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Увод 
 

Фондация Глобални библиотеки – България, в партньорство с ЛИКТА, Латвия, 

съвместно с Произведено в България и трите регионални библиотеки в Пловдив, Смолян 

и Стара Загора, с финансиране от ОП Човешки ресурси, се реализира пилотен проект за 

предоставяне на обучения по дигитални умения за МСП в трите регионални библиотеки, 

проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ (Проекта).  

Обученията ще са в 4 модула: дигитален маркетинг, услуги в облак за МСП, защита 

и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и сътрудничество. Всеки 

модул ще има три нива на компетентност. Обучителната програма ще бъде адаптирана 

към нуждите на българските МСП от експертите по проекта. Ще се използва 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 ще предложат свободен достъп до подходящи 

пространства, ресурси, обучители, ментори и партньори. За нуждите на бъдещото 

прилагане на учебната програма ще се разработи учебно помагало за обучение на 

обучители и ще се развие капацитета на широка мрежа от обучители в трите области. 

Тези обучители могат да бъдат представители на обществени библиотеки, 

образователни и обучителни организации, бизнеса, НПО.  

Проектът отсега работи за осигуряване на устойчивост на резултатите и за 

разширяване обхвата и партньорствата. Така обществените библиотеки ще се развият 

като център за предоставяне на достъпни и гъвкави форми на неформално учене и 

придобиване на цифрови компетентности от заетите в МСП. 

Затова Глобални библиотеки България търси подкрепата на широк кръг 

заинтересовани страни -   областни управи, общини, обществени библиотеки, НПО, 

браншови организации, работодатели, образователни и обучителни институции, 

доставчици на дигитални услуги. 

В тази връзка бе възложено изготвяне на изследване и анализ на 

заинтересованите страни от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора по отношение на 

развитието на съвременни цифрови умения у заетите в МСП, с фокус върху нагласите за 

партньорство с цел осигуряване на устойчивост на Проекта. Методологията на 

изследването е описана в Приложение 1, а по-долу следва анализът на данните от 

количественото и качественото изследване по области. 
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1. Анализ на заинтересованите страни от развитието на 

цифрови умения у заетите в МСП от област Пловдив 

1.1. Процент на отговорилите в онлайн проучването и участници във 

фокус групата в област Пловдив 

Област Пловдив се очерта като най-трудна за събиране на заложените по проекта 

отговори на онлайн проучването. След проведено телефонно проучване чрез 

прозвъняване на потенциалните респонденти от списъка и чрез включване на нови 

респонденти от следните групи: доставчици на дигитални услуги, представители на МСП, 

представители на НПО сектора, представители на браншови организации, се достигна до 

проектно заложените нива на . В сравнение с област Смолян, където също се проведоха 

телефонни интервюта, в област Пловдив се получиха повече откази за участие в 

проучването: 15% отказ или 12 от 80 експлицитно отказали проучване, основно поради 

заявена липса на интерес към темата: обучения за МСП в библиотеката. Попълнените 

анкети са както следва:, МСП – 7, 1 кмет на община, 5 НПО /ЦПО.  

Възможно е този нисък дял на попълнени анкети да се дължи на работното 

натоварване в по-големия град, а може и библиотеката да не се разпознава като участник 

в предоставяне на услуги за МСП. 

От област с 18 общини, попълнено онлайн проучване е получено от една: община 

Брезово. 

Получени са 8 попълнени анкети от библиотеките в областта.  

Участниците, изявили желание да се включат във фокус групата, проведена на 14 

май 2018 г. в НБ „Иван Вазов“, надхвърлиха заложения лимит от 10 човека. Така фокус 

групата се проведе със 17 участници, от които някои бяха по-скоро в ролята на 

наблюдатели на дискусията.  
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Фиг. 1. Онлайн проучване в област Пловдив 

1.2. Структура на отговорилите в онлайн проучването и на участниците 

във фокус групата 

Списъкът с потенциалните заинтересовани страни от област Пловдив във връзка с 

развитието на съвременни цифрови умения у заетите в МСП бе съставен експертите по 

проекта към НБ „Иван Вазов“ така, че да представи равномерно идентифицираните 

потенциални партньори: 

- обучителни организации – ЦПО, ВУЗ-ове 

- компании: браншови организации, представители на хотелиерския бизнес, на 

леката промишленост и услугите 

- компании – доставчици на дигитални услуги 

- НПО  

- общински и държавни структури 

- медии и др. 

Сред отговорилите на онлайн проучването за заинтересовани страни преобладават 

обучителните организации от типа център за професионално образование.  
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Структурата на фокус групата от 17 човека също бе изтеглена в посока на 

представителите на центровете за професионално обучение. 

 

Фиг. 2. Структура на фокус групата в област Пловдив 

Таблица 1. Участници по тип организация от област Пловдив  

 
отговорили на онлайн 

проучването 
участвали във фокус 

групата на 14 май 2018 г. 

МСП 5 0 

обучителни организации  9 6 

образователни институции 0 2 

НПО сектор  3 1 

браншови организации 0 3 

общински / областни управи 1 2 

доставчици на дигитални услуги 4 0 

библиотеки 8 3 

всичко 30 17 

1.3. Основни данни и изводи от отговорите в онлайн проучването на 

заинтересованите страни от област Пловдив 

МСП 

Дигитални умения и обучения 

МСП от област Пловдив, попълнили анкетата (5), определят нивото на дигитални 

умения в тяхната компания предимно като ниво активен потребител. Тоест, може да се 
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приеме, че те отговарят на нивото дигитални компетенции, заложено за включване в 

пилотните обучения по Проекта. 

3 от 5 МСП са провели някакво обучение в дигитални умения преди повече от 12 

месеца, 2 от компаниите – в рамките на година. От отговорите става ясно, че обученията 

са свързани с работа със счетоводни програми, графичен дизайн и презентационни 

умения. За 3 МСП тези обучения са били безплатни. Отговорилите МСП не подават 

информация за преминати обучения по някой от модулите на Проекта: дигитален 

маркетинг, услуги в облак, защита и безопасност на данните, онлайн транзакции. 

Интерес към 4-те обучителни модула 

Таблица 2. Нагласа на МСП в област Пловдив за включване в обучения 
обучителен модул не по-скоро 

не 
не мога да 
определя 
 

по-скоро 
да 
 

да 

дигитален маркетинг - 
безплатно 

  1 3 1 

платено 1 3  1  
безплатно в 
библиотеката 

  1 2 2 

услуги в облак за МСП - 
безплатно 

   3 2 

платено   3  3  
безплатно в 
библиотеката 

   3 2 

защита и 
поверителност на 
данните - безплатно 

1   3 1 

платено 1  1 3  
безплатно в 
библиотеката 

1   2 2 

безопасни онлайн 
транзакции и 
сътрудничество - 
безплатно 

  2 2 1 

платено  2 2 1  
безплатно в 
библиотеката 

  1 2 2 

Красноречиво се вижда, че възможността за безплатно обучение привлича МСП 

към включване в обучение. Същата е картината и в другите две области, което това 

контрастира със споделените във фокус групите наблюдения на представителите на ЦПО, 

които са забелязали ниска мотивация за обучение, когато обученията са бивали 

безплатни. 
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Обучение в библиотеката 

И 5-те МСП не е наясно, че регионалната библиотека разполага с оборудван 

обучителен център по дигитални умения, който предоставя безплатни обучения за 

граждани от 2011 г., но въпреки това, прави впечатление, че предложението за безплатно 

обучение в библиотеката по 4те модула дори повишава готовността за включване в 

обучение.  

По отношение на елементите, които МСП от област Пловдив оценяват като важни 

аргументи в полза на включване в обучение в библиотеката, се откроява възможността 

да работят с квалифицирани преподаватели и да придобият практически умения, които 

да им донесат ползи в тяхната дейност. Като също важни са отбелязани и лесният и 

удобен достъп до мястото на обучение и възможността за гъвкав график чрез обучения в 

клас и онлайн. 

Таблица 3. Елементи на привлекателност на библиотеката за обучения за МСП в 
област Пловдив 
Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към обучение в 
библиотеката  

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

квалифицирани преподаватели    1 4 

модерно оборудване    4 1 

лесен и удобен достъп   1 1 3 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

   2 3 

актуално и съобразено с 
нуждите съдържание 

  1 1 3 

практически ползи и придобити 
умения 

   1 4 

сертификат за преминато 
обучение 

 2  2 1 

безплатно обучение    2 3 

 

Като най-полезни методи на обучение представителите на целевата група на 

проекта от област Пловдив са избрали иновативните методи, заложени по проекта. 
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Фиг. 3. Класиране на методите на обучение според МСП, област Пловдив 

Доставчици на дигитални услуги 

Това е другата група, която е със значимо представяне в област Пловдив. 4 

представители на доставчици на дигитални услуги са попълнили онлайн проучването. 

От тях само 1 компания предлага обучения по дигитален маркетинг, услуги в облак 

за МСП, защита и поверителност на данните. Останалите компании не предлагат 

обучения, освен някои базови насоки за клиентите си. 

Представителите и на 4-те компании не са запознати с факта, че регионалната 

библиотека разполага с оборудван обучителен център по дигитални умения, който 

предоставя безплатни обучения за граждани от 2011 г. 

Въпросът „Бихте ли си партнирали с библиотеката в проект за предоставяне на 

обучения по дигитални умения за МСП“ получава 2 утвърдителни и 2 отрицателни 

отговора. 

От анализа по-долу става ясно, че като цяло, доставчиците на дигитални услуги в 

област Пловдив по-скоро не проявяват интерес към участие в съвместен проект с 
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библиотеката, но оценяват като важно или по-скоро важно наличието на модерно 

оборудване и зала като предпоставка за партньорство с библиотеката. 

Таблица 4. Елементи на привлекателност на библиотеката за партньорства за 
доставчици на дигитални услуги в област Пловдив 
Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към партньорство с 
библиотеката 

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

модерно оборудване и зала за 
обучение 

 1  2 1 

лесен и удобен достъп до 
обучаемите 

 1 1 2  

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

1 1 1 1  

достъп до актуални 
образователни ресурси 

1 2   1 

участие в съвместен проект за 
предоставяне на безплатно 
обучение 

1 1 2   

 

От разговори и от дискусиите във фокус групите се очерта, че нагласата на 

доставчиците на дигитални услуги е по-скоро да търсят изява на места, на които със 

сигурност ще открият нови клиенти, места, които носят престижа на иновациите, на 

високотехнологичния бизнес. Като такива са разпознати разнообразните бизнес и 

технологични изложения, преимуществено в столицата. Както става ясно от фокус 

групата в Стара Загора например, ако библиотеката придобие имиджа на модерно и 

високотехнологично място, това ще привлече доставчиците на дигитални услуги и към 

партньорство с библиотеката. 

Обучаващи организации 

В онлайн проучването от област Пловдив са отговорили 9 обучаващи организации. 

От тях, само една не предоставя обучения по дигитални умения за малки и средни 

предприятия (МСП).  

5 от обучаващите организации не са наясно, че регионалната библиотека разполага 

от 2011 г. с оборудван обучителен център, който предоставя безплатни обучения по 

базови дигитални умения за граждани. 

Всички 9 обучаващи организации са отбелязали, че по-скоро биха си партнирали с 

библиотеката в проект за предоставяне на обучения по дигитални умения за МСП. 
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Вижда се, че в сравнение с доставчиците на дигитални услуги, доставчиците на 

обучения оценяват значително по-високо ресурсите на библиотеките. За тях е важно и да 

участват в съвместни проекти с библиотеката. както стана ясно от фокус групата обаче, 

това съвместно участие би било възможно само при стриктни договорни условия и 

защита на интелектуалния труд на обучаващите организации. 

Таблица 5. Елементи на привлекателност на библиотеката за партньорства за 
обучаващи организации в област Пловдив 
Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към партньорство с 
библиотеката 

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

модерно оборудване и зала за 
обучение 

   5 4 

лесен и удобен достъп до 
обучаемите 

1   4 4 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

  1 2 6 

достъп до актуални 
образователни ресурси 

   4 5 

участие в съвместен проект за 
предоставяне на безплатно 
обучение 

   1 8 

Отговорите на представителите на местната власт, на образователните 

институции и на НПО сектора са единични за област Пловдив и е по-уместно тези групи 

да се анализират в контекста на качественото проучване чрез фокус групи. 

1.4. Основни данни и изводи от отговорите в онлайн проучването на 

библиотеките от област Пловдив 

От попълнените 8 анкетни карти от област Пловдив 6 библиотеки изявяват 

желание да подпомогнат ФГББ чрез промотиране на дейностите по Проекта, а 5 биха 

искали в бъдеще да предлагат и в своите населени места обучения по дигитални умения 

за МСП в партньорство с ФГББ. 

1.5. Основни моменти и изводи от фокус групата със заинтересованите 

страни и библиотеките в област Пловдив – отношение и готовност за 

партньорство 

Фокус групата с потенциално заинтересовани страни от област Пловдив се проведе 

на 14 май 2018 г., в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“, от 14.00 до 16.00 при 

затруднени условия поради превишения брой от 17 вместо 10 участници.  
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Представители на общинска/областна власт 

Представителите на общинските структури бяха двама: Красимир Асенов, 

заместник-кмет, Община Пловдив, район Северен и Десислава Йорданова, общински 

съветник, Общински съвет Пловдив. Заместник-кметът напусна дискусията 

преждевременно. Общинската съветничка отказа участие с мотива, че не е пряко 

ангажирана в дейността на общината. 

Отношение и готовност за партньорство –пасивни 

Двамата представители на местната власт не взеха активно участие в дискусията в 

Пловдив. Затова и няма как да се изяви отношението им към Проекта. Допълнителен 

диалог на представители на ФГББ с общината, в рамките на отделна работна среща, би 

дал повече конкретика относно възможностите за сътрудничество с местната власт в 

област Пловдив. 

Обучителни организации, НПО сектор, браншови организации 

Сред участниците в Пловдивската фокус група преобладаваха представители на 

обучителни организации, както е видно от фиг.1. Към представителите на НПО сектора и 

на браншовите организации, които се отзоваха, също има създадени обучителни 

организации. Като представители на браншови организации се включиха Клъстер Уелнес 

БГ и Камара на инсталаторите в България, като последните също разполагат с 

обучителна организация към камарата. 

Списък с представителите на обучителни организации във фокус групата в 

Пловдив: 

Катюша Събинова, КС, ЦПО, Д-во Наука и знания; 

Славея Терзиева, СТ, ЦПО, Д-во Наука и знания; 

Панчо Панчев, ПП, ЦПО, ЦПО към Информа ЕООД; 

Мая Христозова, МХ, НПО, Фондация Корнърстоун; 

Райчин Рачев, РР, експерт, Бъдеще 21 век; 

Мариана Николова, МН, експерт, ЦПО Знание и реализация; 

Аделина Станимирова, АС, КИБ, Камара на инсталаторите в България, браншова 

организация; 

Станка Цанева, СЦ, КИБ, Камара на инсталаторите в България, браншова 

организация. 

Опит с МСП 
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Основно, обучителните организации от област Пловдив, участвали във фокус 

групата, предоставят обучения за МСП, „защото големите компании си имат обучителни 

центрове“ и „ако ги няма МСП (като клиенти), няма да съществуваме“ (част 1, 35.07). 

Предоставяните обучения са по заявка от МСП, съобразно нуждите им. Също и по проекти 

на Агенция по заетостта МСП кандидатстват като работодатели за обучения за работници 

и обявяват търг за ЦПО, което да извърши обучението. Обучителните организации 

предлагат основно професионални обучения, като по изискване включват и часове 

практика в наети бази. Като методи се стараят да предложат учене през примери, казуси, 

игри. 

Камарата на инсталаторите, като браншова организация, предлага 

тясноспециализирани професионални обучения. Напоследък ръст има в интереса към 

обучения по инсталиране на фотоволтаици и други източници на възобновяема енергия. 

По отношение на ИКТ обученията, интересът от страна на МСП е по-скоро намалял, 

в сравнение с 2007 г. например. Предлагат се такива обучения, каквито МСП заявят, че са 

им нужни, „групи по няколко човека, който каквото е пропуснал“. „С разкриване на такива 

специфични курсове като предложените по Глобални библиотеки възможно е МСП пак да 

проявят интерес.“ (инж. Панчо Панчев, ПП, ЦПО към Информа ЕООД, 25.40).  

Камарата на инсталаторите са придобили лиценз от НАПОО за осъществяване на 

обучения по онлайн търговия. Тяхната браншова организация разполага с платформа за 

онлайн търговия, но членовете срещат затруднения да я използват за покупко-продажба 

на инвентар и оборудване или пък за наем на специалисти. Затова от Камарата са решили 

да им предоставят възможност за обучение в работа с платформата, но засега няма 

проведени обучения. 

Фондация „Корнърстоун“ е НПО, фокусирано в предоставяне на обучения по 

проекти, което работи само с МСП. Те предлагат обучения по решаване на конфликти, 

работа с клиенти, маркетинг, стартиране на бизнес и пр. Често предлаганите обучения са 

безплатни за МСП, като фондацията намира спонсори или ги предоставя по проекти с 

общината. Негов представител бе Мая Христозова, МХ, НПО. 

Като цяло, наблюденията на обучаващите организации са, че най-голям интерес 

МСП проявяват към задължителните обучения, които се изискват даден по регламент, 

регулиращ дейността им.  

Според опита на обучаващите организации сред МСП има известно притеснение, че 

като обучат дадени кадри, след това те търсят по-добра реализация в други компании. 

Как да бъдат задържани кадрите е въпрос на политика на МСП. Материалното 
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стимулиране, възможността служителя да избира всяка година определен брой обучения 

бяха споменати като варианти (част 1, 35.46). 

Безплатни обучения за МСП 

Обучаващите организации са предлагали безплатни обучения по различни схеми, 

например ваучерите за обучения от Агенция по заетостта, програми за хора с увреждания, 

финансирани обучения по програми за земеделските райони и др. Представителите на 

обучаващите организации споделиха негативен опит от безплатните обучения, въпреки 

че така се привлича по-голям брой участници: „Идват много хора, които са за запълване 

на бройката. Ние се чувстваме зле като обучители да преподаваме пред 50 човека, а 

реално да са заинтересовани 5-10. Предпочитаме да има една минимална такса, защото 

така се гарантира, че ще дойдат заинтересовани хора, които ще имат интерес да учат, 

да участват, да допринесат с нещо за цялото обучение.“ (МХ, НПО, част 2, 03.10) „Правихме 

едни безплатни обучения за хора с увреждания. В началото, като можехме да подбираме, 

включихме мотивирани хора... Но после започнаха да идват хора просто ей така, заото е 

безплатно“ (РР, ЦПО, част 2, 07.25). Всички, включително и библиотеките от област 

Пловдив, подкрепиха предложението да има макар и минимална такса, като превенция на 

случайно попаднали, немотивирани от нищо извън „безплатното“ обучаеми, които като 

цяло, пречат на обучителния процес. РР, експерт по Проекта, припомни, че в Латвия 

проектът предвижда 35% заплащане на таксата от МСП. 

Обучения в библиотеката 

За съжаление, тази тема провокира защитните реакции на обучителните 

организации и вместо да се насочат към възможностите, те останаха по-скоро взрени в 

опасностите, които може да донесе за тях предоставянето на безплатни обучения за МСП 

в библиотеките. 

Първа индикация за отбранително отношение бе коментарът в края на част 1 от 

дискусията, че библиотеките би трябвало да се придържат към традиционната си роля, 

да предлагат информация: „Не мисля, че постоянно трябва да вменяваме на 

библиотеките нови роли на обучители, защото си има обучителни организации, специално 

създадени за това нещо.“ (КС, ЦПО, част 1, 39.29) 

Разясненията от страна на модератора, че библиотеките не стават обучители, а 

предоставят достъп до залите си и до дистанционна платформа, че предоставят обучение 

за обучители по Проекта, както и обяснението на експерта Мариана Николова как се е 

реализирал този проект в Латвия, не успокоиха тези опасения и те станаха тема на голяма 

част от дискусията по време на част 2. 
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Представянето на обучителните модули от РР, експерт по Проекта (част 2, 05.26 – 

13.00), отправи ясното послание, че дори от пилотния проект може да се заложи 

гъвкавост в мащабите на предлаганите обучения. 10 души, подбрани в нехомогенна 

група, с различни нива на умения, са трудна група за всеки обучител – което бе 

потвърдено от присъстващите обучители. Според РР, ако Проектът предложи синхронна 

обучителна платформа тип виртуална класна стая, в комбинация с онлайн ресурси, 

достъпни по всяко време, то желаещи от различни населени места може да се включат и 

да формират групи с еднакво ниво. Останалите обучители подкрепиха рационалността на 

такъв подход. Отговорите от анкетата също показват, че наличието на онлайн 

обучителна платформа е силен притегателен елемент към партньорство с библиотеката. 

Като положителна страна на обучението в библиотеката обучаващите организации 

изтъкваха наличието на ИКТ оборудване, възможността да се учи дистанционно, 

възможността да се работи в по-малки групи, до 15 човека, които са по-ефективни от 

предпочитаните напоследък от Агенция по заетостта по-големи групи от 20-30 души. 

Партньорства с библиотеката за обучения на МСП 

Въпросът „Мислили ли сте си, че може да си партнирате с библиотека в проект за 

обучение на МСП“ (част 2, 13.36) фокусира дискусията върху конкретните параметри на 

едно такова партньорство и опасенията на обучителите бяха ясно артикулирани. 

Първо, бе подчертано, че инициативата трябва да получи подкрепа на национално 

ниво. Примерът на Латвия с 4-те министерства в коалицията бе посочен. (част 2, 16.05). 

Или както се изясни, в насоките на ОП Човешки ресурси ясно да е регламентирано кой 

може да е бенефициент и как да се реализира партньорския проект. (26.53) 

Лобирането на национално ниво бе видяно като задача на ФГББ: „В Латвия казаха, 

че 70% от тяхната работа е лобиране. Сериозна ще е задачата на ФГББ и който още може 

да бъде привлечен.“ (МН, експерт, част 2, 16.20) 

Второ, изрично бе подчертано, че такива отношения може да се градят само и 

единствено на договорни условия. Причина за това са големите опасения, че 

библиотеките ще отнемат интелектуалния труд на обучаващите организации, като 

копират обученията им, че ще са техни конкуренти при кандидатстване за публични 

фондове и че ще отнемат голяма част от клиентите им, предлагайки безплатни обучения. 

„Ние, двете страни (обучители и библиотеки), защото третата я няма 

(представителят на местната власт отказа да се включи в дискусията) винаги можем 

да организираме обучение за Глобални библиотеки. Никакъв проблем няма... Но какво 

става. Ние идваме, правим ви едно обучение от-до. Организация, програма, разгласа, 

всичко. Минава идеално. Правим второ. Минава идеално. За третото ние изобщо не ви 
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трябваме. Вземате си и преподавателите, и програмите, и всичко. И сами сте си готови.“ 

(СТ, ЦПО, част 2, 24.59) 

И въпреки че изтъкнаха, че договор за съвместни дейности и то по правила, 

регламентирани от МТСП, а също и Агенция по заетостта, МОН, би им дал сигурност и 

защита в едно партньорство за доставяне на обучения за МСП съвместно с библиотеката 

(част 2, 26.53, ПП, ЦПО; 29.21, КС, ЦПО), недоверието по-скоро надделява: „Как бихте се 

почувствали защитени?“ – „Не можем. Те са финансирани от държавата, а ние сме на 

самоиздръжка.“ (част 2, 25.50, КС, ЦПО) Също и: „Идва обучението, при нас е 100 лева, при 

вас е 50. Това е истината.“ (част 2, 37.05, СТ, ЦПО) 

„Трябва да е централизирано това, което ще се ползва, и на някакви минимални 

цени.“ (ПП, ЦПО); „Подкрепям колегите, че такова партньорство може само с договор да 

се реализира и то да е подкрепено на най-високо национално ниво.“ (СЦ, КИБ) – това бяха 

по-отворените към диалог мнения. 

За съжаление на няколко пъти се изказа и мнение, което може да се определи като 

ретроградно разбиране за ролята на библиотеката, което де факто затваря възможността 

за подкрепа на инициативи за нови услуги в библиотеката.  

„Вижте какво, нека бъдем честни един спрямо друг. Оказва се, че след толкова дълги 

разсъждения на високите етажи се противопоставят едни организации на други и в 

крайна сметка нищо не излиза. Едни сме създадени за едно, други - за друго, а в крайна 

сметка всички се набъркваме в общия кюп. Всеки се опитва да оцелее. По-добре е, както 

има една приказка, всяка жаба да си знае гьола. Вие имате някакво финансиране, а ние се 

самофинансираме. (част 2, 19.55, КС, ЦПО) ... Върнете се към старото виждане какво 

представлява библиотеката... Вие можете да предоставяте дигитална информация. В 

това можем да си партнираме. (част 2, 22.14, КС, ЦПО) ... Нека се върнем към изконната 

роля на библиотеката като място за търсене на информация. Преди на хартия, сега – 

дигитална. Библиотеката е място за информация. Винаги е била. И това трябва да 

остане.“ (част 2, 35.15, КС, ЦПО) 

Сред всички опасения на обучителите, че библиотеките ще ги конкурират, все пак 

се достигна до формулиране на условия за подписване на Меморандум за сътрудничество 

с библиотеките: 

- регламентирани правила на ниво министерство и оперативна програма, „за да 

не си слагаме прът нито общината, нито библиотеката, нито на нас като 

обучаващи организации, да бъде наистина партньорство“ (част 2, 31:08) 
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- общините, като „собственици на библиотеките“ да са партньор, например „да се 

сключва партньорство между община и ЦПО и евентуално да се включат 

библиотеките като място за реализиране на обученията“ (29.55) 

- да се предложат ясни договорни отношения. 

На въпроса дали биха се включили в обучението за обучители по Проекта, всички 

представители на обучаващи организации отговориха утвърдително. Проявиха интерес 

да участват като обучители и да получат възможност да „добавят дигиталния елемент 

към обученията, които предлагат“ (част 1, 29.30). В очакване са комуникацията с ФГББ, 

свързана с новини за Проекта, график на обученията и т.н., да продължи. 

Отношение и готовност за партньорство – изострено чувство за конкуренция, 

опасения, нежелание за партньорство; у единици има желание библиотеките да бъдат 

върнати към едно ретроградно разбиране за „традиционната“ им роля на „източници на 

информация“. 

Библиотеки, образователни институции 

Представителят на ИМИ-БАН, Георги Врагов, не бе активен в дискусията, но изрази 

обща подкрепа за дейностите на ФГББ, които познава още от периода 2009 - 2013.  

В дискусията участваше и представителят на НТС-Инженеринг, Атанас Куюмджиев. 

НТС-Инженеринг се занимава с професионална квалификация и професионално обучение 

на заети, безработни, специалисти, учащи, военнослужещи. Техният представител също  

изрази добронамерено отношение към библиотеките и дейностите на ФГББ, без да взима 

активна страна в дискусията.  

ЕВУИМ Пловдив, частен университет, бе представен от библиотекаря си, Ваня 

Пиринчева-Тотева, ВТ, ЕВУИМ която взе активно отношение в подкрепа на библиотеките. 

Също така, декларира интереса на ЕВУИМ неговата библиотека също да стане домакин на 

обучения по Проекта. 

Библиотеките от мрежата на ФГББ изразиха желание да включат нови дейности, 

които биха привлекли още посетители в библиотеката. Опит с бизнеса досега е имала 

само Асеновградската библиотека, чрез трудови борси, организирани съвместно с 

Агенция по заетостта. 

Библиотеките обясниха на представителите на обучаващите институции, че не се 

явяват техни конкуренти: „Ние можем да сме ви от полза. Не ни приемайте като 

конкуренти, моля.“ (част 2, 24.57, Милена Марковска, Асеновградска библиотека). Също 

така, библиотеките защитиха променящия се профил на съвременните библиотеки.  

Въпреки известното неразбиране как една библиотека може да предлага обучения, 

изразено от някои от представителите на обучаващите организации, библиотеките 
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потвърдиха желанието си да бъдат част от подобен проект за предоставяне на обучения 

за МСП бе заявено: „Добре е да има желание за коалиране. Ако всеки само търси изгодата 

си и гледа някой да не му сложи прът в колелата, нищо няма да се получи.“ (част 2, 32.16, 

ВТ, ЕВУИМ) 

Отношение и готовност за партньорство – добронамерени, по-скоро отворени към 

партньорства, но пасивни. 
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Оценка на отношението и готовността за партньорство на участниците във фокус групата в Пловдив 

Таблица 6. Отношение и готовност за партньорство - Пловдив 

тип 

организа

ция 

наименование власт, 

влияние е 

статус 

компетентности 

по сферата на 

Проекта 

кое е важно за 

партньора 

отношение готовност за 

партньорство 

ЦПО Д-во Наука и 

знания 

умерено 

влияние, 

влияние 

сред 

професион

алната ЦПО 

общност 

 

да да се получи 

гаранция на ниво 

министерство и 

оперативни 

програми, че 

библиотеките 

няма да се 

конкурират с ЦПО 

за финансиране на 

проекти за 

обучения на МСП; 

договорни 

условия с 

библиотеката 

негативно по-скоро не или с 

много резерви, в 

последния етап. 

но искат да се 

обучат за 

обучители 

ЦПО ЦПО към 

Информа ЕООД 

умерено 

влияние, 

влияние 

сред проф. 

ЦПО 

да да се получи 

гаранция на ниво 

министерство и 

оперативни 

програми, че 

неутрално-

скептично 

по-скоро да, при 

изпълнени 

определени 

условия, но не бе 

деклариран 
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общност 

 

библиотеките 

няма да се 

конкурират с ЦПО 

за финансиране на 

проекти за 

обучения на МСП; 

договорни 

условия с 

библиотеката 

конкретен 

ангажимент  

ЦПО / 

експерт 

Бъдеще 21 век силно 

влияние, 

лостове за 

промяна 

като 

участник в 

Проекта, 

влияние 

сред 

професион

алната ЦПО 

общност 

да да внедри своята 

концепция за 

синхронно 

дистанционно 

обучение, да 

повиши 

качеството на 

обученията 

позитивно, но 

критично 

да 

участник в 

Проекта като 

експерт 

ЦПО / 

експерт 

ЦПО Знание и 

реализация 

силно 

влияние, 

влияние 

сред 

да ресурсите, 

генерирани от  

Проекта, да може 

да се ползват от 

позитивно, 

пасивно 

да 

участник в 

Проекта като 

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. 

професион

алната ЦПО 

общност, 

лостове за 

промяна 

като 

участник в 

Проекта 

обучителите експерт 

НПО / 

ЦПО 

Фондация 

Корнърстоун 

умерено 

влияние 

влияние 

сред 

целевата 

група 

да договорни 

условия за 

партньорство с 

библиотеката, 

възможност да 

интегрират 

дигитални 

обучения и в 

своите модули, да 

се обучат за 

обучител 

по-скоро 

позитивно, биха 

търсили ползите 

за себе си 

ако са убедени в 

ползите за себе 

си и в 

гаранциите, да 

браншова 

организац

ия / ЦПО 

Камара на 

инсталаторите 

в България 

умерено 

влияние в 

сферата на 

дейност, 

престиж 

като 

да договорни 

условия за 

партньорство с 

библиотеката, 

обученията да са 

съобразени с 

позитивно, по-

скоро изчакваща 

позиция 

биха подкрепили 

с промотиране, 

преподаване, 

демонстрации  
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браншова 

орг-ция 

нуждите на работа 

на МСП 

общинска 

/ областна 

власт 

заместник-

кмет, Община 

Пловдив, район 

Северен 

формална 
властова 
позиция, 
силно 
влияние, 
лостове на 
властта 

не без изявен 

интерес 

пасивно, 

незаинтересован

о 

по-скоро не,  

Проектът не 

попада в техния 

ресор – да се 

търси нов 

контакт с 

общината 

общинска 

/ областна 

власт 

общински 

съветник, 

община 

Пловдив 

формална 
властова 
позиция, 
умерено 
влияние 

не без изявен 

интерес 

позитивно, но 

без конкретни 

предложения 

не, не е в сферата 

на дейност; да се 

търси нов 

контакт с 

общината 

образоват

елна 

институц

ия 

ИМИ-БАН умерено 

влияние – 

студенти, 

преподават

ели, акад. 

престиж 

да да даде символна 

подкрепа за 

библиотеките и 

ФГББ 

позитивно, 

пасивно 

да, би провеждал 

обучения, 

демонстрации 

образоват

елна 

институц

ия 

НТС-

Инженеринг 

умерено 

влияние – 

студенти, 

преподават

ели, акад. 

да да промотира 

дейността на 

колежа 

позитивно, 

пасивно 

без конкретен 

ангажимент, 

възможно е 

провеждане на 

демонстрации, 
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престиж лекции, 

промотиране на 

дейностита не 

Проекта 

образоват

елна 

институц

ия 

ЕВУИМ 

Пловдив 

умерено 

влияние – 

студенти, 

преподават

ели, акад. 

престиж 

да да промотира 

ресурсите на 

университетската 

библиотека, и да я 

включи като 

място за обучения 

позитивно, 

активно 

да, включване в 

мрежата на 

точки за 

обучение по 

Проекта, 

въвличане на 

лектори и 

обучители от 

университета, 

промотиране на 

дейностита не 

Проекта 

библиоте

ка 

Асеновградска 

библиотека 

средно, 

сред 

потребител

ите си - 

силно 

по-скоро не, 

налични са 

ресурси за 

изпълнение на 

Проекта 

да привлече нови 

потребители 

позитивно, 

пасивно 

биха се 

включили в 

партньорска 

мрежа 

библиоте

ка 

библиотека при 

НЧ Светлина 

1929, с. Труд 

средно, 

сред 

потребител

ите си - 

по-скоро не, 

налични са 

ресурси за 

изпълнение на 

да привлече нови 

потребители 

позитивно, 

пасивно 
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силно Проекта 

библиоте
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1.6. Потенциал за положително въздействие на заинтересованите 

страни в област Пловдив 

Ако ФГББ цели да постигне активна подкрепа за Проекта, гарантирана с действащ 

меморандум за сътрудничество, трябва да положи значителни усилия в област Пловдив, 

при така наличните представители на заинтересованите страни. 

Местна власт 

Община Пловдив е голяма структура, ангажирана в множество проекти, извън 

стандартните дейности по управлението на един голям град, който е втори по 

икономическо развитие след столицата София. 18-те общини на област Пловдив 

включват големи населени места, с относително висока численост на населението и с 

добре развита икономика. От тази гледна точка, областта представя добра възможност за 

разгръщане на потенциала на Проекта, но и го поставя в конкуренция с редица други 

проекти, сред които най-амбизиозен е Пловдив 2019 Европейска столица на културата и 

съпътстващите инициативи.  

Основен мотив на общините да подкрепят предоставянето на дигитални обучения 

за МСП в библиотеките е, че така ще направят стъпки по реализиране на Стратегията за 

учене през целия живот. Огромен успех би било, ако общините подкрепят финансово 

оборудването и поддръжката на обучителните зали в библиотеките, припознавайки ги 

като място за интеграция и за учене през целия живот. 

Поради по-тежката административна структура и по-дългото време за 

координация и делегиране на права на служители, става ясно, че представителите на 

местната власт не може да се включат в ефективно в онлайн анкети и фокус групи. Ето 

защо и в бъдеще е добре да се търси форма на персонализиран контакт с представителите 

на местната власт. 

Обучителни организации 

Пловдив като голям град и Пловдивска област явно могат да предложат различни 

варианти за обучение. Доказателство за това е и немалкият брой обучителни 

организации в областта, която с 80 действащи ЦПО е на второ място след София (според 

Регистъра на НАПОО). Това от своя страна със сигурност изостря конкуренцията между 

отделните обучителни организации и ги прави чувствителни към всяка новопоявила се 

инициатива в областта.  

НПО и браншови организации 
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НПО секторът бе представен от обучаващи организации, които проявиха 

отвореност към партньорство с библиотеките и усилията за привличане към каузата на 

Проекта биха дали положителни резултати по-лесно. НПО организациите се интересуват 

от възможности за съвместни проекти и обединяване на ресурси. Те като че ли по-често 

от ЦПО имат необходимост от обучителна база, каквато библиотеките могат да 

предложат. Сред този тип организации могат да се подберат бъдещи обучители и така да 

бъдат въвлечени в Проекта още в пилотната фаза. 

Библиотеки и образователни институции 

Библиотеките и образователните институции изявяват желание да подкрепят 

Проекта, като желанието им е също да предоставят обучения по дигитални умения за 

МСП. Това би осигурило териториалното разрастване на Проекта чрез добавяне на нови 

точки за обучение, но за да бъде успешно това разширение, трябва да има налични 

обучители и ресурси за провеждането на тези обучения. В допълнение, те се ползват от 

доверието на обществото, че притежават компетентността да преценят качеството на 

предлаганите обучения и да поддържат високи стандарти на обучителните услуги. 

Тяхното въвличане в проекта е добра реклама за обученията. 

 

Доставчици на дигитални услуги 

Доставчиците на дигитални услуги са по-скоро фокусирани в обслужване на 

настоящите си клиенти и в търсене на нови през платформите, предоставени от 

престижни бизнес и високотехнологични изложения. Привличането им в подкрепа на 

Проекта би повишило престижа и доверието в качеството на предлаганите дигитални 

обучения за МСП. В дългосрочен план, представителите на тази група може да се 

превърнат в посланици на новия облик на библиотеката през ХХІ век. 

 

1.7. Предложение за стратегия за област Пловдив 

ФГББ следва да положи значителни усилия, за да осигури подкрепа и участие на 

заинтересованите страни от област Пловдив. По-долу следват предложения за по-

нататъшни стъпки с цел осигуряване на подкрепа от всяка от заинтересованите страни, 

чрез включването им в меморандум за сътрудничество, като се вземат предвид 

интересите, значението и влиянието на всяка заинтересована страна и необходимостта 

от специални усилия за осигуряване на подкрепата и въвличането като партньор по 

Проекта. 

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. 

Местна власт 

Цел 1: Постигане на по-голяма ангажираност на местната власт от 

провеждането на социални иновации и подобряването на достъпа на заетите да учене 

през целия живот и повишаването на дигиталните им компетентности. 

Форми: персонални работни срещи; препоръки и лобиране за Проекта 

Дейности: 

1. Идентифициране и контакт с ресорните представители от общината и областта. 

Необходимо е представителите на ФГББ да потърсят лични срещи с 
ръководителите на съответните ресори в общините, например: 
- зам.-кмет „Образование, развитие, европейски политики и международно 

сътрудничество“, община Пловдив; 

- Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост“, област Пловдив; 

- зам.-кмет по общинска икономика, екология и управление на отпадъците пряко 

ръководи и координира дейността на отдел „Природни ресурси, екология и 

земеделие” и Звено „Общински инспекторат”, община Карлово 

и със съответните кметове на общини. 

НСОБР със сигурност ще бъде от помощ при координиране на такива работни 

срещи и така ще прояви дейна подкрепа за проект на ФГББ, в чиито управителни 

структури участва. 

2. Лобиране за подкрепа за Проекта 

3. Включване на представител на местната власт в област Пловдив в обучението за 

партньори – за въвличане в дейностите на Проекта повече, отколкото за повишаване на 

капацитета за иницииране, разработване и въвеждане на социални иновации. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство, с конкретни ангажименти на местната власт 

Дейности:  
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1. Съвместно идентифициране на възможните ангажименти на местната власт, 

например: осигуряване на ново ИКТ оборудване за библиотеките, предоставящи 

дигитални обучения по Проекта, поемане на разходите за интернет свързаност на 

съответните библиотеки; включване на библиотеките като бенефициер по програми за 

учене през целия живот и др.  

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Консултации с представители на местната власт по следващи проектни 

предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

 

Обучителни организации 

Както става ясно от изложението по-горе, обучителните организации от област 

Пловдив се очертават като резервиран партньор. Ето защо ФГББ е нужно да предостави 

допълнителни гаранции под формата на ясни договорни условия, които да гарантират 

интересите на обучаващите организации в едно бъдещо партньорство. 

Представителите на обучителните организации във фокус групата в Пловдив също 

така изразиха желание такова едно бъдещо партньорство да е легитимирано на ниво 

министерства и оперативни програми, за да е ясно, че няма да бъдат конкуренти с 

библиотеките при кандидатстване по различните схеми на МТСП, МОН или Агенция по 

заетостта. 

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 
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3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите на обучителните 

организации в област Пловдив 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Постигане на официално припознаване, регламентирано от страна на ресорните 

министерства и оперативни програми, на библиотеките като бенефициер по програми за 

иновации, учене през целия живот и под., с цел да се дадат гаранции на обучителните 

организации, че библиотеките няма да са техен конкурент в тази сфера. 

2. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, касаещ провеждане на 

обучения, демонстрации и под. в библиотеката. 

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

4. Въвличане на представителите на обучителните организации за активно участие 

в Проекта: за промотиране на обученията, като обучители, за изнесени лекции и 

демонстрации в библиотеката и под. 

5. Консултации с представители на обучителните организации по следващи 

проектни предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 
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НПО и браншови организации 

НПО и браншовите организации, взели участие във фокус групата в Пловдив 

демонстрират по-позитивно и отворено към сътрудничество отношение. Предложенията 

в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на проекта предвижда 

затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за учене през целия живот, 

запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на Проекта, въвличането им в 

активна подкрепа за Проекта. 

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите на НПО и браншовите  

организации в област Пловдив 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 
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Форми: постигане на договорености на национално ниво, подписване на 

официален документ, меморандум за развитие на партньорство 

Дейности: 

1. Изясняване на поставените от НПО и браншовите организации въпроси: 

програма, графици за обучения, регламентиране на включването на библиотеките като 

реципиент на средства по програми на национално и местно ниво. 

2. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, касаещ провеждане на 

обучения, демонстрации и под. в библиотеката. 

3. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

4. Въвличане на представителите на НПО и браншовите организации за активно 

участие в Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката и 

под. 

5. Консултации с представители на браншовите организации и НПО по следващи 

проектни предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

Цел 4: 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. 

Необходими са допълнителни усилия от страна на ФГББ, за да убеди бизнеса, че 

библиотеката вече има нов облик, че и в нея присъстват високите технологии. Но освен 

това, и клиентите на бизнеса трябва да са сигурни, че в библиотеката могат да получат 

най-новото и най-доброто в областта на дигиталните технологии. Със сигурност, един 

успешно изпълнен пилотен проект по обучение в дигитални умения за МСП ще е 

аргумент в тази посока. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Забележка: В документа на меморандума би могло да се разпишат адекватните 

форми за постигане на тази цел. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 
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2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

Образователни институции 

Образователните институции, взели участие във фокус групата в област Пловдив 

бяха като цяло пасивни, но демонстрираха позитивно отношение към Проекта. 

Предложенията в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на проекта 

предвиждат затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за учене през 

целия живот, запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на Проекта, 

въвличането им в активна подкрепа за Проекта, насърчаване на включването им като 

обучители и за демонстрации и лекции в библиотеката, включването им като точки за 

предоставяне на дигитални обучения по Проекта.  

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите на образователните 

институции в област Пловдив 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 
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1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

2. Въвличане на представителите на образователните институции за активно 

участие в Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката и 

под. 

3. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 4: 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. 

Престижът на образователните институции би могъл да се впрегне за целите на 

проекта, ако те изпълняват ролята на застъпници на качеството на предлаганите 

обучения, иновативността на проектните дейности и т.н. също така, образователните 

институции, чрез студентската си база, могат да достигнат до целевата група от МСП. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Забележка: В документа на меморандума би могло да се разпишат адекватните 

форми за постигане на тази цел. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 
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3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

Библиотеки 

Библиотеките, както част от мрежата на ФГББ, са естествен партньор на Проекта. 

Всички, взели участие във фокус групата в област Пловдив, изявиха желание да се 

включат като точки за дигитални обучения в продължението на Проекта.  

Цел 1: Повишаване на капацитета на представителите на библиотеките в област 

Пловдив 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Подпомагане на установяване на нуждите на библиотеките за успешното 

провеждане на обучения, демонстрации и под. в библиотеката.  

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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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Библиотеките се ползват с доверието на общността в населените места, в които 

оперират. Ето защо те биха били надежден и естествен канал за промотиране на 

обученията по Проекта.  

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за мрежата на ФГББ, съответстващ на 

пакета за партньори: информация за Проекта, редовен бюлетин с новини, банери, фото и 

видео материали, интересни новини от партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му.  

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

Доставчици на дигитални услуги 

Доставчиците на дигитални услуги се ползват с голямо влияние в общността и 

имат престижа на иновативни и високотехнологични организации, с влияние сред 

потребителите на дигитални услуги и младите хора.  

Необходими са допълнителни усилия от страна на ФГББ, за да убеди бизнеса, че 

библиотеката вече има нов облик, че и в нея присъстват високите технологии. Но освен 

това, и клиентите на бизнеса трябва да са сигурни, че в библиотеката могат да получат 

най-новото и най-доброто в областта на дигиталните технологии. Със сигурност, един 

успешно изпълнен пилотен проект по обучение в дигитални умения за МСП ще е 

аргумент в тази посока. 

Превърнати в застъпници на библиотеката и на дигиталните обучения по Проекта, 

те могат ефективно да променят облика на библиотеките пред широката общественост, 

както и да промотират предлаганите по Проекта обучения. 

Предложенията в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на 

Проекта предвиждат затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за 

учене през целия живот, запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на 

Проекта, въвличането им в активна подкрепа за Проекта, насърчаване на включването им 

като обучители и за демонстрации и лекции в библиотеката, включването им 

неформални партньорски инициативи в библиотеката.  
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Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

2. Въвличане на представителите на доставчиците на дигитални услуги за активно 

участие в Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката и 

под. 

4. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 
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Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

Принципи на изграждане на мрежа за сътрудничество в област Пловдив 

Принципите, при които да се осъществи ефективното включване на 

заинтересованите страни в мрежа за сътрудничество, която да стимулира 

непрекъснатото иницииране и устойчиво развитие на нови идеи, социални иновации, 

дейности и услуги, благоприятстващи придобиването на съвременни дигитални 

компетентности от все повече заети в МСП, са: 

Партньорство и равнопоставеност между участниците 

Следва да се спази представителното участие на всички заинтересовани страни и в 

рамките на всяка заинтересована страна да бъдат взети предвид както представителите с 

позитивно, така и представителите с пасивно или негативно отношение към дейностите 

на Проекта.  

Ефективност 

За да бъде ефективен, консултативният процес трябва да започне на възможно 

най-ранен етап. Заинтересованите страни следва да бъдат включени в разработването на 

меморандума за сътрудничество и в изработването на договорните условия, които да 

регламентират отношенията между, ангажиментите и правата на заинтересованите 

страни на етап, на който реално могат да окажат влияние върху формулирането на 

визията и целите за развитие. 

Бъдещите планове за развитие следва да бъдат изготвени в консултация и да 

отчитат препоръките на заинтересованите страни, включени в партньорската мрежа.  

Откритост и отчетност 

Резултатите от консултативния процес и предложените дейности в стратегията – 

подписан многостранен меморандум за сътрудничество, изградена мрежа за подкрепа на 
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Проекта – трябва да са публично достъпни както за тези, които са директно включени, 

така и за широката общественост. 

Достъп до информация 

Всички заинтересовани страни, както и широката общественост, следва надлежно 

да бъдат информирани по всички въпроси, свързани с развитието на Проекта. 
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2. Анализ на заинтересованите страни от развитието на 

цифрови умения у заетите в МСП от област Стара Загора 
 

2.1. Процент на отговорилите в онлайн проучването и участници във 

фокус групата в област Стара Загора 

Област Стара Загора бързо покри изискването за поне 30 попълнени анкети, 

заложено по Проекта. Прави впечатление активността на МСП. По-малък е броят на 

антените карти, попълнени от учебни центрове, НПО, общини. 

Поканените във фокус групата този път бяха координирани от Директора на РБ 

„Захарий Княжески“ и броят от 10 участници бе спазен. След изрична молба да се 

редуцира броят на представителите на обучаващите организации, той бе сведен до 1 

участник. За съжаление, изявилите желание представители на общини не можаха да 

присъстват поради алтернативни мероприятия. Директор Дирекция „Устойчиво развитие 

и евроинтеграция“ към община Стара Загора не можа да се присъедини поради 

ангажимент. На негово място се включи представител на отдел Култура, който работи с 

библиотеката. 

2.2. Структура на отговорилите в онлайн проучването и на участниците 

във фокус групата 

Таблица 7. Участници по тип организация от област Ст. Загора 

 
отговорили на онлайн 

проучването 
участвали във фокус 

групата на 17 май 2018 г. 

МСП 15 1 

обучителни организации  3 1 

образователни институции 0 0 

НПО сектор  1 1 

браншови организации 1 2 

общински / областни управи 2 2 

доставчици на дигитални услуги 1 1 

библиотеки 15 3 

всичко 38 10 
 

След анализ на отделните анкети, прави впечатление известното объркване при 

самоопределянето на респондентите. Така например, има представител на отдел Култура 

в община, който се е определил като представител на обучаваща организация, а не на 
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общинска управа, има обучаващи организации, които се определят като доставчици на 

дигитални услуги и пр. 

Преобладаващият брой МСП сред попълнилите анкетата в област Стара Загора 

сочи, че предлаганите обучения по дигитални умения в библиотеката будят интерес сред 

целевата група. По отношение на формирането на партньорство в подкрепа на Проекта, 

това би могло да означава, че Проектът би получил подкрепа „отдолу“. 

 

Фиг. 4. Структура на попълнилите онлайн проучването в Ст. Загора 

 

Фиг. 5. Структура на фокус групата в Ст. Загора 
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2.3. Основни данни и изводи от отговорите в онлайн проучването на 

заинтересованите страни от област Стара Загора 

МСП 

Дигитални умения и обучения 

МСП от област Стара Загора, попълнили анкетата (15), определят нивото на 

дигитални умения в тяхната компания както следва: 

базово ниво : интернет, имейл, социални мрежи – 9 

ниво активен потребител - 3 

експертно ниво – 3 

Въпреки че от 15 отговора не можем да съдим за нивото на дигитални умения на 

МСП в областта, би могло да се заключи, че стопанската дейност, която тези предприятия 

извършват, за момента не интегрира по-висока степен на дигитални компетентности. 

Което пък е предпоставка дигиталните обучения, предоставяни от Проекта, да бъдат 

разпознати като необходимост от МСП. 

 В 10 МСП не са провеждани никакви обучения за придобиване на дигитални 

умения. Едва в 3 МСП са проведени обучения в рамките на последните 12 месеца. 

Провежданите обучения като цяло не са били безплатни за попълнилите анкетата МСП.  

Интерес към 4-те обучителни модула 

Таблица 8. Нагласа на МСП в област Ст. Загора за включване в обучения 
обучителен модул не по-скоро 

не 
не мога да 
определя 
 

по-скоро 
да 
 

да 

дигитален маркетинг - 
безплатно 

1  2 7 5 

платено 3 6 4 2  
безплатно в 
библиотеката 

1  3 7 4 

услуги в облак за МСП - 
безплатно 

3 1 1 7 3 

платено 3 7 5   
безплатно в 
библиотеката 

1 2 2 6 4 

защита и 
поверителност на 
данните - безплатно 

  3 6 6 

платено 2 5 5 2 1 
безплатно в   2 9 4 
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библиотеката 
безопасни онлайн 
транзакции и 
сътрудничество - 
безплатно 

 1 3 5 6 

платено 2 6 4 3  
безплатно в 
библиотеката 

 1 4 5 5 

 

Обучение в библиотеката 

Само 2 от отговорилите 15 МСП са запознати с факта, че регионалната библиотека 

разполага с оборудван обучителен център по дигитални умения, който предоставя 

безплатни обучения за граждани от 2011 г. 

Както и в другите две области, предложението за безплатно обучение в 

библиотеката по 4-те модула буди доверието на респондентите от МСП и те отговарят, че 

са по-склонни да се включат в безплатно обучение в библиотеката, отколкото другаде. 

Това доверие се забелязва и от библиотечните служители, които отбелязват, че 

получават обратна връзка от реалните потребители, че имат доверие в качеството на 

предлаганите консултации и обучения в библиотеката. 

По отношение на елементите, които МСП от област Стара Загора оценяват като 

важни аргументи в полза на включване в обучение в библиотеката, се откроява 

възможността да придобият практически умения, които да им донесат ползи в тяхната 

дейност.  

Тъй като тук разполагаме с повече отговори от МСП, можем да направим 

заключението, че макар и важно, осигуряването на безплатно обучение не е ключово за 

МСП от областта. Следователно, в бъдеще би могло да се помисли за въвеждане на 

приемлива такса, както е препоръката на обучаващите организации. 

Таблица 9. Елементи на привлекателност на библиотеката за обучения за МСП в 
област Стара Загора 
Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към обучение в 
библиотеката  

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

квалифицирани преподаватели 1   8 7 

модерно оборудване   2 6 7 

лесен и удобен достъп   1 7 7 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

  2 8 5 
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актуално и съобразено с 
нуждите съдържание 

  1 8 6 

практически ползи и придобити 
умения 

   5 10 

сертификат за преминато 
обучение 

3  4 4 4 

безплатно обучение   4 5 6 

Както стана ясно и от фокус групата, новите услуги в библиотеката, новият ѝ облик 

на център за учене през целия живот на местните общности, на „ третото място след дома 

и работата за дигитално включване“ се нуждае от активна разгласа – бизнесът все още 

мисли библиотеката като „едно място с прашасали книги“. 

По отношение на методите на обучение, представителите на МСП от област Стара 

Загора, попълнили анкетата, правят следното класиране: 

 

Фиг. 6. Класиране на методите на обучение според МСП, област Ст. Загора 

НПО сектор, обучаващи организации 

Тази нехомогенна група включва 5 респондента: две ЦПО, Агенция за регионално и 

икономическо развитие АРИР – Стара Загора, Търговско-промишлената палата на Стара 

Загора (ТПП) и община Раднево, която е избрала да попълни въпросника за НПО. 

От тях, само една организация не предоставя обучения по дигитални умения за 

малки и средни предприятия (МСП), община Раднево. От 4-те предоставящи обучения за 
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МСП само ТПП предоставя обучения за защита и поверителност на данните. Останалите 

организации предлагат обучения по дигитален маркетинг – самостоятелно или като част 

от друго обучение. 

3 от организациите не са наясно, че регионалната библиотека разполага от 2011 г. с 

оборудван обучителен център, който предоставя безплатни обучения по базови 

дигитални умения за граждани, в това число и представителят на Отдел Култура на 

община Раднево. 

От 5те отговорили организации 4 са отбелязали, че по-скоро биха си партнирали с 

библиотеката в проект за предоставяне на обучения по дигитални умения за МСП, а 1, 

ЦПО, е отбелязала, че не може да определи. 

За тази група е важно да участват в съвместни проекти с библиотеката. Удобният 

достъп до обучаемите и достъпът до актуални ресурси също са оценени високо от 

отговорилите организации в област Ст. Загора. 

Таблица 10. Елементи на привлекателност на библиотеката за партньорства за НПО 
и обучаващи организации в област Ст. Загора 

Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към партньорство с 
библиотеката 

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

модерно оборудване и зала за 
обучение 

 1  2 2 

лесен и удобен достъп до 
обучаемите 

   2 3 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

  1 1 3 

достъп до актуални 
образователни ресурси 

   2 3 

участие в съвместен проект за 
предоставяне на безплатно 
обучение 

   1 4 

 

Общинска/областна управа 

Двама респонденти са се идентифицирали като представители на общинската/ 

областната управа в област Стара Загора. Това са представителите на община Казанлък и 

община Мъглиж. 

И в двете общини няма приета стратегия за учене през целия живот. 
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И двете общини са провеждали инициативи, насочени към придобиване на 

дигитални умения за повишаване на конкурентоспособността на малки и средни 

предприятия (МСП). Едната община, Мъглиж, е провела обучения по дигитални умения за 

своите служители, в това число по дигитален маркетинг и защита и поверителност на 

данните. И двете общини имат опит в партньорства с обучителни организации, бюра по 

труда, НПО и др.  за предоставяне на обучения за МСП по съвместни проекти. 

Фактът, че общините имат опит в партньорства за предоставяне на обучения, 

наред със заявеното желание за включване в партньорство с библиотеката, говори, че 

ФГББ в тяхно лице може да срещне подготвени партньори с реалистични очаквания от 

Проекта. 

Готовност за партньорство с библиотеката 

Единият респондент е отговорил утвърдително на въпроса дали знае за ИКТ в 

библиотеката и обученията за граждани. И двамата респонденти отговарят, че по-скоро 

биха се включили в партньорство с библиотеката за предоставяне на обучения по 

дигитални умения за МСП, в контекста на Стратегията за учене през целия живот и за 

насърчаване на конкурентоспособността на МСП. 

Таблица 11. Оценка на общините от област Ст. Загора за библиотеката като 
партньор 

Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към партньорство с 
библиотеката 

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

модерно оборудване и зала за 
обучение 

  1 1  

лесен и удобен достъп до 
обучаемите 

  2   

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

   1 1 

онлайн обучителна платформа    1 1 

достъп до актуални 
образователни ресурси 

   1 1 

участие в съвместен проект за 
предоставяне на безплатно 
обучение 

   1 1 

Възможност за партньорство с библиотеката и двамата респонденти виждат чрез 

съвместен проект, финансиран по програми на ЕС и други донори. 
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2.4. Основни данни и изводи от отговорите в онлайн проучването на 

библиотеките от област Стара Загора 

Библиотеките в мрежата на ФГББ в област Стара Загора са 37. 15 от тях, или 40% са 

попълнили изпратената им онлайн анкета. 

Всички отговарят, че биха подкрепили ФГББ, като промотират обучения за 

дигитални умения сред представители на МСП в своето населено място. 

11 от библиотеките биха организирали в бъдеще обучения по дигитални умения за 

МСП в партньорство с ФГББ. От отговорилите библиотеки само 4 декларират, че не 

разполагат с компютърна зала, но имат на разположение помещение, което може да бъде 

превърнато в обучителна зала с минимум 5 учебни места. Тоест, може да се заключи, че 

участвалите в анкетата библиотеки разполагат с помещения за провеждане на 

обученията. 

Наличието на онлайн платформа за обучение често е оценявано от библиотеките, 

респонденти в област Стара Загора като „нито маловажно, нито важно“, но от фокус 

групата в Пловдив, а и от тази в Смолян, стана ясно, че онлайн обучителна платформа, и 

то с повишени възможности от типа виртуална класна стая, може да даде много повече 

възможности на малките библиотеки да се включат успешно в продължението на 

Проекта. 

2.5. Основни моменти и изводи от фокус групата със заинтересованите 

страни и библиотеките в област Стара Загора – отношение и готовност 

за партньорство 

Фокус групата със заинтересованите страни от област Стара Загора се проведе в РБ 

„Захарий Княжески“ на 17 май 2018 г., 14.00 – 16.00 ч. Въпреки че бе изтеглена в 

седмицата преди празниците, фокус групата съвпадна с ред събития и конференции в 

областта, което възпрепятства представителите на местната власт от Казанлък, Раднево, 

Стара Загора да се включат, както и някои библиотекари, обучители. Въпреки това, със 

съдействието на координатора по Проекта от регионалната библиотека, бяха поканени и 

присъстваха представители на всички заинтересовани страни (с намалена численост на 

представителите на обучаващите организации поради свръхпредставянето им в 

Пловдив). Макар и с различна мотивация и опит по темата, обучение на МСП, 

партньорства с библиотеката, участниците във фокус групата бяха кооперативни, 

отворени едни към други и диалогът беше конструктивен.  
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Мотивация за включване във фокус групата 

За разлика от участниците в Пловдив, които указваха поканата като причина да 

присъстват, участниците във фокус групата в Стара Загора бяха по-открити в 

представянето на интереса си към срещата.  

Петко Петков, ПП, от ЗараЛаб, НПО на стартъпи в областта на софтуера и 

мобилните технологии, сподели, че отскоро се запознава с библиотеката и 

възможностите за сътрудничество, които тя предлага.  

Калина Карагьозова, КК, от школа Карагьозови каза, че иска да се запознае с 

добрите практики от Латвия и да види какви нови подходи за работа с МСП има, въпреки 

че от позицията си на дългогодишен преподавател, е скептична към ефективността на 

обученията, още повече, на безплатните, за МСП.  

Светлин Стефанов, СС, компютърен инженер, бе дошъл в качеството си на 

представител на ТТП – Стара Загора и на Инспектората по образование. 

Михаела Тотева, МТ, от дирекция Култура към община Стара Загора присъстваше 

като партньор на библиотеката, вместо възпрепятстван представител на дирекция 

Устойчиво развитие и евроинтеграция.  

Венелин Добрев, ВД, от АРИР – Стара Загора подчерта, че основният мотив на 

неговата организация да изпрати представител, е възможността за партньорски 

инициативи, тъй като МСП и иновациите също са тяхна целева група, с която от години 

работят.  

Венко Димов, ВДм, МСП, представител на МСП, е взел решение да участва във фокус 

групата, за да види дали предложението на Проекта може да представлява интерес за 

неговата фирма, която работи в сферата на софтуера и на търговията с електронни 

елементи. Обученията при тях, може да се каже, че са постоянни и изисквани от сферата 

им на дейност.  

Библиотеките във фокус групата също имаха ясна мотивация да се включат: 

компютърна зала, която не се ползва (НЧ Кръгов), компютърна зала, която може да се 

използва по-добре и от нови групи потребители (библиотеката в Раднево), градската 

библиотека Родина на Стара Загора би искала също да има обучителен център, 

представителите на РБ Захарий Княжески искаха да споделят опит и добри практики от 

Латвия и да представят Проекта пред останалите участници във фокус групата. 
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Опит с МСП 

КК, представител на обучаваща организация, сподели разочарованието си от 

обученията на МСП досега. През годините тя е работила по различни проекти и програми, 

в тази връзка смята, че Проектът не представя нещо иновативно за България – под една 

или друга форма предложените модели са били реализирани. От всички изпълнени 

проекти дотук е стигнала до извода, че първо трябва да се работи върху 

административния капацитет на ръководителите на МСП, за да осъзнаят нуждата от 

обучение и развитие на персонала им. Също така КК съветва обученията да не се 

предлагат безплатно, защото това действа демотивиращо за посещенията и за 

овладяване на материала. „Това безплатното, изтрийте го. Човек, който иска да се учи, 

той ще намери пари. А нека после има стимули при успешно обучение да отпада таксата 

например.“ 

ПП от ЗараЛаб обясни, че те не работят по програми, „сами си финансираме 

всичко“, а обучения правят в неформална обстановка: „В неформална среда се събираме и 

обсъждаме. Няма много време за формалности. Технологиите се променят всеки ден.“ С 

МСП имат опит дотолкова, доколкото участниците в тяхното НПО са стартъпи. Според ПП, 

ЗараЛаб, те по-скоро биха могли да предоставят обучения, отколкото да се обучат на 

нещо по Проекта. Оперативният им ресурс е силно ограничен. Малко хора са и трудно 

намират време. 

ВД от АРИР – Стара Загора обясни, че МСП са тяхна целева група от доста време. 

Работят с МСП в селските райони, имат действащ проект за промотиране на иновации. От 

проучване, което са направили, знаят, че по отношение на обученията, наистина – тук ВД 

потвърди хипотезата от КК, обучител, – осъзнаването на нуждата от обучение е ключ към 

участие, но също така, чисто оперативно малките фирми трудно си позволяват да 

отсъства човек, който да бъде включен в такова обучение. „Това би дало отрицателно 

отражение на финансовия резултат. Дори и в дългосрочен план да е добра инвестиция, 

това може да натежи. От друга страна, служителите едва ли биха били склонни да 

жертват свободното си време за обучения в извънработно време...“ (23:15) 

Друг момент е, че при кандидатстване по проекти, към Иновации и 

конкурентоспособност например, МСП залагат покупка на техника, но не съобразяват да 

включат и часове за обучение в работа с тази техника. 

След представяне на трудностите, ВД представи възможностите за обучение, които 

са очертали АРИР в своето проучване: „Към такъв тип обучения видяхме, че са отворени 

хора, които работят за себе си. Занаятчиите ефективно използват средствата на 

дигиталния маркетинг, за да представят и продават своята продукция през Etsy, OLX, 

Facebook. Те биха се включили в обучение по дигитален маркетинг, защото им носи 

директна полза. Същото важи и за земеделските производители.“ (25.17) Важна 
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мотивация е да могат веднага да видят ползите от обучението, а не толкова да се 

самоусъвършенстват. 

Проучването на АРИР е показало, че безплатните обучения не са най-силната 

привлекателна страна, а освен това неплащането на такса се отразява отрицателно на 

посещаемостта на обученията.  

Времето на провеждане на обученията е от значение поради сезонността на много 

от дейностите на МСП. също така, нужно е обученията да се предлагат постоянно, 

целогодишно. „В някакъв момент хората узряват, а възможността вече е минала, 

финансирането е спряло и обучението вече не се предлага...“ 

ВДм, МСП, разказа как стават обученията в неговото предприятие. Поради 

характера на работата, търговия и инсталиране и поддръжка на компютърни системи и 

електроника, обученията са постоянен елемент от работата. Често те се реализират 

събота и неделя, съчетават се с тиймбилдинги, което не е много ефективно. 

Персоналните обучения се очертават като най-ползотворни, защото обучаващият се е 

мотивиран, подготвен, обучаващият – също. Другият съществен вариант е 

самообучението. 

ВДм, МСП, също сподели едно от притесненията и на други МСП, свързано с 

обучаването на служителите: текучеството и напускането след придобиване на 

определени знания. Като добра практика за противодействие ПП ЗараЛаб, посочи 

примера с единствената софтуерна компания в Стара Загора, която наема нови служители 

на шестмесечен изпитателен срок, в рамките на който новопостъпилите трябва да 

придобият определени сертификати за разработчици. Така те преминават на постоянен 

договор, заплата им се индексира с натрупване на сертификати и пр. 

СС от ТТП Стара Загора потвърди изказаните преди това мнения относно МСП и 

обученията им. Той подчерта факта, че след като 90% от МСП нямат уебсайт, имейл 

(източник: брошурата на проекта), то може би първо трябва да се повиши мениджърския 

капацитет, за да не се правят обучения по дигитални умения само за 10% от МСП. 

Очаквано за българските условия, отдел Култура към общината не е имал опит с 

МСП, с обучения за персонала или дори обучения по културен мениджмънт за артистични 

организации.  

Библиотеките, участващи във фокус групата, до този момент не са имали като 

целева група МСП, а са работили основно с ученици и с възрастни хора, като са 

предоставяли обучения по ИКТ за граждани. 
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Нови услуги на библиотеката 

Въпросът на ПП, ЗараЛаб, „Какво биха правили фирмите в библиотеката?“ (36.20) 

отвори голямата тема за новия облик на библиотеките през ХХІ век. за разлика от 

дискусията в Пловдив, тук разговорът бе в конструктивен дух, като изясняването на 

въпроси, споделянето на опасения, подчертаването на възможности по-скоро имаше 

положителна роля за изграждане на доверие между страните. 

От разговора стана ясно, че библиотеките така и не са успели да наложат новото 

разбиране за своята роля в обществото през ХХІ век. Представителят на РБ „Захарий 

Княжески“ изреди множеството инициативи на библиотеката – изложения на 

фармацевтични компании, здравословен начин на живот, обучения по ИКТ за граждани, 

младежки форум за дигитална анимация и т.н. – ред инициативи, които са привлекли 

нови публики и би трябвало да са станали по-широко достояние. Следват някои 

разсъждения и предложения от участниците във фокус групата, какво би могло да се 

направи, за да се популяризира библиотеката като желано място за бизнеса, за младите 

хора, за обучение: 

„За малките населени места го разбирам, където интернетът е проблем, но какво 

би привлякло бизнеса в големите градове като Стара Загора например?“ (ПП, ЗараЛаб, 

38.40) 

„(Ясно, има много събития) Въпросът е дали има нужда това да става в 

библиотеката. Там, където съм аз, това, което предлагате, не би ни допринесло нещо 

(ново), а просто е още едно място да се случват тия работи... По-скоро искам да разбера 

какви хора привлича библиотеката.“ (ПП, ЗараЛаб, 42.10) 

„Преди месец за първи път влязох тук в библиотеката, въпреки че съм родом от 

Стара Загора. Аз действително си я представях така, като място с едни прашни книги. Не 

знаех... Директорката ме разведе и бях впечатлен колко неща може да се правят тук... Има 

една зала, едно място на 3-4 етаж, идеално място млади хора да се събират и да си 

правят ивенти и екзибишъни. Това е възможност, която би привлякла млади хора тук. Аз 

видях много възможности...“ (ПП, ЗараЛаб, 52.56) 

„Трябва да има малко по-нови неща, които ги няма другаде, някаква атракция, 

която да е само тук. Като например на ВД форума за анимация тук, беше страхотен.“ 

(ПП, ЗараЛаб, 53.40) 

„Направихме тук в библиотеката уикенд на дигиталната анимация, за дигитално 

изкуство като цяло. Имаше много хора, които правеха демонстрации, имаше снимки с 

дронове. Беше замислено и като мотивационно обучение – да даде на младите хора 

мотивация да се занимават с дигитален арт, да учат...“ (ВД, АРИР, 53.50) 
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„Ето например, в библиотеката в Казанлък има 3D принтер, който е за свободно 

ползване под контрол. Това определено привлича нови хора, любопитни да видят какво е 

това.“ (ВД, АРИР, 54.30) 

„Критична маса хора към доброволството трябва да привлечем... Трябва да 

възбудим една креативност у хората...“(КК, обучител, 51.28) 

„Аз поемам ангажимент да помислим за начин всеки клас тук от Стара Загора да 

дойде на посещение в библиотеката.“ (СС, ТТП и инспекторат по образованието, 1.06) 

„Да е сигурно, че тук в библиотеката ще намеря най-актуалното в моята област, 

синтезирано. Пчеларство ли ще е, архитектура ли – идвам в библиотеката и знам, че тук 

имам достъп до най-актуалното подбрано. Да знам, че тук ще получа най-новото. От там 

и за обученията ще има интерес...“ (ВД, АИРИР 01.12) 

Библиотеките също генерираха идеи за популяризиране на дейностите им: 

„Да включим библиотеката, разходка в библиотеката, в културния маршрут на 

града.“ 

„Ние правим екскурзия в библиотеката за първокласниците и всеки първолак става 

читател на библиотеката.“ 

„Добрите практики на Латвия ми направиха впечатление... Там във фоайето има 

един робот, Лора, който може да ти отговори на всякакви въпроси. Къде се намира даден 

адрес в града, какво е ново за пчеларството има и в кой отдел на библиотеката... Много е 

атрактивно това за тийнейджърите. Имаше в Рига също очила с виртуална реалност, 

може да разгледаш града, накъдето да се обърнеш с тях... Такива иновативни технологии в 

библиотеката определено привличат...“ (01.23) 

Или както синтезира един от участниците във фокус групата: 

„Бизнесът ще дойде, когато разбере, че тук може да намери най-актуалното 

в момента, което го няма никъде другаде.  

А за младите е важно това, което става в библиотеката, да е готино, да е 

готино да си част от него.“ (ПП, ЗараЛаб, 1.17) 

 

Обучения за МСП в библиотеката 

Темата за новите услуги и новия облик в библиотеката се преплете с темата за 

обученията по дигитални умения за МСП, които се предвиждат по проекта. Като цяло, 
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участниците във фокус групата споделиха, че не са изненадани такива обучения да се 

реализират от библиотеките. 

„Аз лично не съм изненадан, защото в много от населените места, в които 

работим, библиотеката е разпознаваемо място. Достигането до целевата група ще е по-

лесно в онези места, в които хората така или иначе ходят в библиотеката. Докато тук, в 

Стара Загора, регионалната библиотека я свързвам повече с културните събития, които 

се случват...“ (ВД, АРИР, 47.17) 

„Библиотеката „Захарий Княжески“ има много инициативи, аз я следя, и работи 

прекрасно. Аз не виждам да има някакъв конфликт в това, че те предоставят базата си 

за провеждане на обучения по този проект. Ще са добри домакини, имат 

административен капацитет... Аз разбирам, и вие искате да се появят нови хора в 

библиотеката, партньори може би, безплатно да е... даже и аз вече нещо на ползу роду, 

безвъзмездно мисля да направя... но въпросът е какъв контингент ще привлечете за 

обученията, ще имат ли капацитет тия хора да разберат...“ (КК, обучител, 48.18) 

„За селските региони, монетата има две страни, така да се каже. Те са много добра 

ниша за такива обучения, особено за онлайн търговията. Област Стара Загора има 52 

села. В големите градове хората търсят чиста храна, а сега всички са в интернет. Затова 

онлайн присъствието и активният маркетинг е добър начин хората от селските райони 

да бъдат убедени да се включат в такова обучение – защото ще видят конкретната полза 

за бизнеса си – че ще намерят клиенти. Тях ги мотивира не толкова някаква идея за 

самоусъвършенстване, колкото да видят конкретните ползи. Занаятчиите – също. 

Онлайн маркетингът им дава възможност да превърнат хобито си в професия, като 

достигнат до достатъчно много клиенти.“ (ВД, АРИР, 55.20) 

„Аз също бих се включил в обученията за МСП в библиотеката, може би и като 

обучаващ. Обучението винаги е двупосочно. Можеш са научиш и да дадеш. Обаче да ви кажа, 

за МСП някой път оцеляването е на първо място и тогава няма как да заделиш време и да 

пратиш хора за обучения. ... По селата зимният период е по-удобен за обучения...“ (ВДм, 

МСП,, 1.02) 

Поставен бе въпросът за сроковете по проекта, кога са планирани обученията, 

какви кадри ще бъдат обучители... 

„Въпросът е кадрите, които ще обучават, какви ще са. На щат в библиотеката ли 

ще са зачислени, как ще се актуализират знанията им? Какво ще стане с обучителите и 

как ще се поддържа качеството на обучението след приключване на Проекта?“ (СС, ТТП и 

инспекторат по образованието, 1.08.40) 
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„Колкото мрежи от обучители са правени досега, нищо не е било ефективно.“ (КК, 

обучител, 1.09) 

Става ясно, че ползите за МСП от обучения в библиотеката – извън безплатното - 

трябва да бъдат ясно изведени и комуникирани: 

„Добре, само да попитам пак: защо тогава МСП биха избрали библиотеката за 

такива обучения, като си има фирми, които само с това се занимават?... Трябва да се 

потърси какво ще мотивира МСП да дойдат на обучение точно в библиотеката. Трябва да 

е нещо по-атрактивно...“ (ПП, ЗараЛаб, 1.15) 

Библиотеките заявиха желанието си да предоставят обучения по дигитални 

умения за МСП, като мотивите им са: привличане на нови потребители в библиотеката, 

разнообразяване на услугите, използване на обучителните зали по ефективен начин. 

Наясно със своите цели, представителите на библиотеките обаче не са обмисляли какви 

биха били мотивите и ползите на бизнеса да дойде при тях.  

От наблюденията във фокус групата, става ясно, че е необходимо библиотечните 

служители да бъдат подкрепени с цялостна комуникационна стратегия как да 

промотират библиотеките пред различни целеви групи. 

 

Партньорства с библиотеката 

Непринуденият конструктивен диалог във фокус групата в Стара Загора направи 

уместно изследването какво би привлякло всеки един участник към партньорство с 

библиотеката. Това би подпомогнало и една бъдеща комуникационна стратегия за 

промотиране на библиотеките. 

„Не съм сигурен още как, но определено ще използвам техния спейс, тяхната база за 

някакви събития. Бихме могли и с демонстрации и обучения да се включим, да.“ (ПП, 

ЗараЛаб, 1.04) 

„Явно много критично съм звучала, но имах да си кажа някои неща за ситуацията в 

България. Аз бих инвестирала доброволен труд, бих споделила дългогодишния си опит 

като обучител, но на ниво методика. защото много е важно как преподаваш, да увлечеш 

хората, да не се взимаш на сериозно, с игра да ги предразположиш. Така и човека с по-

ограничен кръгозор можеш да увлечеш, да отвориш една вратичка...“ (КК, обучител, 

1.04.50) 
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„Аз обичам идеята за библиотеката и книгата, това ме привлича. Ще се погрижа 

всеки клас да мине през библиотеката. А за обученията на МСП, също съм готов да окажа 

подкрепа...“ (СС, ТТП и инспекторат по образованието, 1.06) 

„В отдел Култура работим много добре с регионалната библиотека. Те са най- 

иновативната културна институция в града. Винаги бихме ги подкрепили.“ (МТ, 1.18) 

„Ние от АРИР виждаме много допирни точки с този проект за обучение на МСП и 

бихме искали да си сътрудничим и по него, и за друго... Ето например, бяхме 

разпространили една схема за финансиране за земеделски производители. Никой не 

кандидатства, защото се изискваше заснемане на кратко видео на английски език и 

документите за контакт също бяха на английски. тази езикова бариера често спира 

хората. Би било привлекателно за тях, ако в библиотеката има възможност да се 

синтезира тази информация преведена...“ (ВД, АРИР, 1.19.58) 

След представяне на възможността партньорите на библиотеката да се включат в 

еднодневно обучение за устойчиви партньорства или в обучението за обучители и след 

съгласието на участниците във фокус групата подписите им да бъдат зачетени в списъка 

с проявяващите интерес към подписване на меморандум за сътрудничество, участниците 

поискаха разяснение как ще протече Проектът оттук насетне. 

„Готова ли е онлайн платформата, тези обучители обучени ли са, кога ще се 

реализира съществената част от проекта – през лятото ли? Нали знаете, че тези месеци 

са по-трудни заради отпуските...“ (КК, обучител, 1.25.51)  

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. 

Оценка на отношението и готовността за партньорство на участниците във фокус групата в Стара Загора. 

Таблица 12. Отношение и готовност за партньорство - Ст. Загора 

тип 

организа

ция 

наименование 

власт, 

влияние е 

статус 

компетентности 

по сферата на 

Проекта 

кое е важно за 

партньора 
отношение 

готовност за 

партньорство 

браншова 
организац
ия 

АРИР - Стара 
Загора 

силно 
влияние, 
добре 
позната 
като 
работеща с 
МСП 

да да се включи в 
съвместен проект 
за обучения за 
МСП 
да се работи с 
МСП, земеделци и 
занаятчии в 
малките населени 
места 

позитивно, 
проактивно 

да – 
предлагат среща 
за договаряне 

браншова 
организац
ия 

ТПП - Стара 
Загора 

силно 
влияние 

да да се повиши 
цялостната 
мотивация на МСП 
и мениджърския 
им състав да 
обучения и 
използване на 
ИКТ в работата; 
 
как ще се 
организира 
обучителската 
мрежа; 

позитивно по-скоро да, но 
не бе деклариран 
ангажимент на 
ниво 
организация 

общинска 
/ областна 
власт 

Регионален 
инспекторат по 
образованието 
– Стара Загора 

формална 
властова 
позиция, 
умерено 
влияние, 
лостове на 
властта 

по-скоро не, има 
лична 
компетенция на 
участвалия 
представител 

позитивно по-скоро да, но 
не бе деклариран 
ангажимент на 
ниво институция 

общинска Община Стара формална не Да подкрепи позитивно, биха подкрепили 
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/ областна 
власт 

Загора – отдел 
Култура 

властова 
позиция, 
силно 
влияние, 
лостове на 
властта 

библиотеката, 
която е в ресор 
култура, но няма 
отношение към 
целите и 
дейностите на 
Проекта 

пасивно библиотеката, но 
Проектът не 
попада в техния 
ресор – да се 
търси нов 
контакт с 
общината 

доставчиц
и на 
дигиталн
и услуги 

СНЦ Заралаб силно 
влияние, 
престиж на 
иновативна 
и 
високотехн
ологична 
орг-ция  
влияние 
сред 
стартъп, 
сред 
младите 

да да види какви ще 
са ползите от 
обученията за 
МСП, да е ясно 
защо да 
предпочетат 
библиотеката 
библиотеката да 
стане желано 
място, което да се 
асоциира с хай-тек 

по-скоро 
позитивно, 
изчакваща 
позиция, биха 
търсили ползите 
за себе си 

ако са убедени в 
ползите, да 

МСП Венди 101 ООД умерено 
влияние в 
сферата на 
дейност, 
престиж 
сред 
клиентскат
а им мрежа 

да обученията да са 
съобразени с 
нуждите и 
графиците на 
работа на МСП 

позитивно, по-
скоро пасивно 

биха подкрепили 
с промотиране, 
преподаване, 
демонстрации  

обучителн
а 
организац
ия 

Школа 
Карагьозови 

умерено 
влияние 

да да разсее 
съмненията си 
относно успеха на 
Проекта – каква е 

позитивно към 
библиотеката, 
умерено 
скептично към 

по-скоро да - 
преподаване, 
демонстрации, 
обучение на 
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програмата, какви 
са графиците, как 
ще се организира 
и задържи 
мрежата от 
обучители 

проекта обучители 

НПО НЧ В Г Къргов 
1920 

средно, 

сред 

потребител

ите си - 

силно 

по-скоро не, 
налични са 
ресурси за 
изпълнение на 
Проекта 

да привлече нови 

потребители 

позитивно, но 
без конкретни 
предложения 

биха се 
включили в 
партньорска 
мрежа 

библиоте
ка 

Библиотека 
Родина 

средно, 

сред 

потребител

ите си - 

силно 

по-скоро не, 
налични са 
ресурси за 
изпълнение на 
Проекта 

да привлече нови 

потребители 

позитивно, 
пасивно 

биха се 
включили в 
партньорска 
мрежа 

библиоте
ка 

общинска 
библиотека 
Алдин Алдинов, 
гр Раднево 

средно, 

сред 

потребител

ите си - 

силно 

по-скоро не, 
налични са 
ресурси за 
изпълнение на 
Проекта 

да привлече нови 

потребители 

позитивно, 
пасивно 

биха се 
включили в 
партньорска 
мрежа, но 
държат и 
общината на гр. 
Раднево да е 
ангажирана 

библиоте
ка 

РБ Захарий 
Княжески 

силно 

влияние 

да да поддържа 
имидж на 
иновативно и 
интересно място в 
града 

позитивно, 
активно 

вече са партньор 
в проекта и биха 
положили 
усилия да 
продължат  
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2.6. Потенциал за положително въздействие на заинтересованите 

страни в област Стара Загора 

Местна власт 

От присъствалите във фокус групата и представителят на Отдел „Култура“ на 

община Стара Загора, и представителят на ТТП и на Инспектората по образование заяви 

желание да подкрепи дейностите на библиотеката и по Проекта. Те биха могли да 

подпомогнат организирането на среща за договаряне и подписване на меморандум за 

сътрудничество с местната власт. 

Браншови организации 

ТТП би могла да промотира библиотеката като център за обучение на МСП сред 

членовете си, представители на местния бизнес. 

Подобен широк обхват на целевата група (МСП и бизнеса като цяло) може да 

предложи и АРИР – Стара Загора. Тъй като организацията от години развива проекти за 

насърчаване на развитието и иновативността на МСП в областта, а и желае 

сътрудничество с ФГББ, тя е естествен и стратегически много ценен партньор. Това е 

организация, с която може да се развият и други инициативи, насочени към МСП и 

ползващи ресурсите на библиотеките. 

Доставчици на дигитални услуги 

ЗараЛаб е много интересен потенциален партньор. Това е динамична млада 

организация, фокусирана в дигиталните технологии: технологични колаборации, 

стартъпи, проекти, услуги, разработки. ЗараЛаб би могла да привлече младите хора към 

иновативните услуги в библиотеката, защото самата тя е знак за иновативност и високи 

технологии. Партньорство с тях ще постигне силен отзвук в общността, защото ЗараЛаб 

се стремят към проекти, които да са иновативни, но и забавни едновременно с това. А 

привличането на младите технологични хора в библиотеката би било чудесна реклама и 

за дигиталните обучения в библиотеката – та младите са на „ти“ с тази материя. 

Обучителни организации 

Във фокус групата в Стара Загора бе включен един представител на обучителните 

организации. Като имаме предвид дългогодишната практика на Школа Карагьозови, 

може да приемем, че те се ползват с влияние в сферата на обученията и биха могли да 
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действат като застъпник за Проекта пред целевата група, други обучителни организации 

и общността.  

МСП 

В дискусията се включи представител на МСП, което е с предмет на дейност 

търговия с електроника, софтуер, монтаж и поддръжка на комуникационна и 

компютърна техника и пр., което оперира в гр. Казанлък от 1990 г. Този представител, 

веднъж убеден в качествата на предлаганите по Проекта обучения, би могъл да ги 

промотира сред целевата група, които са и негови клиенти. Освен че изяви желание за 

сътрудничество, представителят на ВЕНДИ 101 допусна, че той или представители на 

неговата компания биха могли да водят демонстрации и обучения в библиотеката. 

НПО сектор 

НПО бяха представени във фокус групата от НЧ В Г Къргов 1920. Читалището 

работи активно с представители на третата възраст и с деца, но покрай тях има контакт с 

техните родители, с техни близки и така може да промотира и предлага дейностите по 

Проекта на широк кръг от населението, в това число и представители на МСП. 

Като цяло, читалищата, с техните читалищни библиотеки и дългогодишни 

традиции в провеждане на курсове може да са стабилен партньор за разширяване на 

базата на предлаганите по Проекта обучения. Още повече, читалищата имат своя 

организация с представителство в УС на ФГББ, която може да подкрепи установяването 

на параметри на сътрудничество и подписване на меморандума от повече желаещи 

читалища.  

Библиотеките 

Библиотеките имат непосредствен достъп до своите читатели и техните близки. 

ползват се с голямо доверие при предоставяне на информация и препоръка на източници 

– от книги до сайтове. В тяхно лице Проектът би намерил сигурни застъпници, които се 

ползват с доверие в общността. Както се вижда от анкетните карти, практически всички 

библиотеки, включили се в онлайн проучването, са готови да промотират дейностите по 

проекта, а много от тях, и да се включат на следващ етап. 

2.7. Предложение за стратегия за област Стара Загора 

Възможностите за постигане на партньорска подкрепа за Проекта на местно ниво в 

област Стара Загора са реални. Нужно е да се адресират въпросите, които бяха повдигнати 

от участниците във фокус групата: 
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- проектът да се представи като ползи за бизнеса, а не за библиотеките 

- да се представи ясно графикът и дейностите по проекта пред заинтересованите 

страни 

- да се изработи план как ще бъде изградена мрежа от обучители 

- подписване на меморандум за сътрудничество с общините ще е важна първа 

стъпка за изграждане на мрежата. Въвличане на общините с неформални срещи и 

обучения няма да се постигне. Нужно е ФГББ да задейства контакти и срещи на високо 

ниво. Лобиране. 

- да се проведат срещи с отделните страни, в които да се договорят конкретните 

ползи за тях – например, за ЗараЛаб; или пък да се договорят конкретни параметри на 

сътрудничество – с АРИР. 

На първо място, трябва да се постигне договореност с АРИР – отворен и проактивен 

потенциален партньор, който ясно и нееднократно заяви желание за сътрудничество.  

След това е необходимо да се постигне формалната подкрепа на общините и тя да 

получи гласност. 

Паралелно с това ФГББ трябва да изясни посочените по-горе неясноти около 

проекта и да фокусира комуникационната му стратегия върху бизнеса вместо върху 

библиотеките и иновациите в тях. ЗараЛаб биха били ценен партньор за установяване на 

контакти с ИКТ сектора в областта. Важно е да бъдат спечелени, има всички основания 

това да се случи, ако те като партньор видят ползи за себе си. 

По-долу следват предложенията за стратегия за включване на заинтересованите 

страни в партньорска мрежа в подкрепа на Проекта. 

Местна власт 

Цел 1: Повишаване на капацитета на представители на местната власт в област 

Стара Загора 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. 

Цел 2: Постигане на по-голяма ангажираност на местната власт от 

провеждането на социални иновации и подобряването на достъпа на заетите да учене 

през целия живот и повишаването на дигиталните им компетентности. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали, работни срещи 
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Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

2. Работни срещи с ресорни представители на местната власт. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство, с конкретни ангажименти на местната власт 

Дейности:  

1. Съвместно идентифициране на възможните ангажименти на местната власт, 

например: осигуряване на ново ИКТ оборудване за библиотеките, предоставящи 

дигитални обучения по Проекта, поемане на разходите за интернет свързаност на 

съответните библиотеки; включване на библиотеките като бенефициер по програми за 

учене през целия живот и др.  

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Консултации с представители на местната власт по следващи проектни 

предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

 

Обучителни организации 

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Забележка: представителят на обучителните организации в област Стара Загора 

демонстрира добро познаване на дейностите на библиотеката, за разлика от 

представителите на бизнеса, но дейностите по постигането на тази цел ще обхванат 

повече заинтересовани страни, плюс широката общественост. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 
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Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите на обучителните 

организации в област Стара Загора 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: постигане на договорености на национално ниво, подписване на 

официален документ, меморандум за развитие на партньорство 

Дейности: 

1. Изясняване на поставените от обучителните организации въпроси: програма, 

графици за обучения, развитие на мрежа от обучители. 

2. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, касаещ провеждане на 

обучения, демонстрации и под. в библиотеката. 

3. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 
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4. Въвличане на представителите на обучителните организации за активно участие 

в Проекта: за промотиране на обученията, като обучители, за изнесени лекции и 

демонстрации в библиотеката и под. 

5. Консултации с представители на обучителните организации по следващи 

проектни предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

 

Браншови организации 

Браншовите организации, взели участие във фокус групата в Стара Загора 

демонстрират подчертано позитивно и проактивно към сътрудничество отношение. 

Предложенията в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на проекта 

предвижда затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за учене през 

целия живот, запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на Проекта, 

въвличането им в активна подкрепа за Проекта. Също така, екипът на Проекта е добре да 

предприеме стъпки за установяване на тясно сътрудничество с АРИР, както и с ТТП. 

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите на НПО и браншовите  

организации в област Стара Загора 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. 
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Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Изясняване на поставените от браншовите организации въпроси: програма, 

графици за обучения, включване на малките населени места в Проекта, разработване на 

стратегия за запазване на мрежата от обучители. 

2. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, касаещ провеждане на 

обучения, демонстрации и под. в библиотеката. Стъпки за формиране на нови проектни 

партньорства. 

3. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

4. Въвличане на представителите на браншовите организации за активно участие в 

Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката и под. 

5. Консултации с представители на браншовите организации по следващи 

проектни предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

Цел 4: 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. 

Необходими са допълнителни усилия от страна на ФГББ, за да убеди бизнеса, че 

библиотеката вече има нов облик, че и в нея присъстват високите технологии. Но освен 

това, и клиентите на бизнеса трябва да са сигурни, че в библиотеката могат да получат 

най-новото и най-доброто в областта на дигиталните технологии. Със сигурност, един 

успешно изпълнен пилотен проект по обучение в дигитални умения за МСП ще е 

аргумент в тази посока. 
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Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Забележка: В документа на меморандума би могло да се разпишат адекватните 

форми за постигане на тази цел. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

Библиотеки и НПО сектор 

Библиотеките, както част от мрежата на ФГББ, са естествен партньор на Проекта. 

Всички, взели участие във фокус групата в област Стара Загора, изявиха желание да се 

включат като точки за дигитални обучения в продължението на Проекта. 

Представителят на НПО сектора бе читалище, които също са част от по-широката мрежа 

на ФГББ и като такива, е естествено да бъдат въвлечени в продължението на Проекта. 

Съюзът на народните читалища, част от управителното тяло на ФГББ, може да окаже 

ценна подкрепа в тази насока.  

Цел 1: Повишаване на капацитета на представителите на библиотеките в област 

Пловдив 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 
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Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Подпомагане на установяване на нуждите на библиотеките за успешното 

провеждане на обучения, демонстрации и под. в библиотеката.  

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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. 

Библиотеките се ползват с доверието на общността в населените места, в които 

оперират. Ето защо те биха били надежден и естествен канал за промотиране на 

обученията по Проекта.  

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за мрежата на ФГББ, съответстващ на 

пакета за партньори: информация за Проекта, редовен бюлетин с новини, банери, фото и 

видео материали, интересни новини от партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му.  

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

Доставчици на дигитални услуги 

Доставчиците на дигитални услуги се ползват с голямо влияние в общността и 

имат престижа на иновативни и високотехнологични организации, с влияние сред 

потребителите на дигитални услуги и младите хора.  

Необходими са допълнителни усилия от страна на ФГББ, за да убеди бизнеса, че 

библиотеката вече има нов облик, че и в нея присъстват високите технологии. Но освен 
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това, и клиентите на бизнеса трябва да са сигурни, че в библиотеката могат да получат 

най-новото и най-доброто в областта на дигиталните технологии. Със сигурност, един 

успешно изпълнен пилотен проект по обучение в дигитални умения за МСП ще е 

аргумент в тази посока. 

Превърнати в застъпници на библиотеката и на дигиталните обучения по Проекта, 

те могат ефективно да променят облика на библиотеките пред широката общественост, 

както и да промотират предлаганите по Проекта обучения. 

Предложенията в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на 

Проекта предвиждат затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за 

учене през целия живот, запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на 

Проекта, въвличането им в активна подкрепа за Проекта, насърчаване на включването им 

като обучители и за демонстрации и лекции в библиотеката, включването им 

неформални партньорски инициативи в библиотеката.  

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 
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1. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

2. Въвличане на представителите на доставчиците на дигитални услуги за активно 

участие в Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката и 

под. 

4. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

МСП 

МСП от област Стара Загора могат да бъдат ценен застъпник за промотиране на 

дигиталните обучения по Проекта и на новия облик на библиотеката. 

Предложенията в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на 

Проекта предвиждат затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за 

учене през целия живот, запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на 

Проекта, въвличането им в активна подкрепа за Проекта, както и като обучаващи се в 

обученията по Проекта.  

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от обучителните организации на новите 

функции и потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално 

включване. 
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Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: допитвания, разпространение на информационни и рекламни материали, 

включване в събития, обучения, консултации 

Дейности: 

1. Изработване на комуникационна кампания, поставяща във фокус нуждите, 

интересите и целите на МСП. МСП трябва да са убедени, че дейностите по проекта са 

разработени специално за тях. 

2. Въвличане на представителите на доставчиците на дигитални услуги за активно 

участие в Проекта като обучаеми, като партньори. 

3. Отговаряне на въпросите, касаещи ВСП и удовлетворяване на техните интереси 

относно: графици на провеждане, места на провеждане, също и програма, теми и под. 

4. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 
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Дейности: 

1. Съблюдаване на комуникационен фокус върху нуждите, целите, интересите на 

МСП.  

2. Изработване на информационни пакети за МСП: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори, добри примери – с цел да привлече интереса им към проекта и библиотеката 

и с цел да мотивира потребността от дигитални обучения. 

3. Подготовка на комуникационен план за привличане и задържане на МСП. 

4. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

Принципи на изграждане на мрежа за сътрудничество в област Стара Загора 

Принципите, при които да се осъществи ефективното включване на 

заинтересованите страни в мрежа за сътрудничество, която да стимулира 

непрекъснатото иницииране и устойчиво развитие на нови идеи, социални иновации, 

дейности и услуги, благоприятстващи придобиването на съвременни дигитални 

компетентности от все повече заети в МСП, са: 

Партньорство и равнопоставеност между участниците 

Следва да се спази представителното участие на всички заинтересовани страни и в 

рамките на всяка заинтересована страна да бъдат взети предвид както представителите с 

позитивно, така и представителите с пасивно или негативно отношение към дейностите 

на Проекта.  

Ефективност 

За да бъде ефективен, консултативният процес трябва да започне на възможно 

най-ранен етап. Заинтересованите страни следва да бъдат включени в разработването на 

меморандума за сътрудничество и в изработването на договорните условия, които да 

регламентират отношенията между, ангажиментите и правата на заинтересованите 

страни на етап, на който реално могат да окажат влияние върху формулирането на 

визията и целите за развитие. 

Бъдещите планове за развитие следва да бъдат изготвени в консултация и да 

отчитат препоръките на заинтересованите страни, включени в партньорската мрежа.  

Откритост и отчетност 
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Резултатите от консултативния процес и предложените дейности в стратегията – 

подписан многостранен меморандум за сътрудничество, изградена мрежа за подкрепа на 

Проекта – трябва да са публично достъпни както за тези, които са директно включени, 

така и за широката общественост. 

Достъп до информация 

Всички заинтересовани страни, както и широката общественост, следва надлежно 

да бъдат информирани по всички въпроси, свързани с развитието на Проекта. 
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3. Анализ на заинтересованите страни от развитието на 

цифрови умения у заетите в МСП от област Смолян 
 

3.1. Процент на отговорилите в онлайн проучването и участници във 

фокус групата в област Смолян 

Област Смолян покрива изискването за поне 30 попълнени анкети, заложено по 

Проекта. Част от попълнените анкети са реализирани чрез обаждане по телефона, 

възможно е на това да се дължи повишеният брой анкети от МСП и от НПО-сектора при 

попълване на онлайн анкетата. НПО бяха представени и във фокус групата, като сами 

изявиха интерес да се включат в обсъждането на бъдещи партньорства. 

Представители на община Смолян – двама – и на община Чепеларе са попълнили 

онлайн анкетата. 

Поканените във фокус групата бяха координирани от заместник-директора на РБ 

„Николай Вранчев“. Присъстваха 13 участници, но подари събитие в историческия музей 

в съседство броят на участниците във фокус групата бе променлив, без да пада под 10 

участници.  

3.2. Структура на отговорилите в онлайн проучването и на участниците 

във фокус групата в област Смолян 

Таблица 13. Участници по тип организация от област Смолян 

 
отговорили на онлайн 

проучването 
участвали във фокус 

групата на 18 май 2018 г. 

МСП 7 2 

обучителни организации  0 0 

образователни институции 1 2 

НПО сектор  11  4 

браншови организации 0 0 

общински / областни управи 3 2 

доставчици на дигитални услуги 1 0 

библиотеки 14 3 

всичко 37 13 

Представителят на РИМ „Стою Шишков“ е определил музея в категорията „друго“, 

тук преразпределена към образователните институции. Сред НПО сектора има читалища, 

които не са представени с библиотеките си, затова са коректно причислени към НПО 

категорията. 
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Фиг. 7. Структура на попълнилите онлайн проучването в област Смолян 

Във фокус групата се включиха трима представители на две висши образователни 

институции, ВСУ Черноризец Храбър филиал Смолян и ПУ Паисий Хилендарски филиал 

Смолян. За първи път общината бе представена от отговарящ за проекти и партньорства, 

а именно, Директор на дирекция „Международни проекти, програми, обществени 

дейности”, МППОД. 

 

Фиг. 8. Структура на фокус групата в област Смолян 
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3.3. Основни данни и изводи от отговорите в онлайн проучването на 

заинтересованите страни от област Смолян 

МСП 

Дигитални умения и обучения 

Попълнилите анкетата МСП от област Смолян са 7. Те определят нивото на 

дигитални умения в тяхната компания, както следва: 

базово ниво : интернет, имейл, социални мрежи – 4 

ниво активен потребител - 1 

експертно ниво – 2 

В 4 от попълнилите анкетата МСП не са провеждани никакви обучения за 

придобиване на дигитални умения. Едва в 3 МСП са проведени обучения, като те са били в 

областта на уеб дизайна, като единият респондент дава следното определение: „опитва се 

да си прави сайтове и реклами“. За обученията не е заплащана такса или поне не е 

известно на респондентите да е било заплащано. 

От 7 попълнени анкети е трудно да се направи извод за общото състояние на 

дигиталните умения на МСП в област Смолян, но може да се каже, че базовата дигитална 

грамотност е усвоена. Прегледът на проведените обучения показва, че при тези 

респонденти обучения в сферите, предлагани от проекта, не са правени. Тази новост на 

обученията със сигурност ще събуди интерес и би могло да се използва за мотивиране на 

сътрудничества с различни заинтересовани страни. 

Интерес към 4-те обучителни модула 

Таблица 14. Нагласа на МСП в област Смолян за включване в обучения 

обучителен модул не по-скоро 
не 

не мога да 
определя 
 

по-скоро 
да 
 

да 

дигитален маркетинг - 
безплатно 

  1 1 5 

платено   2 3 2 
безплатно в 
библиотеката 

1  1 1 4 

услуги в облак за МСП - 
безплатно 

1   2 4 

платено 3  3 1  
безплатно в 
библиотеката 

2  1 1 3 

защита и 1   2 4 
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поверителност на 
данните - безплатно 
платено 2 1 1 3  
безплатно в 
библиотеката 

1  1 2 3 

безопасни онлайн 
транзакции и 
сътрудничество - 
безплатно 

2   1 4 

платено 3  2 2  
безплатно в 
библиотеката 

1 1 1 2 2 

 

Други обучения, които МСП респондентите в област Смолян намират за полезни, 

са: „имейл маркетинг, онлайн обучения, срещи на живо в интернет“, „сертификат“ 

(вероятно, придобиването на сертификат за преминато обучение), „работа с Офис пакет“. 

Обучение в библиотеката 

Само 2 от отговорилите 7 МСП са запознати с факта, че регионалната библиотека 

разполага с оборудван обучителен център по дигитални умения, който предоставя 

безплатни обучения за граждани от 2011 г. 

Макар да има известно разколебаване, като предложението за безплатно обучение 

в библиотеката по 4-те модула буди доверието на респондентите от МСП. 

По отношение на елементите, които МСП от област Смолян оценяват като важни 

аргументи в полза на включване в обучение в библиотеката, се откроява възможността 

да придобият практически умения, които да им донесат ползи в тяхната дейност. Лесният 

и удобен достъп също е откроен като важен в планинския район на област Смолян. 

Тъй като тук разполагаме с повече отговори от МСП, можем да направим 

заключението, че макар и важно, осигуряването на безплатно обучение не е ключово за 

МСП от областта. Следователно, в бъдеще би могло да се помисли за въвеждане на 

приемлива такса, както е препоръката на обучаващите организации. 

Таблица 15. Елементи на привлекателност на библиотеката за обучения за МСП в 
област Смолян 
Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към обучение в 
библиотеката  

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

квалифицирани преподаватели    4 3 
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модерно оборудване  1 2 2 2 

лесен и удобен достъп  1  5 1 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

   4 3 

актуално и съобразено с 
нуждите съдържание 

   4 3 

практически ползи и придобити 
умения 

   2 5 

сертификат за преминато 
обучение 

1 1 1 3 1 

безплатно обучение   3 2 2 

 

Методите, предпочитани от МСП респондентите в област Смолян, са: 

 

Фиг. 9. Класиране на методите на обучение според МСП, област Смолян 

НПО сектор 

11 респонденти са попълнили онлайн анкетата, отбелязвайки, че са представители 

на НПО сектора в област Смолян. НПО активно се включиха и във фокус групата. Въпреки 

че като абсолютен брой НПО са най-малко в Смолян от трите области, явно че имат 

интерес към библиотеката и / или имат установено партньорство с тази институция. 

 От тези 11 НПО, само една организация предоставя обучения по дигитални умения 

за малки и средни предприятия (МСП), Център за развитие на община Златоград. Те 

предлагат обучения по дигитален маркетинг и най-общо, по ползване на електронни 

услуги. 
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За разлика от другите области, в област Смолян НПО секторът е наясно, че 

регионалната библиотека разполага от 2011 г. с оборудван обучителен център, който 

предоставя безплатни обучения по базови дигитални умения за граждани. 7 респонденти 

отговарят утвърдително. 

От 11-те отговорили НПО в област Смолян 10 са отбелязали, че по-скоро биха си 

партнирали с библиотеката в проект за предоставяне на обучения по дигитални умения 

за МСП, а 1 е отбелязала, че не може да определи. 

За тази група е важно да участват в съвместни проекти с библиотеката, за да имат 

лесен и удобен достъп до обучаемите и да разполагат с модерно оборудване и зала за 

обучение.  

Таблица 16. Елементи на привлекателност на библиотеката за партньорства за НПО 
в област Смолян 
Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към партньорство с 
библиотеката 

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

модерно оборудване и зала за 
обучение 

1  2  8 

лесен и удобен достъп до 
обучаемите 

   4 7 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

1 1  2 7 

достъп до актуални 
образователни ресурси 

 1 1 3 6 

участие в съвместен проект за 
предоставяне на безплатно 
обучение 

   2 9 

Общинска/областна управа 

3 респонденти от общинската/ областната управа в област Смолян са попълнили 

онлайн анкетата: представител на Смолянската общинска администрация, експерт от 

община Смолян и представител на община Чепеларе.  

Един респондент е отбелязал, че в община Смолян има приета стратегия за учене 

през целия живот. Един е утвърдителният отговор, че общината е провеждала 

инициативи, насочени към придобиване на дигитални умения за повишаване на 

конкурентоспособността на малки и средни предприятия (МСП). Два са утвърдителните 

отговори за проведени обучения по дигитални умения за служители на общината, но не и 

в сферите, предвидени от Проекта. 
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Един отговор „да“, един - „не“ и един - „не ми е известно“ са получени относно опита 

в партньорства с обучителни организации, бюра по труда, НПО и др. за предоставяне на 

обучения за МСП по съвместни проекти. 

Наличието на опит на местната власт в предоставяне на обучения за МСП е добра 

предпоставка за стабилно партньорство по дейностите на Проекта. 

Готовност за партньорство с библиотеката 

И тримата респонденти отговарят утвърдително на въпроса дали знаят за ИКТ в 

библиотеката и обученията за граждани. Двама респонденти отговарят, че по-скоро биха 

се включили в партньорство с библиотеката за предоставяне на обучения по дигитални 

умения за МСП, в контекста на Стратегията за учене през целия живот и за насърчаване 

на конкурентоспособността на МСП, един – че не може да определи. 

 

Таблица 17. Елементи на привлекателност на библиотеката за партньорства за 
местната власт в област Смолян 

Моля, оценете по важност 
елементите, които биха ви 
привлекли към партньорство с 
библиотеката 

маловажно по-скоро 
маловажно 

нито 
важно, 
нито 
маловажно 

по-
скоро 
важно 

важно 

модерно оборудване и зала за 
обучение 

   1 2 

лесен и удобен достъп до 
обучаемите 

   2 1 

гъвкавост на графика - 
обучение онлайн и в клас 

   2 1 

онлайн обучителна платформа    3  

достъп до актуални 
образователни ресурси 

   2 1 

участие в съвместен проект за 
предоставяне на безплатно 
обучение 

   1 2 

 

Модерното оборудване и зала за обучение в библиотеката и възможността за 

участие в съвместен проект се оценяват най-високо от представителите на общините, 

когато преценяват какво би ги привлякло за партньорство с библиотеката. Такава 

възможност за партньорство с библиотеката и тримата респонденти виждат чрез 

съвместен проект, финансиран по програми на ЕС и други донори. 
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3.4. Основни данни и изводи от отговорите в онлайн проучването на 

библиотеките от област Стара Загора 

Библиотеките в мрежата на ФГББ в област Смолян са 39. 13 от тях, или 33% са 

попълнили изпратената им онлайн анкета. 

Всички отговарят, че биха подкрепили ФГББ, като промотират обучения за 

дигитални умения сред представители на МСП в своето населено място. 

11 от библиотеките биха организирали в бъдеще обучения по дигитални умения за 

МСП в партньорство с ФГББ, 2 – че не могат да преценят. От отговорилите библиотеки 

само 1 декларира, че не разполагат с компютърна зала и няма помещение, което да бъде 

превърнато в обучителна зала с минимум 5 учебни места.  

Наличието на онлайн платформа за обучение е оценено от 12 от отговорилите в 

онлайн анкетата библиотеки в област Смолян като „по-скоро важно“. Същото важи и за 

наличието на квалифицирани преподаватели и прилагането на гъвкав график за 

обученията. И на фокус групата онлайн достъпът и гъвкавият график се откроиха като 

важни фактори за включване в обучения в тази планинска област. 

 

3.5. Основни моменти и изводи от фокус групата със заинтересованите 

страни и библиотеките в област Смолян – отношение и готовност за 

партньорство 

Фокус групата се проведе в Смолян, в обучителната зала на РБ „Никола Вранчев“, на 

18 май 2018, от 10.30 до 12.00ч. Във фокус групата се включиха 13 души, представители 

на НПО сектора, библиотеките, МСП, ВУЗ, както и представител на общината с ресор 

партньорства и проекти. Всички присъстващи бяха добре запознати с дейността на 

регионалната библиотека, познаваха и ФГББ.  

Впечатление направи интереса на участниците към проекта и отвореността им към 

сътрудничество и подкрепа. Диалогът беше конструктивен, без противопоставяне между 

заинтересованите страни. Участниците във фокус групата повдигнаха и ред важни 

въпроси, чието изясняване би подпомогнало усилията по създаване на устойчива 

партньорска мрежа в подкрепа на Проекта. 

Представяне на участниците 

Представители на МСП във фокус групата бяха собственичка на малък семеен 

хотел (Ирена Пушкаревич, ИП, МСП), по съвместителство с работата ѝ в библиотеката, и 
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ветеринарна лекарка със собствен кабинет и практика (Евелина Пандагузова-Молова, 

ЕПМ, МСП).  

Артел -13, НПО, но развиващо и туристическа дейност от типа на къща за гости, арт 

ателиета, разходки по еко пътеки бе определено от основателката си Мона Чобан, МЧ, 

НПО/МСП като действащо и в двете категории. 

Димитър Кузманов, ДК, главен експерт Транспорт, образование и култура в 

Областна администрация Смолян подчерта, че има опит и в производствения сектор. 

Илия Годев, ИГ, НПО, секретар на читалището НЧ Проф д-р Асен Златаров 1927 в с. 

Смилян, сподели, че тяхната организация си партнира с бизнеса, като предлагат поредица 

от обучения по теми, свързани със земеделските производители. 

Любомира Чаталбашева, ЛЧ, представител на читалищната библиотека в кв. 

Райково на Смолян, определи себе си като библиотекар по Глобални библиотеки. 

Евтима Петкова, ЕП, МППОД, директор на Директор на дирекция „Международни 

проекти, програми, обществени дейности”, МППОД представи накратко дейността на 

дирекцията. 

Мария Боевска от краеведския отдел на регоналната библиотека в Смолян също 

присъстваше във фокус групата. 

Представителите на Смолянския филиал на Варненския Свободен университет 

бяха двама: Стойчо Сивков, инспектор КСК и Тинка Тодорова-Каменарова, ТК, 

счетоводител. Те представиха филиала си като предлагащ кадри за всички останали 

организации. Филиалът отскоро предоставя обучение за кметове във връзка с работата 

им с бизнеса, както и други квалификационни обучения. 

Пловдивският университет с филиал в Смолян бе представен от библиотекаря, 

Милка Димовска, МД, ПУ-ф. Тя изтъкна разликата между университетските и 

обществените библиотеки с възможността за достъп до различни научни бази с 

абонамент. 

Пламен Чингаров, ПЧ, НПО, директор на Център за развитие Златоград, обучител 

по програма Глобални Библиотеки – България подчерта, че неговата организация 

предоставя достъп до електронни услуги за бизнеса и за граждани. 

Радка Кримова, РК, НПО, е ръководител на звено за пълно обслужване по проекта 

Rhodoshop на Асоциация на родопските общини АРО, също и представител на две НПО. 

Наред с други дейности, АРО предоставя обучения за общински служители. 
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Въпроси по Проекта 

След краткото представяне на Проекта от модератора последваха ред въпроси за 

изясняване на различни аспекти от предложението: 

- Обучителните модули ще бъдат ли лицензирани от НАПОО? (ИГ, НПО, 18.06) 

„По какъв начин това обучение ще получи легитимация от гледна точка на 

национални изисквания?... И защо бизнесът да дойде на обучение в библиотеката, освен че е 

безплатно... Тоест, какво получава бизнеса от това нещо?“ (ИГ, НПО, 19.09) 

- Получават ли сертификат обучаемите? (21.19) 

- ЛИКТА като обучаваща организация с какво ниво на признаване е в 

международен аспект? (21.44) 

- Микропредприятията включени ли са в целевата група за обучения? (21.00) 

„Аз разбирам, че това обучение е абсолютно практически насочено към МСП и после 

човек да си ползва наученото непосредствено в ежедневната работа. На практика може и 

да не им трябват сертификати, а увереност, че могат да си свършат работа с кратък 

практически курс.“ (ЕП, МППОД, 23.15) 

ЕП, МППОД, е участвала в подобен практически курс, съчетаващ присъствие в клас 

и онлайн обучение и от там оценява положително практическата ефективност на 

подобни обучения.  ИГ отстоява аргумента си, че сертификат въпреки всичко се оказва 

нужен: 

„... покриваш реално стандартите, но накрая пак трябва да намериш някой 

сертифициран да си сложи подписа.“ (23.38, ИГ, НПО) 

В крайна сметка участниците във фокус групата се обединиха около позицията, че 

ако защита на данните е по-чувствителна сфера, която би изисквала меродавен 

сертификат, то дигиталния маркетинг или онлайн транзакциите са по-скоро области, в 

които най-важни са практическите познания, които защо да не бъдат придобити и в 

селската библиотека. 

„Аз не искам никакъв сертификат, а просто да се обуча как стават нещата, на мен 

да ми помогне в разработването на нашия малък семеен хотел.“ (ИП, МСП, 24.25) 

Опит с МСП и визия за обученията за МСП 

ПЧ сподели мнението, че според него една обучителна програма за МСП трябва да е 

„много практически ориентирана, на ниво, което да носи пряка, непосредствена и бърза 

възможност за придобиване на умения“. Това трудно се съвместява с изискването 

обучителната програма да е кратка – нещо, което според неговия опит дотук, е особено 

важно за МСП. Те не могат да отделят хора от дейността си за по-дълъг период от време. 

„Също, може би трябва да има някаква форма на мотивиране за участниците. Макар 
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предлагането да не е основната им дейност, то им е нужно за по-нататъшното развитие 

на бизнеса, за придобиване на някакво преимущество.“ (ПЧ, НПО, 27.15) 

ДК от Областна администрация Смолян зададе въпроса как ФГББ и партньорите 

виждат продължаването на проекта: „От 10 ще станат 100 обучените МСП, така ли?“ (ДК, 

гл. експерт обл. админ., 21.22) и изрази мнение, че освен практическите умения, нужно е и 

някаква легитимност на обученията да бъде постигната, за да се осигури устойчивост и 

интерес. 

Представителите на двата филиала на ВУЗ изразиха одобрение за идеята, като 

споделиха, че имат известен опит в работа с МСП, но по-скоро чрез изпращане на 

студенти на практики и стажове. Изразиха желание да могат да предложат тези 

практически обучения по проекта и на своите студенти, защото МСП търсят вече готови и 

обучени кадри, които директно да започнат работа. (33.12, ТК, ВСУ-ф; 36.20, МД, ПУ-ф) 

Като ветеринарен лекар ЕПМ сподели, че не ѝ остава време за обучения извън 

специалността и би проявила интерес към по-кратки обучения, с по-гъвкав график. 

(37.36, ЕПМ, МСП) 

ИП, МСП, с малкия семеен хотел заяви следното: „Никога не сме се включвали в 

обучения. Обученията струват пари, които ни е трудно да отделим. Затова ми харесва 

идеята за безплатни обучения в библиотеката, от които да мога да науча нещо, което ни 

е необходимо... Сега не сме много активни в интернет, защото не знаем как става онлайн 

рекламата. Такова обучение ще ни даде повече сила и увереност да се занимаваме с 

дигитален маркетинг.“ (ИП , 38.26) 

Общината няма текущи инициативи, насочени към бизнеса. „Преди време имаше 

един проект по предприсъединителните фондове. За съжаление, има още какво да се желае 

от взаимодействието на общината и бизнеса...“ (ЕП, МППОД, 39.15) 

МЧ от Артел – 13 заяви, че обученията по дигитален маркетинг за МСП са нещо 

прекрасно, но в Смолянска област има ред села, които през ХХІ век нямат достъп до 

интернет. Тя сама е прокарала интернет до къщата си в с. Киселчево, но „ в другото село 

също има бизнес, ние всичките също сме бизнес – какво ни правите нас (МЧ, НПО/МСП, 

43:21) – „Аз съм съгласна, че това с дигиталния маркетинг е много полезно и важно, 

защото при мен хората идват през интернет. Селото е под 11 човека, а неколкостотин 

идват годишно. Може да се каже, че сме направили успешен интернет маркетинг.“ 

Партньорства с библиотеката и подкрепа за Проекта 

Почти всички участници споделиха, че са имали партньорски проекти с 

библиотеката: 
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„Имали сме, разбира се. И с регионалната, и с читалищните. Много добре се работи с 

библиотеките. Хората са организирани, библиотекарите са подготвени за работа по 

проекти, за ползване на дигитални услуги. Това, което програмата Глобални библиотеки 

направи, помогна библиотеките да имат един много добър ресурс за привличане на още 

потребители, включително и от бизнеса.“ (ПЧ, НПО, 53.30) 

Когато стана дума дали участниците във фокус групата биха подкрепили проекта 

като партньори и при какви условия, първо бе питането на представителя на общината: 

„Какво ще ѝ е нужно на библиотеката, за да продължи дейностите по проекта – 

като финансиране, като ресурси... (ЕП, МППОД, 55.00) ... За мен е важно да разбера дали 

тези обучения може да се предоставят в малките населени места и дали там 

библиотеките имат нужда от някаква подкрепа. Бих искала да видя този проект в 

малките населени места, защото там имаме много фирми в областта на туризма, които 

няма да могат да дойдат до Смолян за обучение“ (ЕП, МППОД, 57.15) 

От своя страна, библиотеките изразиха желание да се включат в продължение на 

Проекта и да предлагат тези обучения и при тях. „Колкото повече, толкова повече. Така 

мислим ние в библиотеките – като я има услугата, все ще има желаещи. При нас има 

много желаещи за компютрите по Глобални библиотеки, и за обученията също, и защото 

е безплатно всичко... пълно е.“ (ЛЧ, библиотека, 1.04.36) 

ДК пожела да получи яснота какво се има предвид под „бизнеса“ и „МСП“, тъй като 

това са много широки понятия, а предприятията са специфични. „Един е маркетингът да 

дървопреработвателните предприятия, друг – в туризма... Аз бих искал да разбера как ще 

диверсифицирате обученията, така че да са полезни за всички.“ (ДК, гл. експерт обл. 

админ., 57.00) 

Също така бе подчертано от ДК, гл. експерт обл. админ.,  и ПЧ, НПО, че има голяма 

разлика между предприятията по селата и в по-големите градове като Мадан, Златоград, 

Смолян, както има и разлики в нивото на малките и средните предприятия. Това поставя 

въпроса как ще се организират групите и как ще се диверсифицират обученията. „Трябва 

да е ясно към кого точно е насочено обучението. Важно е проектът да е ясно фокусиран – 

дали ще е в по-малките населени места, или в градовете.“ (ПЧ, НПО, 59.59) 

Появи се и въпрос дали онлайн платформата ще има мобилна версия. (ПЧ, НПО, 

1.01.22) 

Във фокус групата в Смолян бе тествано предложението на участниците от 

Пловдив и от Стара Загора обученията да не са безплатни, за да се включват само хора с 

мотивация за учене. 
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Според ПЧ, за МСП е добре обученията да не са напълно безплатни. Единият 

представител на МСП нееднократно подчерта възможността да получи безплатно 

обучение в библиотеката като особено привлекателна. Според МЧ не е от толкова голямо 

значение дали обучението е безплатно, или платено, по-важни са практическите знания, 

които ще се получат.  

„Въпросът е каква ми е мотивацията аз два часа да се обучавам, вместо да си копам 

градината, за която гостите като дойдат, ще кажат: „Гледай каква страхотна градина!“ 

И копането ще се окаже по-важно от обучението. Но за да ми работи успешно къщата, 

онлайн маркетингът също ми е важен. Като са комплексни нещата, най-добре се 

получава. Бизнесът иска да види резултат.“ (МЧ, НПО/МСП, 1.06.49) 

Условия, при които участниците във фокус групата биха промотирали обученията 

по дигитални умения за МСП в библиотеката: 

- Ако има много точна програма. (МЧ, НПО/МСП,  1.11.09) 

- Да има възможност за онлайн обучение, защото за МСП ресурси като работници, 

транспортни разходи са ценни и е добре да могат да си ги спестят. (ИП, МСП, 

1.11.16) 

- Образователните институции имат интерес да се включат – с преподаватели по 

специалността, студенти – ако обученията съвпадат с техните графици, тоест 

септември-юни (1.12.43) 

В заключение, участниците във фокус групата се съгласиха, че хората имат 

доверие, че библиотеката ще избере качествено обучение. „Обученията и фирмите са 

толкова много, че даже не можеш да ги отсееш кой предлага качествено обучение. Много 

хора разчитат на това, че библиотеката е преценила кое е качествено обучение...“ (ЕП, 

МППОД, 1.12.58) 

На въпроса дали общината ще подкрепи библиотеката за следващи фази на 

проекта отговорът бе: 

„Естествено, че ще я подкрепим. И бихме ги включвали в проекти, свързани с МСП.“ 

(ЕП, МППОД, 1.13.52) 

„Сега ще чакаме новини от вас – кога са обученията, как са преминали, има ли 

полза...“ (ЕП, МППОД, 1.20.10) 
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Оценка на отношението и готовността за партньорство на участниците във фокус групата в Смолян 

Като цяло, участниците във фокус групата в Смолян вече си партнират с библиотеката, помежду си по различни 

проекти. Те няма нужда да бъдат убеждавани в капацитета на библиотеката, в смисъла на новата ѝ роля. По-скоро, те се 

интересуват от конкретните параметри на Проекта и конкретните измерения на бъдещото сътрудничество. 

Таблица 18. Отношение и готовност за партньорство - Смолян 

тип 

организа

ция 

наименование 

власт, 

влияние е 

статус 

компетентности 

по сферата на 

Проекта 

кое е важно за 

партньора 
отношение 

готовност за 

партньорство 

общинск

а / 

областна 

власт 

МППОД 

община Смолян 

формална 

властова 

позиция, 

силно 

влияние, 

лостове на 

властта 

да обученията да се 

предоставят и в 

малките населени 

места 

изявена готовност 

да подкрепи 

библиотеките 

добронамерено, 

активно 

изявено желание 

да подкрепят 

Проекта 

общинск

а / 

областна 

власт 

Областна 

администрация 

Смолян 

формална 

властова 

позиция, 

силно 

влияние, 

лостове на 

властта 

да 
яснота как 

обученията ще се 

диверсифицират 

за различните 

бизнеси, как ще се 

мултиплицират – 

от 10 – 100 МСП да 

добронамерено, с 

известна 

критичност 

биха подкрепили 

проекта при по-

голяма яснота по 

зададените 

въпроси 
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бъдат обучени 

НПО НЧ Проф д-р 

Асен Златаров 

1927 

силно 

влияние, 

активна 

организация 

да обученията да са 

сертифицирани и 

да дават гаранция 

за придобитите 

умения 

добронамерено, 

но критично 

в разговор, да, 

биха подкрепили 

Проекта, като 

предоставят 

обучения 

НПО Център за 

развитие 

Златоград 

голямо 

влияние 

да проектът да е ясно 

фокусиран 

позитивно, 

активно 

по 

НПО АРО силно 

влияние 

да! неизявен позитивно, 

пасивно 

биха участвали в 

партньорски 

проект, но 

инициативата не 

е от тях 

библиот

ека 

РБ Николай 

Вранчев 

силно 

влияние 

да да продължи 

предлагането на 

обучения за МСП 

позитивно част от пилотния 

проекта 

библиот

ека 

библиотека при 

НЧ Балкански 

просветител 

1871 

средно, сред 

потребители

те си - силно 

ресурси за 

изпълнение на 

Проекта 

да привлече нови 

потребители 

позитивно изявено желание 

за участие 

 

образова

ВСУ 

Черноризец 

умерено 

влияние – 

да реализация за позитивно, търсят варианти 

за 
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телна 

институ

ция 

Храбър филиал 

Смолян 

студенти, 

преподавате

ли, акад. 

престиж 

студентите отворено сътрудничество 

образова

телна 

институ

ция / 

библиот

ека 

ПУ Паисий 

Хилендарски 

филиал Смолян 

средно 

влияние, 

академична 

общност, 

акад. 

престиж 

да да промотира 

ресурсите на 

университетската 

библиотека 

позитивно по-скоро следват 

своите 

приеритети 

НПО 

МСП 

СНЦ Артел 13 

Киселчево 

неформално 

влияние 

не добра програма, да 

види ползите за 

МСП да се 

включват 

добронамерено, 

донякъде 

скептично 

биха 

промотирали 

Проекта, биха се 

включили в 

обучения, ако 

имат време 

МСП Хотел Гнездото 

на орлите 

без не да усвои 

практически 

умения 

позитивно, 

проактивно 

желание за 

включване в 

обучения 

МСП Мони Вет ЕООД 

- ветеринарна 

клиника 

без не практически 

умения 

позитивно, 

пасивно 

биха се 

включили в 

обучения 
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3.6. Потенциал за положително въздействие на заинтересованите 

страни в област Смолян 

Местна власт 

Местната власт в област Смолян е с подчертано позитивно отношение към Проекта 

и изяви интерес да подкрепи разрастването и продължението му при определени 

условия: много ясно диверсифициране на обученията по типове бизнес, за малки 

населени места, за големи градове, за сфера на бизнеса и пр. и осигуряване на възможност 

обученията да достигнат до малките населени места на област Смолян. 

Възможността им за позитивно влияние за целите на Проекта е безспорна. 

Местната власт може да осигури финансова и институционална подкрепа за проекта. 

 

НПО сектор 

Въпреки критичното отношение по теми като легитимност / сертифицираност на 

обученията и настояването за по-ясен фокус към кои предприятия е насочен Проектът, 

представителите на НПО сектора във фокус групата в Смолян заявиха, че са отворени към 

сътрудничество и ще подкрепят проекта. 

Представителите на НПО сектора са уважавани в областта, с влияние, с множество 

изпълнени проекти, в това число и с МСП. Те могат да бъдат застъпници на проекта и 

пред целевата група МСП, и пред останалите партньори на местно ниво. 

Образователни институции 

Образователните институции търсят своето място като партньори, които да бъдат 

още една точка за предоставяне на обучения за МСП. И двата филиала на ВУЗ-ове се 

ползват с доверие в качеството на предлаганото обучение и имат престиж в общността.  

Библиотеки 

По-малките библиотеки проявяват активен интерес да предлагат обученията за 

своите потребители. Те се ползват с доверие в своите по-малки общности и могат 

успешно да промотират и реализират обученията по проекта. 

МСП 
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Представителите на МСП, участвали в дискусията в Смолян, проявяват интерес да 

се включат в обученията. Те биха могли да разпространят информация за Проекта в 

непосредственото си обкръжение. 

3.7. Предложение за стратегия в област Смолян 

В област Смолян организациите изглежда си сътрудничат активно и са отворени 

към партньорства. Съвсем откровено, те поставиха редица въпроси към Проекта, чието 

изясняване със сигурност ще повлияе положително на решението им да подкрепят 

бъдещо продължение. Ето въпросите в синтезиран вид: 

- Обучителните модули ще бъдат ли лицензирани от НАПОО? 

- Получават ли сертификат обучаемите? 

- ЛИКТА като обучаваща организация с какво ниво на признаване е в 

международен аспект? 

- Микропредприятията включени ли са в целевата група за обучения? 

- Как ще се организират групите и как ще се диверсифицират обученията за 

различните отрасли, за малки, за средни предприятия? 

- Каква ще е програмата на обучителните модули? 

- Онлайн платформата ще има ли мобилна версия? 

- Обученията по дигитални умения за МСП ще се предоставят ли в малките 

населени места и дали там библиотеките имат нужда от някаква подкрепа? 

- От каква подкрепа имат нужда библиотеките, за да се осигури продължението 

на проекта? 

- Какви ще са резултатите от обучението, ще очакваме да видим. 

Добре би било ФГББ да държи партньорите от област Смолян в течение с 

развитието на пилотните обучения и да държи близък контакт с тях. 

 

Може да се каже, че от трите области, общинската администрация на Смолян е най-

отворена към сътрудничество. Ето защо в момента, в който е готова обучителната 

програма и има яснота за обучителните сесии, е добре да се уговори среща за подписване 

на меморандум за сътрудничество. 

Представителят на МППОД изрази желание обученията за МСП да се предлагат и в 

малките населени места, изрази и готовност да подкрепи тази реализация. Проблем обаче 

е, както стана ясно в дискусията, липсата на интернет в ред планински малки населени 

места. Нужно е ФРББ, по своите канали, да установи кои са тези места, има ли Глобални 

библиотеки там и могат ли те да станат точката за достъп. Както за обученията, така и за 

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. 

достъп до интернет за гражданите и МСП. Това би било добър лост за влияние в полза на 

библиотеките в областта. 

Друг интересен партньор от област Смолян, с административен капацитет за 

международно сътрудничество, е АРО http://www.arm-bg.net/ Въпреки че не изявиха 

активно желание за съвместни проекти, те биха били ценен партньор с вече установените 

контакти в родопските общини и с местния бизнес. 

Като цяло, област Смолян може да се използва като „пилотна“ по отношение на 

създаване на формални партньорства на местно ниво в подкрепа на Проект „Дигитални 

умения за малките и средни предприятия в България“. 

Местната власт 

Цел 1: Повишаване на капацитета на представители на местната власт в област 

Смолян 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. 

Цел 2: Постигане на по-голяма ангажираност на местната власт от 

провеждането на социални иновации и подобряването на достъпа на заетите да учене 

през целия живот и повишаването на дигиталните им компетентности. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали, работни срещи 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

2. Работна среща с Директора на МППОД. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство, с конкретни ангажименти на местната власт 

Дейности:  

1. Съвместно идентифициране на възможните ангажименти на местната власт, 

например: осигуряване на ново ИКТ оборудване за библиотеките, предоставящи 

http://www.eufunds.bg/
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дигитални обучения по Проекта, поемане на разходите за интернет свързаност на 

съответните библиотеки; включване на библиотеките като бенефициер по програми за 

учене през целия живот и др.  

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Консултации с представители на местната власт по следващи проектни 

предложения, целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

 

НПО сектор 

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от НПО сектора на новите функции и 

потенциала на обществените библиотеки като основен център за дигитално включване. 

Забележка: представителите на НПО сектора във фокус групата в област Смолян 

демонстрира добро познаване на дейностите на библиотеката, реализирали са и 

съвместни проекти, но дейностите по постигането на тази цел ще обхванат повече 

заинтересовани страни, плюс широката общественост. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Повишаване на капацитета на представителите на обучителните 

организации в област Смолян 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 
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Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 3: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

Форми: постигане на договорености на национално ниво, подписване на 

официален документ, меморандум за развитие на партньорство 

Дейности: 

1. Изясняване на поставените от НПО сектора въпроси: фокус на Проекта, 

сертифициране на обученията, достъп до малките населени вестта, диверсифициране на 

програмата, графици за обучения, развитие на мрежа от обучители. 

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Въвличане на представителите на НПО сектора в област Смолян за активно 

участие в Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката и 

под. 

4. Консултации с представители на НПО по следващи проектни предложения, 

целящи осигуряване на продължение на Проекта. 

Цел 4: 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. 

Необходими са допълнителни усилия от страна на ФГББ, за да убеди бизнеса, че 

библиотеката вече има нов облик, че и в нея присъстват високите технологии. Но освен 

това, и клиентите на бизнеса трябва да са сигурни, че в библиотеката могат да получат 

най-новото и най-доброто в областта на дигиталните технологии. Със сигурност, един 

успешно изпълнен пилотен проект по обучение в дигитални умения за МСП ще е 

аргумент в тази посока. Представителите на НПО сектора в област Смолян могат да 

подпомогнат Проекта в тази посока. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 
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Забележка: В документа на меморандума би могло да се разпишат адекватните 

форми за постигане на тази цел. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

Образователни институции 

Образователните институции, взели участие във фокус групата в област Смолян 

демонстрираха позитивно отношение към Проекта и изявиха желание за включване като 

точки на предоставяне на дигитални обучения, също и под формата на стажантски 

програми за техните студенти. Предложенията в стратегията за въвличането им в 

партньорство в подкрепа на проекта предвиждат запознаването им отблизо с дейностите 

и иновациите на Проекта, въвличането им в активна подкрепа за Проекта, насърчаване 

на включването им като обучители и за демонстрации и лекции в библиотеката, 

включването им като точки за предоставяне на дигитални обучения по Проекта.  

Забележка: Потенциалните партньори от образователните институции в област 

Смолян са добре запознати с новите услуги в библиотеката и с дейността на ФГББ като 

цяло. 

Цел 1: Повишаване на капацитета на представителите на образователните 

институции в област Смолян 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

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. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Изясняване на поставените въпроси: програма, графици за обучения, включване 

на малките населени места в Проекта, разработване на стратегия за запазване на мрежата 

от обучители. 

2. Съвместно изработване на договор за сътрудничество, касаещ провеждане на 

обучения, демонстрации и под. в библиотеката.  

3. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

4. Въвличане на представителите на образователните институции за активно 

участие в Проекта: като обучители, за изнесени лекции и демонстрации в библиотеката, 

чрез стажантски програми и под. 

5. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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. 

Престижът на образователните институции би могъл да се впрегне за целите на 

проекта, ако те изпълняват ролята на застъпници на качеството на предлаганите 

обучения, иновативността на проектните дейности и т.н. също така, образователните 

институции, чрез студентската си база, могат да достигнат до целевата група от МСП. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Забележка: В документа на меморандума би могло да се разпишат адекватните 

форми за постигане на тази цел. 

Дейности: 
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1. Изработване на информационни пакети за партньори: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

 

Библиотеки 

Библиотеките, както част от мрежата на ФГББ, са естествен партньор на Проекта. 

Всички, взели участие във фокус групата в област Пловдив, изявиха желание да се 

включат като точки за дигитални обучения в продължението на Проекта.  

Цел 1: Повишаване на капацитета на представителите на библиотеките в област 

Пловдив 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. 

Форми: обучения за партньори, информационни материали 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП. 

Форми: подписване на официален документ, меморандум за развитие на 

партньорство 

Дейности: 

1. Подпомагане на установяване на нуждите на библиотеките за успешното 

провеждане на обучения, демонстрации и под. в библиотеката.  

2. Подписване на официален меморандум за развитие на партньорство. 

3. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 
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Цел 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. 

Библиотеките се ползват с доверието на общността в населените места, в които 

оперират. Ето защо те биха били надежден и естествен канал за промотиране на 

обученията по Проекта.  

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Дейности: 

1. Изработване на информационни пакети за мрежата на ФГББ, съответстващ на 

пакета за партньори: информация за Проекта, редовен бюлетин с новини, банери, фото и 

видео материали, интересни новини от партньори. 

2. Подготовка на комуникационен план за новини за партньори и изпълнението му.  

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

МСП 

МСП от област Смолян могат да бъдат ценен застъпник за промотиране на 

дигиталните обучения по Проекта и на новия облик на библиотеката. 

Предложенията в стратегията за въвличането им в партньорство в подкрепа на 

Проекта предвиждат затвърждаване на новия облик на библиотеката като център за 

учене през целия живот, запознаването им отблизо с дейностите и иновациите на 

Проекта, въвличането им в активна подкрепа за Проекта, както и като обучаващи се в 

обученията по Проекта.  

Цел 1: Повишаване на разпознаваемостта от МСП на новите функции и потенциала 

на обществените библиотеки като основен център за дигитално включване. 

Форми: информационни материали, интернет публикации, цялостна пиар 

кампания; обучение за партньори 

Дейности: 

1. Еднодневно обучение по развитие на социални иновации в сферата на учене през 

целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в 

МСП в библиотеките. 

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. 

2. Предоставяне на информационни материали, насочване към интернет 

публикации. 

3. Цялостна пиар кампания: организиране на иновативни събития в библиотеката, 

активност в социалните мрежи, публикации в медиите и под. 

Цел 2: Създаване на по-добри условия за превръщането на обществените 

библиотеки в устойчив център за придобиване на дигитални компетентности от 

заетите в МСП 

Форми: допитвания, разпространение на информационни и рекламни материали, 

включване в събития, обучения, консултации 

Дейности: 

1. Изработване на комуникационна кампания, поставяща във фокус нуждите, 

интересите и целите на МСП. МСП трябва да са убедени, че дейностите по проекта са 

разработени специално за тях. 

2. Въвличане на представителите на доставчиците на дигитални услуги за активно 

участие в Проекта като обучаеми, като партньори. 

3. Отговаряне на въпросите, касаещи ВСП и удовлетворяване на техните интереси 

относно: графици на провеждане, места на провеждане, също и програма, теми и под. 

4. Консултации по следващи проектни предложения, целящи осигуряване на 

продължение на Проекта. 

Цел 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. 

Форми: информация в бюлетините, на интернет страниците и в профилите в 

социалните мрежи на съответните организации, неформални срещи и застъпничество. 

Дейности: 

1. Съблюдаване на комуникационен фокус върху нуждите, целите, интересите на 

МСП.  

2. Изработване на информационни пакети за МСП: информация за Проекта, 

редовен бюлетин с новини, банери, фото и видео материали, интересни новини от 

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. 

партньори, добри примери – с цел да привлече интереса им към проекта и библиотеката 

и с цел да мотивира потребността от дигитални обучения. 

3. Подготовка на комуникационен план за привличане и задържане на МСП. 

3. Висока и регулярна активност в информационните канали на ФГББ. 

Принципи на изграждане на мрежа за сътрудничество в област Смолян 

Принципите, при които да се осъществи ефективното включване на 

заинтересованите страни в мрежа за сътрудничество, която да стимулира 

непрекъснатото иницииране и устойчиво развитие на нови идеи, социални иновации, 

дейности и услуги, благоприятстващи придобиването на съвременни дигитални 

компетентности от все повече заети в МСП, са: 

Партньорство и равнопоставеност между участниците 

Следва да се спази представителното участие на всички заинтересовани страни и в 

рамките на всяка заинтересована страна да бъдат взети предвид както представителите с 

позитивно, така и представителите с пасивно или негативно отношение към дейностите 

на Проекта.  

Ефективност 

За да бъде ефективен, консултативният процес трябва да започне на възможно 

най-ранен етап. Заинтересованите страни следва да бъдат включени в разработването на 

меморандума за сътрудничество и в изработването на договорните условия, които да 

регламентират отношенията между, ангажиментите и правата на заинтересованите 

страни на етап, на който реално могат да окажат влияние върху формулирането на 

визията и целите за развитие. 

Бъдещите планове за развитие следва да бъдат изготвени в консултация и да 

отчитат препоръките на заинтересованите страни, включени в партньорската мрежа.  

Откритост и отчетност 

Резултатите от консултативния процес и предложените дейности в стратегията – 

подписан многостранен меморандум за сътрудничество, изградена мрежа за подкрепа на 

Проекта – трябва да са публично достъпни както за тези, които са директно включени, 

така и за широката общественост. 

Достъп до информация 
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Всички заинтересовани страни, както и широката общественост, следва надлежно 

да бъдат информирани по всички въпроси, свързани с развитието на Проекта. 
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4. Общи наблюдения и предложения за осигуряване на партньорска 

подкрепа за проект „Дигитални умения за малките и средни 

предприятия в България“ 

Преди да пристъпи към активни действия за създаване на партньорска мрежа, 

партньорите по Проекта следва да изяснят ред въпроси, които се повдигнаха на фокус 

групите. (представени в синтезиран вид в края на тази глава). 

От трите изследвани области, най-отворени към партньорства се очертават 

организациите от област Смолян, а област Пловдив би участвала само ако партньорството 

е регламентирано на национално ниво. Така тези две области очертаха крайните полюси 

по оста за постигане на подкрепа. Вероятно ако ФГББ иска да постигне екстраполиране на 

проекта на национално ниво, ще срещне отношение по тази ос: от готовност за включване 

до нежелание.  

Следователно, за да постигне целите си, ФГББ е добре успоредно да инициира две 

застъпнически кампании: едната да търси подкрепа на ниво министерства и формално 

вписване на библиотеките като място за учене, а другата – да търси онези общини, които 

с повече готовност биха се включили в предоставянето на услугите по Проекта. 

Договореност с МТСП би успокоила онези потенциални партньори, които се 

опасяват от появата на нов играч в полето на финансираните по ОП обучения за 

възрастни. След телефонен разговор с представител на местната власт в една от 

областите, стана ясно, че в момента МСП кандидатстват за ваучери за обучения на кадри, 

които после наемат. За целта те обявяват търгове, на които ЦПО се явяват като 

доставчици на услугата. Витаят някакви притеснения, че включване в партньорска мрежа 

за подкрепа на Проекта може да блокира възможността за ползване на тази схема по АЗ. 

Опасенията са напълно неоснователни, но това е нужно да стане ясно с регламент от най-

високо ниво. Трудността при преговори на ниво министерство е, че те вероятно ще 

очакват да видят резултатите от Проекта, а е добре партньорската мрежа да се учреди и 

да започне да се развива още преди октомври 2018 г. За целта е нужно да се постигнат 

резултати на местно ниво. 

Контактите с местната власт се очертава да са не по-малко формални от контакти с 

представители на министерства, ако целта е да се постигне конкретна договореност. 

Представители на ФГББ следва да уговорят лични срещи с кметове и директори на 

ресорни дирекции, различни от дирекция Култура, на които да се постараят да 

формализират подкрепата на тези кметове. Въпреки че от три области трудно може да се 

прави извод за 28, може да се предположи, че области, подобни на Смолян: планински, с 
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неголеми населени места, неособено силни икономически, с активна туристическа 

дейност, биха били по-лесен и по-активен партньор за предоставяне на услуги по 

Проекта. 

От тактическа гледна точка, област Смолян би следвало да е първото усилие в тази 

посока. 

Сред участниците във фокус групите се очертаха няколко организации, които 

могат да бъдат не само добър партньор, но и съюзник на ФГББ в застъпническите 

инициативи: 

- АРИР - Стара Загора, ЗараЛаб, Стара Загора 

- Център за развитие Златоград 

- АРО - Смолян 

Добре би било да се организират срещи с тях, за да се изяснят конкретните 

параметри на сътрудничество. 

Браншовите организации като че ли не бяха много активен участник в дискусиите. 

Възможно влияние при тях би могло да се постигне по линия на партньора Произведено в 

България. 

НПО секторът изглежда отворен за партньорство, но по-скоро като последовател, 

отколкото като активен участник. Същото важи и за библиотеките и читалищата от 

областите на изследването. 

Сред останалите представители на заинтересованите страни доставчиците на 

дигитални услуги се очертаха като по-скоро незаинтересовани, докато не видят ясно 

ползите за себе си от това да се включват в инициативи на библиотеката и да бъдат 

застъпник на идеята, че библиотеките са иновативни, че предоставят добри възможности 

за учене през целия живот. Обучителните организации бяха по-скоро скептични, някои и 

с изострено чувство за конкуренция. 

За момента Проектът се очертава да буди повече интерес в по-малките населени 

места. В тази връзка е добре да се преосмисли преместване на акцента от регионалните 

към читалищните библиотеки. 

В технологичен план, предложението за разработване на динамична, синхронна 

обучителна система е уместно и ще донесе ползи за Проекта в бъдеще. 

В организационен план, добре би било всички партньори в Проекта да са 

проактивни. В тази връзка, партньорите от Произведено в България биха могли да 

активират свои застъпнически канали, за да осигурят подкрепа на проекта. Трябва да се 
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има предвид, че регионалните библиотеки имат достатъчно натовареност и с други свои 

проекти, затова би следвало да са известявани в достатъчно ранен срок за реакция. Също 

така, следва да са в течение на всички стъпки от проекта и тяхното развитие, защото те 

трябва да планират, но и да отговарят на въпроси и да лобират пред евентуални 

партньори. Експертите по проекта следва да са много по-интегрирани с неговата кауза, 

отколкото това изглежда формално в договорите им. Изследователят, модерирал трите 

фокус групи, лично се убеди в това, че всеки, който работи по проекта, е негов посланик 

пред потенциалните партньори и целевата група. 

В комуникационен план, Проектът има две предизвикателства пред себе си. Първо, 

трябва да отправят ясни послания за ползите от обученията за бизнеса: защо малките и 

средни предприятия да дойдат в библиотеката за обучение по дигитални умения. И 

второ: да промотира новия облик на библиотеката - усилие, което се провежда от 2010 г. 

поне, но изглежда масово не се вижда новата роля на библиотеките в ХХІ век. В 2.5. 

Основни изводи от фокус групата в Ст. Загора. Нови услуги в библиотеката има някои 

конкретни предложения как библиотеката да привлече нови публики и интерес към 

своите дейности. 

Списък с въпроси за изясняване и препоръки от трите фокус групи: 

- Обучителните модули ще бъдат ли лицензирани от НАПОО? 

- Получават ли сертификат обучаемите? 

- ЛИКТА като обучаваща организация с какво ниво на признаване е в 

международен аспект? 

- Микропредприятията включени ли са в целевата група за обучения? 

- Как ще се организират групите и как ще се диверсифицират обученията за 

различните отрасли, за малки, за средни предприятия? 

- Каква ще е програмата на обучителните модули? 

- Онлайн платформата ще има ли мобилна версия? 

- Обученията по дигитални умения за МСП ще се предоставят ли в малките 

населени места и дали там библиотеките имат нужда от някаква подкрепа? 

- От каква подкрепа имат нужда библиотеките, за да се осигури продължението 

на проекта? 

- Какви ще са резултатите от обучението, ще очакваме да видим. 

- Проектът да се представи като ползи за бизнеса, а не за библиотеките. 

- Да се представи ясно графикът и дейностите по проекта пред заинтересованите 

страни 

- Да се изработи план как ще бъде изградена и запазена мрежа от обучители. 

- Да има регламентирани правила на ниво министерство и оперативна програма, 

които да определят начините за кандидатстване и партньорство. 
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- Да има договорни отношения между библиотеките и обучителните 

организации. 

 

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. 

Приложение 1. Методология 

Приложение 2а. Списък с потенциални заинтересовани страни от 

област Пловдив 

Приложение 2б. Списъка с потенциални заинтересовани страни от 

област Стара Загора 

Приложение 2в. Списък с потенциални заинтересовани страни от 

област Смолян 

Приложение 3. Въпросници за онлайн анкетата 

Приложение 4а. Пловдив - база данни с отговорите на респондентите 

Приложение 4б. Стара Загора - база данни с отговорите на 

респондентите 

Приложение 4в. Смолян - база данни с отговорите на респондентите 

Приложение 5. Модераторна схема за трите фокус групи 

Приложение 6а. Списък с потенциални участници във фокус групите – 

Пловдив 

Приложение 6б. Списък с потенциални участници във фокус групите – 

Стара Загора 

Приложение 6в. Списък с потенциални участници във фокус групите - 

Смолян 

Приложение 7а. Пловдив – записи от фокус група – 2 части 

Приложение 7б. Стара Загора – запис от фокус група 

Приложение 7в. Смолян – запис от фокус група 

Приложение 8. Списък с участниците в трите фокус групи 

  
 

http://www.eufunds.bg/

