията, които са проведени вътре 

в звеното и на тези извън него, в които служителите са участвали за повишаване на 

знанията вобластта на енергийната ефективност в обществени сгради и улично 

осветление. 

 Управление и оптимизация на уеб-страницата и фейсбук-страницата на организацията 
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 Подготвяме краудфъндинг кампания която се "опира" на онлайн маркетинг, 

наблягайки на ФБ. 

 Пообогатих знанията си относно инструментите за дигитален маркетинг. Много 

полезна бе и демонстрацията на силата на вирусното видео (силно въздействие чрез 

емоция) за много успешен и дори "фирмено спасяващ и даващ голямо ускорение за 

развитие". След обучението повече внимание на вирусни публикации отколкото чисто 

рекламни. Дори експериментален пост със снимка от РБ "Захарий Княжески" със 

съдържание граждански ритуал във вътрешната зала на библиотеката 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212841004676220&set=a.4046096387082&ty

pe=3&theater и текст "Е, това е обществено място, където всичко е възможно, дори да 

се омъжиш (ожениш)" - Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора — 

се чувства впечатлена в Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора 

събра многократно повече харесвания отколкото споделени съобщения за значими 

събития в библиотеката. Поправих някои настройки за работа в социалните мрежи във 

връзка със защита на лични данни. Как да "намеря" къде е смартфона ми и как да го 

блокирам от разстояние при нужда или кражба. 

 Използване на социалните мрежи за таргетиране на участници за организирани от нас 

събития и обучения. 

 

2. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Услуги в облак " прилагате в 

работата си: 

 Резервни архиви в облака, услуги по online търговия. 

 Съвременен начин за качване на информация. Бърз. Удобен. Ново време. Сигурност - 

разширяване. 

 Все още не сме приложили наученото в нашата работа. 
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 Засега не ми се е налагало да прилагам наученото в работата. Тази тема обаче ме 

провокира да издиря доставчици, които предлагат безплатно публично пространство и 

по този начин да тествам начина на работа на услуги в облак. 

 съхраняване на данните. 

 Допълних си за "силата" на облака. Имах самочувствие на човек, който ползва основно 

обществени безплатни облачни структури доста успешно, след обучението съм наясно 

как и към кого да се обърна, за да ползвам частни - например искам да направя 

обучение със софтуер, който трябва да закупя, но не е ясно дали след това ще ми е 

необходим.  

 Направих си регистрация и използвам безплатни услуги в облак. 

 Направих back-up копия в публичен облак на не-чувствителна информация, 

съхранявана до момента на вътшен хард-диск 

 

3. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Защита и поверителност на 

данните" прилагате в работата си: 

 Практическо прилагане на GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ). 

 Лица и какво е лична информация. Как да я управляваме. 

 Започнахме да правим задължително резервни копия на данните. Архивираме 

файловете, компресираме ги, като използваме програми и процес за архивиране и 

разархивиране. Работим с Win Rar. 

 Много съм благодарна на лекторката - г-жа Силвия. Показа ни конкретни примери и 

начини за работа със СПАМ мейлите, които ВЕДНАГА ми влязоха в употреба.  

 Запознах се с мерките за увеличаване на сигурността на данните, които разполага 

нашето звено към Асоциацията на родопските общини с цел по-голяма защита на 

данните. Използване на по-добре защитени пароли за достъп и разпознаване на сайтове 
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и емейли, които предлагат файлове или линкове с потенциални вируси. Избягвам 

включване на мобилния телефон към автоматично свързване към интернет на 

обществени места, с цел намаляване на рисковете при използване на мобилните 

устройства. 

 Актуализиране на правилата за работа с личните данни в организацията. 

 Почти се справихме с изискванията по GPRD. 

 Препоръки за антивирусни програми, повече ангажираност и "заострено" внимание при 

ползване на свободни безжични мрежи. Как да реагираме, ако установим нарушение на 

данните? Рапортуване на кибер престъпление - как и къде. Основните положени на 

GDPR - безценно и много актуално, спести ми доста време и притеснения от неясноти, 

както и средства за външни консултации и обучения. 

 Формално определихме лице от организацията, работещо с лични данни.  

 

 

4. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Безопасни онлайн 

транзакции и сътрудничество" прилагате в работата си:  

 Подобряване на защитата при online транзакции. 

 Сигурност. Какво е криптовалута. Как да я използваме. 

 Засега не се налага да прилагам в работата наученото по този модул, но за в бъдеще 

вероятно ще ми се наложи и затова считам, че трябва да бъда подготвен. 

 Почти всичко за блокчейн.  

 Много ценно ми беше обяснението на достъпен език информацията за криптовалути и 

биткойни. Колкото и да съм се опитвала с четене на статии и информация в мрежата, 

неяснотите бяха повече от разбраното. Разрешаване на много неясноти относно ГДПР 

Защита на Личните Данни в работата на обучителната организация. 
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 Вече зная как да проверям дали определен кайт е сертифициран за сигурност и срокът 

на валидност на информацията; когато пазарувам онлайн материали за организацията 

проверявам дали сайта е истинският на доставчика или е клониран. 

 

Б) Отговори на служители на библиотеки: 

1. Доколко обученията бяха полезни за вашата пряка работа? Дайте конкретни примери 

какво от наученото в темата "Дигитален маркетинг" прилагате в работата си: 

 Помогна ми да систематизирам знанията си върху представянето на продуктите на 

моето творчество в Интернет. 

 Все още не съм прилагала получените знания в пряката си работа. 

 Използвах знанията, придобити за пряката ми работа като специалист, отговарящ за 

сайта, фейсбук профила и предлагането на онлайн услуги. 

 Биха могли да бъдат приложени в практиката идеи от обучението за нови услуги в 

библиотеката. 

 Управление на взаимоотношенията с потребителя. Проучване на това, което търсят 

потребителите, преди да бъде предложено./офлайн и онлайн услуги/ Изготвяне на план 

е-маркетинг. 

 Използваме google ads и социалните мрежи, за да привличаме участници и публики за 

събития на читалището. 

 

2. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Услуги в облак" прилагате в 

работата си: 

 Споделяне на файлове. 

 Все още не съм прилагала получените знания в пряката си работа. 

 Не прилагам до този момент. 

 Е-услуги в различни тематични области. 
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 Копирахме част от несензинивната информация на публичен облак. 

 

3. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Защита и поверителност на 

данните" прилагате в работата си: 

 Все още не съм прилагала получените знания в пряката си работа. 

 Давам информация на потребители, които идват в библиотеката, ако имат въпроси по 

темата. 

 Надградих знанията си и подготвих презентация за обучение на библиотекари от 

област Смолян. 

 По-лесно разпознавам фалшиви новини и фалшиви онлайн сайтове. По-предпазлива 

съм в предоставянето на лични данни в интернет. 

 Запознаване с нормативните документи, и прилагане в работата на библиотеката. 

 Вече имаме определен служител за оператор на ЛД. 

 

4. Дайте конкретни примери какво от наученото в темата "Безопасни онлайн 

транзакции и сътрудничество" прилагате в работата си: 

 Все още не съм прилагала получените знания в пряката си работа. 

 Избиране на начини за представяне на онлайн транзакции, които да бъдат в полза на 

потребителите. 
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Приложение 2 – въпросници 

 

Обучителни организации, образователни институции, НПО, доставчици на 

дигитални услуги 

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от 

Фондация "Глобални библиотеки" с цел да повиши възможностите за устойчива заетост и 

качеството на работната сила в българските МСП. Конкретно проектът цели да улесни 

достъпа до гъвкави форми за обучения в дигитални умения на МСП чрез безплатни 

обучения в Регионалните библиотеки в Пловдив, Смолян, Стара Загора. 

С попълването на Въпросника по-долу Вие ще подпомогнете оценката на изпълнението на 

проекта - какви са резултатите, постигнати ли са целите и какъв е ефектът, както и ще 

допринесете с идеи за бъдещи партньорства. 

Въпросникът е предназначен за представители в проекта и за участници в обученията. 

Попълването му отнема не повече от 15'.  

Благодарим Ви за отделеното време и за съдействието! 

 

1. Вие сте представител на:  

 обучаваща организация  

 образователна институция 

 НПО сектор  

 доставчик на дигитални услуги  

2. В какво се изразяваше Вашето партньорство с Регионална библиотека в посока 

подобряване на средата за придобиване на дигитални умения от МСП? (повече от 1 

отговор, да/не) 

обменихме информация и идеи  

участвахме в срещи по проекта 
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участвахме в организираните обучения 

излъчихме потенциални обучители 

в готовност сме да предоставим обучителна експертиза, лектори, ментори за 

провеждане на обучения в библиотеките 

 

3. Във вашата институция имахте ли достатъчно и навременна информация да прецените 

какви представители да участват в обученията?  

да 

донякъде 

не 

4. Имахте ли нужда от обучения преди проекта, за да можете да прилагате във вашата 

пряка работа знания и умения от някои от темите (отбележете с Х): 

 Нямах познания в 

тази област и 

съответно не съм 

ги прилагал(а) в 

пряката си работа 

Имах известни 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

пряката си работа 

Имах достатъчно 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

пряката си работа 

Дигитален маркетинг   

 

   

Услуги в облак     

Защита и поверителност 

на данните 

   

Безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 
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5. Как оценявате знанията и уменията, получени от обученията и обучителната 

Платформа? (попълнете, ако сте участвали в обученията, отбележете с Х) 

 

 Темата 

беше 

изцяло 

нова за мен 

Познанията 

ми преди 

обученията 

бяха 

недостатъчни 

и 

несистематичн

и 

Имах 

познания, 

които 

обогатих с 

актуална 

информаци

я 

Нямаше 

нова 

информац

ия за мен 

Не съм 

участвал 

дигитален маркетинг   

 

     

услуги в облак       

защита и 

поверителност на 

данните 

     

безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

     

 

6. Как ще оцените обучителната Платформа? (отбележете с Х) 

 да донякъде по-скоро не не 
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достъпът е лесен и 

бърз 

    

лесна за работа, 

интуитивна за 

ориентиране 

    

дава достатъчно 

знания по 4-те теми 

    

 

7. Имате ли готовност да бъдете обучител след посетените от вас обучения? 

 

да 

донякъде 

не 

8. Доколко обученията бяха полезни за вашата пряка работа? Моля, дайте конкретни 

примери какво от наученото прилагате: 

 

дигитален маркетинг   

 

................................. 

 

услуги в облак  ................................. 

защита и 

поверителност на 

данните 

................................. 

безопасни онлайн 

транзакции и 

................................. 
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сътрудничество 

 

9. Каква е вашата оценка за новата роля на библиотеките като центрове за обучения по 

дигитални умения на малкия и средния бизнес? 

библиотеките имат потенциал да бъдат такива центрове 

библиотеките имат друга основна роля 

не мога да преценя 

10. Днес в края на проекта има ли промяна в средата за развитие на дигитални умения в 

заетите в МСП във вашия регион?  

 да донакъде не 

има повече 

достъпни 

обучители, 

ментори на местно 

ниво  

   

има достатъчно 

информираност за 

МСП за 

възможностите на 

Регионалните 

библиотеки да 

предоставят 

обучения 
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11. Ще продължите ли да работите с библиотеките като центрове за дигитално включване 

след края на проекта?  

да, имаме нови идеи  

по-скоро да 

не 

12. Доколко полезните, според Вас, резултати от проекта могат да продължат да 

съществуват във времето и как? Какво трябва да се случи оттук нататък? 

(отворен въпрос, задължителен) 

13. Име, организация 

 

Въпросник - малки и средни предприятия (МСП) 

1. Вие сте представител на:  

 МСП 

2. Във вашата фирма имахте ли достатъчно и навременна информация да прецените какви 

представители да участват в 4-те обучения по проекта?  

 да 

 донякъде 

 не 

3. Имахте ли нужда от обучения преди проекта, за да можете да прилагате във вашата 

пряка работа знания и умения от някои от темите (отбележете с Х): 

 Нямах познания в 

тази област и 

съответно не съм 

ги прилагал(а) в 

Имах известни 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

Имах достатъчно 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 
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пряката си работа пряката си работа пряката си работа 

Дигитален маркетинг   

 

   

Услуги в облак     

Защита и поверителност 

на данните 

   

Безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

   

 

4. Как оценявате знанията и уменията, получени от обученията и обучителната 

Платформа? (попълнете, ако сте участвали в обученията, отбележете с Х) 

 Темата 

беше 

изцяло 

нова за мен 

Познанията ми 

преди 

обученията 

бяха 

недостатъчни и 

несистематични 

Имах 

познания, 

които 

обогатих с 

актуална 

информация 

Нямаше нова 

информация 

за мен 

дигитален маркетинг   

 

    

услуги в облак      

защита и 

поверителност на 

данните 
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безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

    

 

5. Как ще оцените обучителната Платформа (попълнете, ако имате акаунт и сте я 

ползвали)? 

 да донякъде по-скоро не не 

Достъпът е лесен и 

бърз 

    

Лесна за работа, 

интуитивна при  

ориентиране в 

съдържанието 

    

Дава достатъчно 

знания по 4-те теми 

    

 

6. Доколко обученията бяха полезни за вашата пряка работа? Моля, дайте конкретни 

примери какво от наученото в 4-те теми поотделно прилагате в бизнеса си (ако има): 

Дигитален маркетинг   

 

................................. 

 

Услуги в облак  ................................. 

Защита и 

поверителност на 

данните 

................................. 
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Безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

................................. 

 

8. Опишете, ако има такъв, ефекта от прилагането на наученото в обученията и от 

Платформата. Има ли и каква промяна във вашата: 

 производителност:................................. 

 конкурентноспособност:............................. 

 устойчива заетост:.................................. 

(отворени въпроси, да не е задължителен) 

9. Каква е вашата оценка за новата роля на библиотеките като центрове за обучения по 

дигитални умения на малкия и средния бизнес? 

 библиотеките имат потенциал да бъдат такива центрове 

 библиотеките имат друга основна роля 

 не мога да преценя 

 

10. Днес, в края на проекта, има ли промяна в средата за развитие на дигитални умения в 

заетите в МСП във вашия регион?  

 да Донякъде не 

има повече 

достъпни 

обучители, ментори 

на местно ниво  
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има достатъчно 

информираност за 

МСП за 

възможностите на 

Регионалните 

библиотеки да 

предоставят 

обучение 

   

 

11. Доколко полезните, според Вас, резултати от проекта могат да продължат да 

съществуват във времето и как? Какво трябва да се случи оттук нататък? 

(отворен въпрос, задължителен) 

12. Име, фирма 

 

Въпросник - библиотеки 

1. Вашата библиотека е: 

 регионална библиотека  

общинска / градска библиотека  

2. В какво се изразяваше Вашето партньорство с другите заинтересовани страни в посока 

подобряване на средата за придобиване на дигитални умения от МСП? (повече от 1 

отговор, да/не) 

обменихме информация и идеи 

участвахме в срещи в началната фаза на проекта 

участвахме в организираните обучения 
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в готовност сме да организираме обучения за МСП 

 

3. Имахте ли нужда от обучения преди проекта, за да можете да прилагате във вашата 

пряка работа знания и умения от някои от темите (отбележете с Х): 

 Нямах познания в 

тази област и 

съответно не съм 

ги прилагал(а) в 

пряката си работа 

Имах известни 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

пряката си работа 

Имах достатъчно 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

пряката си работа 

Дигитален маркетинг   

 

   

Услуги в облак     

Защита и поверителност 

на данните 

   

Безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

   

 

4. Как оценявате знанията и уменията, получени от обученията и обучителната 

Платформа? (попълнете, ако сте участвали в обученията, отбележете с Х) 

 

 Темата 

беше 

изцяло 

нова за мен 

Познанията ми 

преди 

обученията 

бяха 

Имах 

познания, 

които 

обогатих с 

Нямаше нова 

информация 

за мен 
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недостатъчни и 

несистематични 

актуална 

информация 

дигитален маркетинг   

 

    

услуги в облак      

защита и 

поверителност на 

данните 

    

безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

    

 

5. Как ще оцените обучителната Платформа (попълнете, ако имате акаунт и сте я 

ползвали)? 

 да донякъде по-скоро не не 

достъпът е лесен и 

бърз 

    

лесна за работа, 

интуитивна за 

ориентиране 

    

дава достатъчно 

знания по 4-те теми 

    

6. Доколко обученията бяха полезни за вашата пряка работа? Моля, дайте конкретни 

примери какво от наученото прилагате в работата си: 
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дигитален маркетинг  

 

................................. 

услуги в облак  ................................. 

защита и 

поверителност на 

данните 

................................. 

безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

................................. 

 

7. Днес, в края на проекта, има ли промяна в средата за развитие на дигитални умения в 

заетите в МСП във вашия регион?  

 да донякъде не 

има повече достъпни 

обучители, ментори на 

местно ниво  

   

има достатъчно 

информираност за МСП 

за възможностите на 

Регионалните библиотеки 

да предоставят обучение 
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8. Доколко полезните, според Вас, резултати от проекта могат да продължат да 

съществуват във времето и как? Какво трябва да се случи оттук нататък? 

(отворен въпрос, задължителен) 

9. Име, позиция 

 

Въпросник - общини, областни управи 

1. Вие сте представител на:  

 община 

 областна управа  

 

2. В какво се изразяваше Вашето партньорство с Регионална библиотека в посока 

подобряване на средата за придобиване на дигитални умения от МСП? (повече от 1 

отговор, да/не)  

 обменихме информация и идеи  

 участвахме в срещи в началната фаза на проекта 

 участвахме в организираните обучения 

 

3. Включихте ли или планирате ли да включите в скоро време Регионална библиотека в 

свои стратегии, програми, проекти в посока подобряване на средата за придобиване на 

дигитални умения от МСП? (според подписания от вашата институция Меморандум) 

 да, ако да - посочете в какви:..................... 

 не 

4. Ако да, посочете в какви:……. 
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5. Във вашата институция имахте ли достатъчно и навременна информация да прецените 

какви представители да участват в обученията?  

 да 

 донякъде 

 не 

 

6. Имахте ли нужда от обучения преди проекта, за да можете да прилагате във вашата 

пряка работа знания и умения от някои от темите (отбележете с Х): 

 Нямах познания в 

тази област и 

съответно не съм 

ги прилагал(а) в 

пряката си работа 

Имах известни 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

пряката си работа 

Имах достатъчно 

познания преди 

обученията, които 

прилагах в 

пряката си работа 

Дигитален маркетинг   

 

   

Услуги в облак     

Защита и поверителност 

на данните 

   

Безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

   

 

7. Как оценявате знанията и уменията, получени от обученията и обучителната 

Платформа? (попълнете, ако сте участвали в обученията, отбележете с Х) 
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 Темата 

беше 

изцяло 

нова за мен 

Познанията ми 

преди 

обученията 

бяха 

недостатъчни и 

несистематични 

Имах 

познания, 

които 

обогатих с 

актуална 

информация 

Нямаше нова 

информация 

за мен 

дигитален маркетинг   

 

    

услуги в облак      

защита и 

поверителност на 

данните 

    

безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

    

 

8. Как ще оцените обучителната Платформа? (попълнете, ако сте участвали в обученията 

и имате акаунт, отбележете с Х) 

 да донякъде по-скоро не не 

достъпът е лесен и 

бърз 

    

лесна за работа, 

интуитивна за 

ориентиране 
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дава достатъчно 

знания по 4-те теми 

    

 

9. Имате ли готовност да бъдете обучител след посетените от вас обучения? 

 да 

 донякъде 

 не 

10. Доколко обученията бяха полезни за вашата пряка работа? Моля, дайте конкретни 

примери какво от наученото прилагате: 

 

дигитален маркетинг   

 

................................. 

 

услуги в облак  ................................. 

защита и 

поверителност на 

данните 

................................. 

безопасни онлайн 

транзакции и 

сътрудничество 

................................. 

 

10. Каква е вашата оценка за новата роля на библиотеките като центрове за обучения по 

дигитални умения на малкия и средния бизнес? 

 библиотеките имат потенциал да бъдат такива центрове 

 библиотеките имат друга основна роля 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 
 

 
 

 

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

Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

97 
 

 
 

 
 

 
 

 не мога да преценя 

 

11. Днес в края на проекта има ли промяна в средата за развитие на дигитални умения в 

заетите в МСП във вашия регион?  

 да донякъде не 

има повече 

достъпни 

обучители, ментори 

на местно ниво  

   

има достатъчно 

информираност за 

МСП за 

възможностите на 

Регионалните 

библиотеки да 

предостаят 

обучения 

   

12. Доколко полезните, според Вас, резултати от проекта могат да продължат да 

съществуват във времето и как? Какво трябва да се случи оттук нататък? (отворен въпрос, 

задължителен) 

13. Име, позиция  
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Приложение 3 - план за провеждане и въпросници за фокус групи 

 

Обща информация:  

Целева група: обучителни институции, обучителни центрове, НПО сектор, общински и 

областни управи, представители на дигиталния бизнес, библиотеки  

Място на провеждане: регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора, Смолян  

Дати: 

 Пловдив - 13.11.2018 г., 10:00, продължителност: 100 мин.  

 Смолян – 14.11.2018 г., 9:00, средна продължителност: 100 мин  

 Стара Загора – 15.11.2018 г., 10:00, средна продължителност: 100 мин.  

 

Брой участници: до 10 души  

Цел: Груповата дискусия следва да опише мнението на ЗС по отношение на изграждането 

на партньорски мрежа около обществените библиотеки за предоставяне на достъпни и 

гъвкави форми на неформално учене за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

 

Откриване:  

Представяне – първо и второ име на фасилитатора, професия, задължения в рамките на 

груповата дискусия.  

Тема на изследването: мнение на ЗС по отношение на изграждането на партньорски 

мрежа около обществените библиотеки след приключване на проекта 

Инструкции: изслушваме се, всеки може да се включва, когато има какво да сподели, 

всеки споделя собственото си мнение, а не говори от името на институцията си. Преди да 

говори, казва името си заради записа. 
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Въвеждане, представяне на участниците: 

В началото участниците се представят накратко – име, позиция.  

 

Фасилитаторът на фокус групата представя себе си и накрато проекта „Дигитални 

умения за малките и средни предприятия в България“: 

 Фондация Глобални библиотеки – България, в партньорство с ЛИКТА, Латвия, съвместно 

с "Произведено в България" и трите регионални библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара 

Загора спечели финансиране по ОП "Човешки ресурси" за реализиране на пилотен проект 

за предоставяне на обучения по дигитални умения за МСП в трите регионални 

библиотеки.  

 

Обучителната програма е адаптирана към нуждите на българските МСП от експертите по 

проекта. Използва се иновативен - смесен - метод за обучение: лице в лице, онлайн 

обучение през съвременна онлайн обучителна платформа и практическо приложение на 

усвоените знания, като се разглеждат реални казуси.  

Библиотеките предлагат свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, 

ментори и партньори.  

Проведените обучения са в 4 модула: дигитален маркетинг, услуги в облак за МСП, 

защита и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и сътрудничество. 

Всеки модул има три нива на компетентност.  

За нуждите на прилагане на учебната програма е разработено учебно помагало за обучение 

на обучители, повишен е капацитетът на мрежа от обучители в трите области. Тези 

обучители са  представители на обществени библиотеки, образователни и обучителни 

организации, бизнеса, НПО.  
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"Глобални библиотеки България" потърси подкрепата на широк кръг заинтересовани 

страни - областни управи, общини, обществени библиотеки, НПО, браншови организации, 

работодатели, образователни и обучителни институции, доставчици на дигитални услуги 

за изпълнение на целите на проекта. 

Следва свободна дискусия по въпросниците по-долу: 

 

Въпросник 1: 

Заинтересовани страни – община, областна управа, обучителна институция, НПО, 

библиотека 

1. Как бяхте въвлечени в проекта, кой ви покани.  

2. В проекта вие сте заинтересовани страни от развитието на дигитални умения сред 

МСП. Какви партньорства с други ЗС - главно библиотеките, установихте? Тези 

партньорства имаха ли значение за работата ви? Каква полза имаше от тях? 

Разкажете, дайте пример. 

3. Какво мислите за новата роля на библиотеките като центрове за обучения по 

дигитални умения след края на проекта? Изпълняват ли я или не? Приемате ли я 

или не, защо?  

4. Какъв беше вашият принос според подписания Меморандум (за създаване на 

подобрена среда и достъпа на заетите до дигитални умения?)  

5. Според вас, днес след края на проекта има ли промяна в средата за развитие на 

дигитални умения в заетите в МСП?  

 има ли заетите в МСП къде да отидат да се обучават,   

 има ли повече достъпни обучители, ментори на местно ниво  

 има ли достатъчно информираност за МСП какво се предлага и къде 

Като цяло: по-лесно ли е сега или е както преди, в какво се изразява промяната? 

Дайте примери 
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6. Дали графикът и продължителността на дейностите бяха съгласувани с вас? 

7. Имахте ли нужда от обучения, за да можете да прилагате във вашата работа някои 

от следните знания и умения: дигитален маркетинг, услуги в облак за МСП, 

защита и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и 

сътрудничество.  

8. Използвали ли сте ли обучителната Платформа, лесно ли е или трудно използването 

й? 

9. Дали излъчените ваши представители бяха подходящи за участие в тези  обучения? 

Имахте ли достатъчно и навременна информация за преценка какви представители 

да излъчите?  

10. Има ли излъчен обучител от вашата институция след обученията? Ако да – той 

провеждал ли е обучения? Ако не – защо? 

11. Имало ли е изнесени лекции, демонстрации в библиотеките от ваши представители? 

12. Какви ползи получихте от участието си в проекта? Имахте ли очаквания, които не 

се случиха?  

13. Ще продължите ли да работите с библиотеките като центрове за дигитално 

включване сега, след края на проекта? Идеи за нови съвместни дейности?  

14. Доколко полезните според вас резултати могат да продължат да съществуват във 

времето и как? Какво трябва да се случи оттук нататък? 

 

Въпросник 2:  

МСП – малки и средни предприятия 

1. Как бяхте въвлечени в проекта, откъде разбрахте за него? 

2. Имахте ли достатъчно и навременна информация, за да прецените какви ваши 

представители да се включат в обученията? 
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3. Дали графикът и продължителността на дейностите бяха съгласувани с вас? 

(удобни, неудобни, кратко, дълго) 

4. Имахте ли нужда от обучения, за да можете да прилагате във вашата работа някои 

от следните знания и умения: дигитален маркетинг, услуги в облак за МСП, 

защита и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и 

сътрудничество или някаква друга външна помощ, напр. други организации или 

хора, партньори, без които не бихте могли да работите иначе?  

5. Имахте ли потребности от друг тип дигитални умения, които не са били включени в 

проекта? 

6. Ползвате ли и какво от наученото в обученията по дигитални умения? В каква 

степен благодарение на обученията? (индивидуално за всеки) 

7. Използвали ли сте ли обучителната Платформа, лесно ли е или трудно използването 

й? 

8. Какво от това – как оценявате ефекта от обученията върху бизнеса ви? Има ли и 

каква промяна за вашата производителност, конкурентноспособност, устойчива 

заетост? 

9. Имахте ли очаквани ползи, които не получихте? 

10. Участвали ли сте в клубове по дигитални компетенции в библиотеките, в които да 

обсъждате казузи от работата си? (3 групови и самостоятелни практически 

занимания в 3-те библиотеки?) 

11. От какво още имате нужда за повишаване на вашите дигитални умения? Бихте ли 

продължили в същата образователна програма в библиотеките във второ и трето 

ниво на Платформата – да/не/защо?  

12. Ще продължите ли да работите с библиотеките като центрове за дигитално 

включване сега, след края на проекта? Идеи за нови съвместни дейности?  

13. Доколко полезните според вас резултати могат да продължат да съществуват във 

времето и как? Какво трябва да се случи оттук нататък? 

http://www.eufunds.bg/


 
 

 
 

 
 

 

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

Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

103 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.eufunds.bg/


 
 

 
 

 
 

 

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

Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

104 
 

 
 

 
 

 
 

 

Приложение 4 – списъци на респонденти и участници във фокус групи 

 

А) Онлайн въпросници: 

Респонденти от обучителни организации, образователни институции, НПО, доставчици на 

дигитални услуги, 15 отговора: 

1. инж. Иво Царев, Регионална стопанска камара - Смолян 

2. Десислава Балевска 

3. Асоциация "Развитие на информационното общество" 

4. Радка Тунева, Клуб на жените Родопчанка-Смолян 

5. Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД 

6. Васко Айвазов, Асоциация на родопските общини 

7. Градска библиотека "Паисий Хилендарски" Асеновград 

8. "Школа Карагьозови" ООД 

9. Стоян Симеонов, НЧ „Васил Левски 1923“ 

10. Сдружение Клъстер Уелнес БГ 

11. Райчин Рачев - ф. Бъдеще 21 век 

12. ЦПО към ИКТ Център ЕООД 

13. Иван Ташев, Община Смолян (към местни власти) 

14. Мария Златева-Дойкова - АРР с БЦ за МСП 

15. СНЦ "Добро утре" - Смилян 

 

Респонденти от регионални и общински библиотеки, 11 отговора 

1. Дарина Кондратцева, гл. библиотекар  

2. Дилян, графичен дизайнер 

3. Биляна Кехайова - Библиотекар 
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4. Кремена Начева - библиотекар 

5. Светла Божилова - библиотекар 

6. Надежда Груева - директор на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора 

7. Йорданка Вълчева - зам. директор на РБ - Смолян 

8. Галина Жукова, гл. експерт 

9. Дарина Славова, библиотекар-библиограф. 

10. Мария Боярова библиотекар 

11. Илия Годев, Секретар, НЧ "Проф. д-р Ас. Златаров 1927" - с. Смилян 

 

Респонденти от МСП: 

1. Мима Атанасова 

2. Билгин Асанов 

3. Румяна Соколова и Людмила Линчева"АРТСТРОЙ"ООД 

4. Милена Владимирова, Масив-Илина ЕООД 

5. ЗЛАТИНА КОДЖАБАШЕВА ОФИСИТЕ ООД ГР ПЪРВОМАЙ 

6. Недялко Недялков, ТАНТО 2010 ЕООД  

7. Затина Коджабашева ОфисиТЕ ООД гр. Първомай 

8. Светлана Михова - Ида Транс 

9. Милена Недялкова - Мирена Хотел ЕООД 

10. Тонико имоти ООД Славка Чоплишка 

11. ИНФРАСТРОЙГРУП "ЕООД" 

12. инж. Костадин Цветков, "Радиант и Ко" ООД 

 

Респонденти от местна власти, обл.управи 

1. Димитър Кузманов - главен експерт "Транспорт, образование и култура" 

 

Б) Участници във фокус групи: 
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Заинтересовани страни Пловдив: 

1. Зефира Пенева, библиотекарка в Национална библиотека „Иван Вазов”, член на 

сдружение „Писалка и перо” 

2. Ели Лютова, библиотека „Иван Вазов” 

3. Донка Барашка, библиотека „Иван Вазов” 

4. Михаил Свирачев, Американски център в библиотека „Иван Вазов” 

5. Райчин Рачев, фондация „Бъдеще 21 век”, обучителна организция, бил е в Латвия, 

програмист 

6. Светла Божилова, библиотекар в НЧ „Светлина”, с. Труд 

7. Велислава Бонева, обучаваща фирма „Знание и реализация” ЕООД 

8. Мариана Николова, сдружение „Писалка и перо”, обучител, експерт в групата в Латвия 

9. Катерина Полянова, библиотека „Иван Вазов” 

Заинтересовани страни Смолян: 

1. Илия Годев - в качеството си на представител на НЧ ”Проф.Асен Златаров” , с.Смилян, 

както и представител на УС на сдружение „ДОБРО УТРЕ” в сферата на развитие и 

устойчивост на местните общности. 

2. Галина Жукова - гл. експерт информационно обслужване в Регионална библиотека - 

въведена в самото начало на проекта по системата ”обучение за обучители”                  

3. Иван Ташев - представител на община Смолян и младежки медиатор 

4. Васко Айвазов — Асоциаци на родопски общини  

5. Радка Тунева  - Клуб на жените „Родопчанка” 

6. Йорданка Вълчева – Регионална библиотека Смолян, координатор на проекта зо 

обл.Смолян 

 

Заинтересовани страни Стара Загора: 

1. Радостина Кацарова - управител на център за професионално обучение.  
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2. Кремена Начева, библиотекар в РБиблиотека "Захари Княжески", участник в групата в 

Латвия, обучител 

3. Калина Карагьозова - управител на школа „Карагьозови” 

4. Милан Шварц – читалище в с. Конаре 

5. Стоян Симеонов – читалище "Васил Левски-1923", гр.Николаево, представител на 

всички читалища в общината. 

6. Силвия Тотева – община Ст.Загора, отдел „Култура”  

 

МСП – Пловдив (с участието на 2 представителки на ЗС поради невъзможност да 

пристстват на тази фокус група) 

1. Славка Чаплишка  - зам.управител на фирма ”Тонико”  

2. Стефка Илиева - Отдел „Методичен” от библиотека „Иван Вазов”  

3. Милена Марковска - градска библиотека Асеновград 

 

МСП Смолян 

1. Красимир Стоянов - представител на строителна фирма „Инфрастрой груп“, мениджър 

проучване на пазари 

2. Румяна Соколова - строителна фирма „Родстрой“, управлява съвместно със съпруга си 

семеен бизнес. 

3. Ирена Пушкаревич - управител на семеен хотел, с. Триград 

 

МСП Стара Загора 

1. Елена Добрилова - управител на фирма „ЕЛЕКАПРИМ” ООД 

2. Милена Владимирова - представител на „Масив-Илина” ЕООД, счетоводител 

3. Здравка Милчева - представител на ЕООД, счетоводител 
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