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Приложение 1

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
„Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в
предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001. Организиране и провеждане на
специализирани обучения за служителите на Агенция за устойчиво енергийно развитие за повишаване на
техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната
ефективност по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната
ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР
за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови
механизми в областта на енергийната ефективност”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
WIFI България е обучителна организация, част от Стопанската камара на
Австрия, създадена преди повече от 60 години и един от най-големите
обучителни институти не само в Австрия, но и в Европа - WIFI International
Network. Мащабите на WIFI обхващат освен 80 представителства в Австрия, така и чрез
международната си мрежа WIFI International Network партньори в 10 съседни страни от
Централна и Източна Европа - България, Унгария, Полша, Хърватска, Румъния, Сърбия,
Чехия, Словакия, Албания, Македония.
WIFI - Организация за обучение и подпомагане към Стопанската камара на Австрия е найголемият обучителен и тренировъчен институт в Австрия и един от най-големите в
Европа. WIFI притежава пазарен дял от 20% от обучителния бранш в Австрия.
Статистически около 300 000 участници посещават 31 000 курса годишно. 12 000 Тренери
от Бизнеса работят за WIFI. WIFI предлага иновативни решения на новите потребности,
предизвикани от различни пазарни промени и адаптира и развива продуктите си ежегодно.
Всяка година 20 процента от предлаганите обучения представляват напълно нови
продукти.
WIFI България е на българския пазар от началото на 2008 г. и предлага обучения във
всички възможни направления и професионални нива – от служители, които се нуждаят
от конкретни професионални знания до мениджъри с потребност от специфични социални
компетенции.
Всяко обучение на WIFI завършва със сертификат, който е признат в цяла Европа. За
много от курсовете си WIFI България се придържа и към сертификационния стандарт на
WIFI и позволява придобиването на межуднародни сертификати и WIFI-дипломи, които
се издават в кооперация с известни международни партньори и са разпознаваеми от
съответните специализирани институти, асоциации и организации.
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WIFI България разполага с екип от над 30 специално подготвени и сертифицирани по
международните

програми

WIFI

Train

the

Trainer

и

LENA

тренери,

водещи

професионалисти в своята област, които предлагат ноу-хау с изключителна практична
насоченост.
Административният екип на WIFI България е съставен от проектни мениджъри,
координатори и финансови експерти с богат опит в областта на организирането и
провеждането на обучения, в управлението на консултантски проекти за Бизнеса и по
Оперативните програми, финансирани от Европейския съюз.
WIFI България следва утвърдени стандарти и критерии за подбор на обучители, избор на
обучителни зали, организиране на кафе паузи и обяди. Удовлетвореността на участниците
от организирането и провеждането на обучения от WIFI се анализира чрез специално
разработени за целта анкетни карти. За последните 5 години WIFI България постига и
запазва изключително високо ниво от 97% удовлетвореност на участниците в своите
обучения.
WIFI България разполага с модерна и отговаряща на нуждите на проекта материалнотехническа база. Офисът на WIFI България, който е разположен на ул. „Вежен“ 27 в гр.
София е напълно обезпечен технически - кабелен и безжичен достъп до интернет,
собствена телефонна централа, разполага с целия набор от офис оборудване – преносими
и стационарни компютри, индивидуални принтери, мултифункционални устройства,
мултимедийни прожектори, флипчарт дъски; самостоятелна заседателна зала, подходяща
и за обучения, както и помещение за съхранение на документи. Офисът е обезпечен с
много добра инфраструктура за достъп, също както и е разположен на удобно място
спрямо местоположението на Възложителя, което улеснява провеждането на регулярни
срещи и общото взаимодействие с Възложителя.
В непосредствена близост е разположен и модерно оборудван тренинг център, оборудван
с мрежови принтери, мултифункционални устройства, мултимедийни прожектори,
флипчарт и коркови дъски, екран за прожектиране и система за озвучаване. В богатото
портфолио на WIFI се съдържат 25 хиляди обучителни модула, които представляват
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цялостно решение в областта на обученията. Наред с това WIFI Академия, работеща на
модулен принцип обхваща всички нива и сектори на работа.

От 2011г. WIFI България е ексклузивен представител за България на и част от проект
ЕУРЕМ - Обучение за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър, съ-финансиран
по програма Интелигентна енергия – Европа (Intelligent Energy Europe (IEE)) на
Европейския съюз. Обучението за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър е
обучителна програма, която съчетава най-съвременните австрийски и немски практики и
ноу-хау в сферата на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт.
Развитието на практическото обучение за енергийни мениджъри се подкрепя от
Европейската комисия в рамките на проекта към програмата за Интелигентна Енергия
Европа (Intelligent Energy Europe) на ЕС и с координацията на Германската търговска
камара в Нюрнберг (IHK Nürnberg).
Обучението за Европейски Енергиен Мениджър се провежда по унифициран стандарт на
програмата EUREM®, който е приложен и признат в 13 Европейски страни и 29 държави
в световен мащаб - за повечето международни компании незаменимо предимство.
Обучението обхваща 3 основни аспекта по темата: ефективни енергийни технологии;
оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт и повишаване на
енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия.
Програмата е насочена към всеки, който е лично ангажиран с енергийните процеси в
предприятието (оперативен мениджър, мениджър производство, инженери поддръжка,
инженери по процесите и дългогодишни технически ръководители в производствения
сектор) и следва най-високи стандарти за обучение в областта на енергийния мениджмънт.
Иновативната концепция на обучението включва както присъствени обучителни модули в
удобно за участниците време, така и гъвкаво ангажиране на участниците посредством
самостоятелно online обучение, което е възможно благодарение на специално създадената
за целите на проекта интерактивна платформа. Международният форум дава възможност
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за директен контакт с експерти от други държави и позволява обмяна на опит и ноу-хау
между участниците в обученията от всички държави в програмата.
Ключови теми в обучението са: Енергиен мениджмънт, свързан с оценка на мерките за
енергийна ефективност и ефикасност на разходите; както и инженерни теми с техническа
насоченост, в които се посочват нови методи и технологии, спомагащи за оптимизацията
на производството и консумираната енергия.
Ключово предимство на обучението за Европейски енергиен мениджър е Сертификацията,
която дава възможност на всеки успешно завършил програмата участник да получи
международен сертификат, който поради широкото разпространение на програмата, се
признава в Европа, Южна Америка, Африка и Азия.
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WIFI България е сертифицирана по ISO 9001:2008 с обхват на сертификация
„Предоставяне на консултантски услуги и проектен мениджмънт в сферата на обучение за
възрастни. Управление и организация на отворени курсове и вътрешнофирмени
обучения“.
WIFI България гарантира правилното изпълнение на заложените в договора дейности и
постигането на очакваните резултати с високо качество, тъй като разбира и оценява
комплексността на настоящата обществена поръчка и предлага цялостен и детайлен
подход за изпълнение на задачите, които отговарят напълно на критериите от
техническото задание. Организацията имама дългогодишен опит в изпълнението на
сходни по обем и специфика проекти и притежава необходимата експертиза и ресурси, за
да гарантира високо качество на постигнатите резултати.
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ОБОСНОВКА
Настоящата обществена поръчка има за цел да подпомогне Възложителя при изпълнение
на проект: „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в
областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, наричан по-долу
„проекта“.
Проектът попада в обхвата на приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни
позиции

на

българската

конкурентоспособността

икономика“
на

на

българската

Оперативна

програма

икономика”

„Развитие

2007-2013

на
(ОП

„Конкурентоспособност”), а именно: подобряване на националната инфраструктура по
качество, предлагане на повече и по-добри услуги за бизнеса.

Обща цел на проекта
Крайната обща цел, към която е насочен проектът, е да се повиши институционалния
капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за предоставяне на
повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на
пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати. Това ще осигури
фокусирано и координирано изпълнение на мерките за ЕЕ и ВЕИ в съответствие с
държавната политика и националните стратегически документи и планове.

Специфични цели на проекта
1. Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на задължените по
Закона за енергийна ефективност лица и на АУЕР, чрез повишаване на институционалния

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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й капацитет. Увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги и извършвания от
АУЕР контрол.
2. Увеличаване на обема на привлечените инвестиции в изпълнението на
политиката

по

енергийна

ефективност.

Увеличаване

на

обема,

качеството

и

икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по ЕЕ, чрез въвеждане на пазар на
енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Преглед на развитието на сектора
Българската икономика се характеризира като една от най-енергоемките и най-силно
зависимите, в сравнение с останалите европейски държави, от внос на енергийни ресурси.
България изразходва с над 70 % повече от средното за ЕС 27 количество енергия, по
паритетен курс на брутния вътрешен продукт (по данни на Евростат). В резултат на
въздействието на икономическата криза след 2008 г. енергийната интензивност на
българската икономика не само не намалява, но дори се увеличи през 2010 г., и през 2011
г. Докато в периода 2000-2009 г. имаше устойчива тенденция за намаляване на първичната
енергийна интензивност(ПЕИ) и крайната енергийна интензивност(КЕИ) средно с около 5
% годишно, през 2010 и 2011 г. енергийната интензивност нараства, като ръстът на ПЕИ е
1,6 % през 2010 г. и 5,4 % през 2011 г., а ръстът на КЕИ- 2,1 % и 2,5 % съответно.
Тези данни показват, че в България елементите на ниско-въглеродната икономика и
енергийна ефективност са все още слабо застъпени. Един от най-значимите проблеми на
страната ни е ниската енергийна ефективност във всички сектори.
С оглед създаване на необходимите институционални условия и предпоставки за
успешното прилагане на интегриран подход по отношение на политиките и мерките в
областта на енергийната ефективност, проектът предвижда предоставяне на подкрепа на
АУЕР. Ролята на Агенцията е ключова за постигането на заложените национални цели в
областта на енергийната ефективност от гледна точка на нормативно определените ѝ
дейности по осъществяване на държавната политика в тази област. Ролята на АУЕР е от
съществено значение и за ефективното и балансирано използване на подкрепата от ЕС за
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие 9
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подобряване на енергийната ефективност във всички сектори и надграждане на
капацитета за прилагане на мерки в тази област, както и за повишаване на нивото на
информираност на малкия и среден бизнес и гражданите с цел подобряване на ефекта от
изпълнението на мерките.
Оптималното изпълнение на политиката по енергийна ефективност изисква привличането
на

допълнителни

финансови

средства

чрез

подходящ

финансов

механизъм.

Необходимостта от въвеждането на такъв механизъм е предвидена в чл. 53 от Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ).
База за въвеждането на финансов механизъм са въведените вече в ЗЕЕ множество
задължения, чието изпълнение не е съпроводено от достатъчно стимули:


В чл.10 от ЗЕЕ се въвеждат задължения за три групи юридически лица –

собственици на промишлени системи, собственици на сгради и търговци с енергия и
горива да изпълнят мерки за енергийни спестявания, които да гарантират достигането на
предварително

определени

индивидуални

цели

за

енергийни

спестявания.

Индивидуалните цели са определени с решение на МС и са публикувани на сайта на
АУЕР.


В чл. 33 от ЗЕЕ се задължават всички собственици на промишлени системи с

годишно потребление на енергия над 3 000 MWh да осигурят енергийно обследване на
предприятията си и да изпълнят преписаните в докладите от обследванията мерки по
енергийна ефективност, които осигуряват енергийни спестявания в съответствие с
определените им индивидуални цели.


Според чл.36 собствениците на сгради по чл.19, ал.2 и собствениците на

промишлени системи по чл.33, ал.2 са длъжни да извършват управление на енергийната
ефективност. Това задължение включва определянето на най-малко един служител, в
чиито задължения влиза ежегодно изготвяне на планове и програми за повишаване на
енергийната ефективност, осъществяване на мерките предвидени в тях, представяне в
АУЕР на информация за ефекта от изпълнението им.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие 10
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В проекта на Стратегия по енергийна ефективност е посочено, че за да се достигне
средното европейско ниво на енергоемкост в близките 10-15 години ще бъдат необходими
допълнителни инвестиции ( спрямо инерционното развитие) не по-малко от 6 млрд. лева.
Проектът предвижда въвеждането на финансов механизъм, познат като „търгуеми бели
сертификати”. Притежателите на тези сертификатите притежават постигнати енергийни
спестявания в резултат от изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Те представляват удостоверения с посочен размер на реализирани енергийни спестявания,
които могат да бъдат търгувани. Този механизъм се основава на съществуващите досега и
на новите нормативни изисквания в резултат на въвеждането на Директива 2012/27 в
националното законодателство и ще привлече допълнителни финансови средства (извън
достъпните в момента финансови източници) в изпълнението на мерки по енергийна
ефективност при крайното потребление на енергия, както и при производството, преноса и
разпределението на енергията.
Въвеждането на финансовия механизъм дава възможност на задължените лица, които
трябва да постигнат определени количества енергийни спестявания, да търгуват помежду
си или с други незадължени лица, т.е. ще могат да закупят или продадат енергийни
спестявания. По този начин ще се повиши рентабилността на изпълняваните мерки за
всички участници в тяхното изпълнение. Ще бъдат прилагани на първо място мерките с
най-добри икономически показатели.
Изпълнението на политиката по енергийна ефективност ще ангажира и други незадължени
лица. Допълнително ще бъдат стимулирани, както фирмите за енергийни услуги, така и
лицата в чийто обекти се изпълняват мерки по енергийна ефективност. Ще се намали и
цената на извършените енергийни услуги под влияние на конкурентния пазар, поради
увеличаване на броя на фирмите –участници в него, а също и за сметка на приходите им
от продажба на бели сертификати.
Повишаването на енергийната ефективност (EE) и нарастване на използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е установен и необходим процес
за устойчивото развитие.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие 11

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд

www.eufunds.bg

за регионално развитие

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Устойчивост на проекта
Ползите от реализирането на проекта могат да се посочат и оценят като се имат
предвид основни области и подходи. Критериите за оценка устойчивостта на проекта се
оценяват в контекста на настоящите и бъдещите условия. Планирането на очакваните
резултати и гарантиране устойчивост на проекта се основава на следните подходи:
Глобален подход и отчитане на индикативните цели на хоризонт 20 и прогнозите за
хоризонт 50 по отношение на ЕЕ и ВЕИ:


Ситуацията в Европейския съюз (EС), директивите и опита на страните, въвели

схеми за търговия с енергийни спестявания. Прегледът на опита показва устойчиво
нарастване на енергийните спестявания, в частта резултат от въвеждането на механизъм за
търговия с енергийни спестявания;


Националното законодателство формулира реализиране на политики в областта

на ЕЕ и ВЕИ. В проекта са взети под внимание държавната политика и националните
стратегически документи по ЕЕ и ВИЕ.
Икономически и финансов подход:


Икономическите условия изискват допълнителни действия за осигуряване

устойчивото развитие. Действието на проекта не е ограничено във времето и ще оказва
непрекъснат натиск за повишаване ЕЕ. Ще се осъществи възможността за стимулиране и
повишаване обема на частните инвестиции в енергоспестяващи мерки;


Устойчиво влияние върху нарастване производството на определени материали

и оборудване – влиянието е постоянно непряко;


Технологичните средства осигуряват в дългосрочен план изпълнението на

техническите и информационни механизми за реализиране на посочените механизми;


Нарастване заетостта на специалисти и обучени изпълнители. Планираните

обучителни, информационни и рекламни кампании ще създадат натиск за нови работни
места;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Облекчаване на бюджетните разходи за пряко финансиране на мерки по ЕЕ и

ВЕИ.
Институционален подход:


Проектът

създава

институционални

предпоставки

за

прилагането

на

интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми
източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на
качеството и количеството на енергийните услуги, предоставяни на българските
предприятия, отделни собственици и фирми за обследване;


Облекчаване и редуциране на регулаторните механизми е следствие от

цялостното реализиране на проекта. Устойчиво ще нараства броя на корпоративните и
частните лица в процеса на планиране, инвестиране и изпълнение на мерки по ЕЕ и ВИЕ;


Повишаването на експертния капацитет в АУЕР ще осигури устойчивост на

резултатите от проекта и ще създаде възможност за разширяване на функциите на
агенцията в областта и на ВЕИ. Ще се формират нови оперативни дейности – АУЕР ще
предоставя повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез
въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.
Реализацията на проекта ще гарантира дългосрочна устойчивост на механизъм за
повишаване на енергийната ефективност във всички икономически сектори.
Настоящият проект се явява естествено продължение на досегашната политика и
въвеждане на опита от страните на Европейския съюз за развиване пазарните
механизми при прилагане на мерки по ЕЕ и ВИЕ. Изпълнението на проекта ще доведе
до подобряване на бизнес средата особено в сектора на услугите.

Целеви групи по проекта
Целевите групи по проекта и ползватели на резултатите му са, както следва:
Директно въздействие:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Всички задължени лица, които имат индивидуални цели за енергийни

спестявания – ще могат да изпълнят определените им цели за енергийни спестявания по
икономически най-ефективния за тях начин.
2.

Фирми за енергийни услуги – ще получат възможност да намалят цените на

услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата
на „бели” сертификати на задължените лица.
3.

Фирми за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи – ще се

увеличи броят на обследванията, тъй като тези фирми ще доказват реализираните
енергийни спестявания.
4.

АУЕР – ще се повиши качеството и ще се облекчи контрола на задължените

лица и фирмите за обследване на сгради и промишлени системи.

Индиректно въздействие:
Ще се увеличи обема и качеството на изпълняваните мерки по енергийна
ефективност в промишлените предприятия, вследствие на:
1.

Повишаване на компетентността на енергийните мениджъри на промишлени

системи, задължени лица по ЗЕЕ и изграждане капацитет за енергийни мениджъри на
промишлени системи, извън обхвата на ЗЕЕ.
2.

Участие на други заинтересовани фирми и граждани.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта


Разработен и подготвен за въвеждане финансов механизъм „търгуеми бели

сертификати”, привличане на допълнителни финансови средства в изпълнението на мерки
по енергийна ефективност, въвеждане на допълнителни електронни услуги. Изготвен 1
(един) доклад, който включва анализ на пазарната среда и препоръка за оптимален
финансов механизъм на ТБС;


Разработени 50 броя методики за оценка на енергийните спестявания;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие 14
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Проведени 6 бр. семинари и информационни кампании;



Проведени 20 (двадесет) броя курсове за обучение по управление на

енергийната ефективност в предприятията, вкл. по БДС EN ISO 50001; Обучени 300
(триста) енергийни мениджъри от предприятия, задължени с енергиен мениджмънт по
ЗЕЕ. Разработен 1 (един) брой наръчник/ръководство/указания по управление на ЕЕ в
предприятията; Отпечатани 1000 (хиляда) бр. наръчници; Разработен 1 (един) интернет
банер; Отпечатани 500 (петстотин) информационни брошури; Отпечатани 1000 (хиляда)
броя флаери;


Проведен 1 (един) курс за обучение на експерти на АУЕР с цел

повишаване на капацитета
им във връзка с дейностите по прилагането на финансови механизми в областта на
енергийната ефективност;


Създаден 1 (един) електронен регистър със задължени лица;



Създадена 1 (една) програма за on-line използване на методиките за оценка на

енергийните спестявания;


Създадена 1 (една) програма за on-line използване на опростени методики за

експресна оценка;


Създадена 1 (една) програма, включваща on-line система за издаване,

съхранение и отразяване на прехвърляния между собствениците на ТБС (подготовка за
въвеждане на търговия с ТБС);


Изработен 1 (един) специализиран софтуер за обследване на сгради в два

варианта;


Изработена 1 (една) програма за On-line въвеждане на годишните отчети;



Изработена 1 (една) програма за On-line въвеждане на декларации за годишно

потребление на енергия и декларации за продадени количества енергия;


Изработена 1 (една) програма за въвеждане на данни, актуализиране и

изготвяне на справки от електронни списъци на отоплителни инсталации с водогрейни
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котли и климатични инсталации и програма за задаване и формиране на обобщени
справки от данните през сайта на АУЕР;


Изработен 1 (един)

Интернет банер с наименованието на проекта и

източниците на финансиране;


Изработени 2 (две) обозначителни табели

за проекта и източниците на

финансиране;


Разработени издадени 1000 (хиляда) листовки, Формат: А4;.



Изработена 1 (една) постоянна обозначителна табела (плакет);



Изработени 20 (двадесет) броя стикери за визуализация на активите;



Публикувани 3 (три) броя статии в ежедневници и/или специализирани

издания;


Организирани 2 (две) конференции за разпространяване целите, дейностите и

резултатите от проекта;


ДМА – 12 бр.



ДНА – 22 бр.

Цел на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на Дейност 6:
„Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР
за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови
механизми в областта на енергийната ефективност” – обособена позиция №2 от
проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в
областта

на

енергийната

ефективност”

по

приоритетна

ос

4

„Укрепване

на

международните пазарни позиции на българската икономика”, подприоритет 4.3.
„Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, осъществяван с
безвъзмездната

финансова

конкурентоспособността

на

помощ

по

Оперативна

програма

българската

икономика”

2007-2013

„Развитие
(ОП

на

РКБИ),
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
съгласно Договор № BG161PO003-4.3.03-0001-С0001/08.10.2013 г., изпълняван от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
Дейности при изпълнение на обществената поръчка
Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на специализирани обучения
за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с
прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност”,
която включва следната дейност:
Дейността включва обучение на предварително определени служители в АУЕР за
спецификата на въвеждането и прилагането на финансови механизми в областта на
енергийната ефективност, включително относно необходимото ниво на контрол и
проверка върху обявените в сертификатите постигнати енергийни спестявания.
Въвеждането на предвидения в този проект финансов механизъм на търговия с
енергийни спестявания не може да се извърши без първоначалното, а на по-късен етап и
последващо, участие на държавна институция, чиито служители трябва да притежават
специализирани знания и капацитет в съответната област.
Обучението е абсолютно необходимо, за да бъдат достигнати целите на този проект.
Специализирано обучение на 30 (тридесет) експерти на АУЕР с цел повишаване на
капацитета им във връзка с дейностите по прилагането на финансови механизми в
областта на енергийната ефективност.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Предложеният подход и организация за изпълнение включва три етапа:
Встъпителен етап

Същински етап

Етап на отчетност

Встъпителен етап
Във встъпителния етап на изпълнение на договора Изпълнителят ще проведе встъпителна
среща с Възложителя, в която ще бъдат конкретизирани детайлите на всяка отделна
дейност, ще се прецизират изискванията към обучителните материали, сроковете, както и
резултатите, които следва да бъдат постигнати от Изпълнителя. В рамките на
встъпителната среща ще бъдат уточнени и методите за комуникация, конкретните
изисквания за провеждане на обученията и възможни дати за обученията.
След провеждане на встъпителната среща Изпълнителят ще разработи и предостави на
Възложителя график и програма за всяко обучение, съобразен с нуждите на Възложителя
и очакваните резултати от провеждане на обученията и целите, които следва да бъдат
постигнати. Графикът и програмата подлежат на одобрение от страна на Възложителя.
След предварително съгласуване на изискванията между Възложителя и Изпълнителя,
Възложителят следва да изпрати уведомление за провеждане на всяко отделно обучение
до Изпълнителя съгласно клаузите на проекта на договор и условията на тръжната
документация.
Въз основа на полученото уведомление, Изпълнителят в срок от 4 календарни дни ще
извърши подготовката и организацията за провеждане на съответното обучение.
Подготовка организацията на обученията:
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Конкретните задачи, които Изпълнителят ще извърши в този етап са:

• Организиране и резервиране на подходяща зала за провеждане. Изборът на зала се
съгласува с Възложителя.

• Залата ще бъде с капацитет за 30 участници и възможност за инсталиране на
необходимата техника.

• Изпълнителят ще организира кетъринг, в това число две кафе паузи на ден и
изхранване на участниците по време на обучението. Менюто ще бъде
предварително съгласувано с Възложителя по предложение от Изпълнителя.
Менюто ще бъде съобразено със специфичните нужди на участниците (при
необходимост). Изпълнителят ще предложи и вегитарианско меню.

• Изготвяне на окончателен списък за регистрация на участниците за всеки ден от
обучението. Той ще съдържа тема, дата и място на провеждането обучение.
Списъкът ще бъде съгласуван с Възложителя.

• Изготвяне на покани до участниците за участие в обучението. Поканите ще съдържат
тема, дата и място на провеждането обучение. При изготвянето им ще бъдат спазени
изискванията за визуализация на ОПРКБИ. Поканите ще бъдат съгласувани с
Възложителя.

• Организиране на най-малко 2 курса за обучение в петдневен формат за всеки курс,
като в един курс ще присъстват най-много 15 участници.

• Изработване, визуализация и размножаване на обучителните материали за всяко
обучение, като за всеки участник ще бъде подготвен пакет от обучителни материали,
включващ папка, химикалка, бели листа, програма за обучението, копие на
презентации, практически казуси, материали за ролеви игри, упражнения и други.
Материалите ще бъдат съгласувани с Възложителя. Обучителните материали се
размножават и окомплектоват съгласно указанията на лекторите за съответното
обучение. При изготвянето им ще бъдат спазени изискванията за визуализация на
ОПРКБИ.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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• Разработване на въпросник, с който ще се провери усвоения материал.
• Разработване на анкетна карта за степента на удовлетвореност на участниците в
обучението, служители на възложителя. Анкетната карта ще носи като минимум
информация за удовлетвореността от темите на обучението, методите на
преподаване, организацията, препоръки за следващи обучения.

• Изготвяне на списък, удостоверяващ получените материали за съответното обучение.
Списъкът ще бъде съгласуван с Възложителя.

• Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на съответното обучение. За
всяко обучение ще бъде осигурено стандартно техническо оборудване, включващо
минимум 1 брой мултимедиен проектор, 1 бр. лаптоп, свързан за работа с
мултимедийния проектор, флипчарт; връзка с интернет, при необхосимост
микрофон, екран. Ще бъде осигурена техническа поддръжка за залата и
оборудването;

• Изработване на сертификати за участниците в съответното обучение. Сертификатите
се подписват от представляващия Изпълнителя и съответния лектор, провеждащ
обучението и се връчват след приключване на мероприятието на реално
присъствалите

участници.

Сертификатите

са

поименни,

визуализирани

в

съответствие с изискванията на УО на ОПРКБИ.
В графичен вид действията по организацията на логистика са представени, както следва:

Организация на зала
за обучение

Хранене на
участниците в
обученията

Организиране на
кафе-паузи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Подготовка на обучителни материали
Изпълнителят ще осигури необходимите материали и помагала за всеки от обучаваните
(както и необходимия брой резервни копия) за всяко обучение/курс, които включват:

• Папки;
• Пластмасови химикалки;
• Бели листа, формат А4 за водене на записки;
• Разпечатани презентации и всички разработени учебни материали- практически
казуси, упражнения, ролеви игри и други, одобрени от Възложителя.
Визията на пакетите за обученията ще бъде съгласувана с Възложителя и ще отговаря на
изискванията на УО на ОПРКБИ за информация и публичност. В обучителните материали
ще бъдат включени всички презентации по отношение на теоретичните модули и
приложимите документи за практическите модули съгласно одобрената програма за
конкретното обучение/курс. Методите за представяне на практическите модули ще се
определят от конкретния лектор, като индикативен набор от методи следват в
изложението по-долу от настоящата оферта.

Същински етап

Предлаганият от участника подход за организация и провеждане на обученията, обхваща
всички последователни стъпки, необходими за осъществяване на цялостно логистично
обезпечаване на събитието, както следва:

• Зала за обученията
Подредбата на залата ще бъде съобразена с планираните методи за обучение, тематика и
изисквания на лекторите, като ще бъде съгласувана и с Възложителя.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Залата, която Изпълнителят ще предложи на Възложителя, ще отговаря на следните
минимални изисквания към подреждането и техническото й оборудване:
 Залата ще бъде с минимален капацитет 20 места и ще бъде готова най-малко
един час преди началото на обучението;
 Ще бъде осигурен мултимедиен проектор;
 Ще бъде осигурен екран за прожектиране на презентации, с подходящ
размер и видимост, според големината на залата;
 При необходимост ще бъде осигурен микрофон и подходяща аудио уредба
за подходящо озвучаване на залата
 Ще бъде осигурен лаптоп, който ще има осигурена връзка към
мултимедийната уредба и към интернет, както и електрозахранване за
лаптопи (разклонители/удължители);
 Ще бъде осигурен флипчарт и консумативите за него;
 Ще бъде осигурена учебна дъска с консумативите за нея;
 Ще бъдат осигурени маси и столове според броя на участниците, вкл. челна
маса за лекторите, при нужда от такава;
 По време на цялото събитие, техническа асистенция ще оказва лице от екипа
на Изпълнителя за поддръжка на място на цялото необходимо техническо
оборудване;
 Залата ще бъде климатизирана и експерт от екипа на Изпълнителя ще следи
за поддръжката на климатичната система по време на цялото събитие;
 Ще бъдат осигурени помощни маси за разполагане на информационни
материали, документи и техника, позволяващи достъп до електричество и
интернет, служещи също за регистрация на участниците; за зареждане с
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допълнително количество вода и др. подобни, свързани с обезпечаване на
организацията на събитието;
 Ще бъде осигурен контрол на чистотата на залата и осигуряване на
необходимия санитарен минимум на прилежащите санитарни възли.
Мотиви за избор на зала:
 Капацитет на залата;
 Локация на залата – централна позиция или друго, при посочено друго
условие;
 Осветеност на територията на залата;
 Реновирана обстановка;
 Удобни столове и мебели;
 Климатична система;
 Възможности за разполагане на техническо оборудване.

• Регистрация на участниците
В началото на всяко обучение/курс Изпълнителят ще осигури регистрация на
участниците. На присъстващите лица ще бъде предоставен предварително подготвен и
съгласуван с Възложителя регистрационен списък, в който те да попълнят своите данни и
да отбелязват ежедневно присъствието си. Регистрацията ще се извършва от представител
на Изпълнителя във всеки отделен ден съгласно изискванията на УО на ОПРКБИ. Отделно
участниците ще попълнят и списък с получените обучителни материали.
Регистрацията се провежда пред или в близост до залата, в която ще се провежда
обучението, на обозначено и видно място. Изпълнителят ще осигури достатъчно
пространство за обезпечаване на процеса по регистрация. В рамките на процеса по
регистрация се осигурява и списък, удостоверяващ получените материали за съответното
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие 23

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд

www.eufunds.bg

за регионално развитие

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

обучение. Този списък се подписва от всеки участник в първия ден на съответното
обучение.

• Провеждане на обучението/курса
Изпълнителят се ангажира да проведе съответнити съответното обучение, като ще
използва разнообразни и иновативни методи и техники за провеждането му, така че да
бъдат постигнати предварително заложените цели и резултати. Детайлно описание на
методите, които Изпълнителят възнамерява да използва при провеждане на обученията е
представено в изложението по-долу. Описаните методи са базисни, като подлежат на
промяна/ допълванае или адаптиране в зависзимост от коментарите на Възложителя.
За провеждане на обученията Изпълнителят ще осигури квалифицирани лектори с опит
при изпълнението на сходни обучения и използването освен на традиционните и на
иновативни техники за провежане на обучения. Описание на експертите е предствено в
настоящото изложение по-долу, като при необходимост Изпълнителят ще ангажира и
допълнителни експерти, които ще са със сходен опит.



Координиращо лице

Изпълнителят ще осигури минимум присъствието на едно координиращо лице по време
на самите обучения. Координаторът ще се грижи за правилното провеждане на дейностите
и осигуряване на нужния комфорт на участниците. Координиращото лице ще оказва
пълно съдействие на лицата, участващи в обученията.

• Осигуряване на кетъринг
За всяко обучение, Изпълнителят ще осигури кетъринг услуги, съгласно изискванията на
Техническата спецификация, а именно:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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 Осигуряване на две кафе паузи на ден, съобразени с броя на участниците. Кафе
паузите ще бъдат организирани пред залите за обученията или на други подходящи
места и ще включват кафе, чай, безалкохолни напитки, минерална вода и дребни
сладки. Предвижда се и зареждане на залите с минерална вода – два пъти на ден.
 Осигуряване на кафе паузи, съобразени с броя на участниците. Кафе паузите ще
бъдат организирани пред залите за обученията или на други подходящи места.



Обезпечаване попълването на анкетни карти за обратна връзка

Предствител на Изпълнителя ще раздаде на участниците в обучението предварително
разработените и съгласувани с Възложителя анкетни карти в края на обучението.
Анкетните карти ще съдържат като минимум информация за удовлетвореността от темите
на обучението, методите на преподаване, организацията, препоръки за следващи
обучения. Примерно съдържание на анкетните карти е посочено в изложението по-долу.
Попълването на анкетните карти от участниците ще даде информация за степента на
удовлетвореност на участниците, както и за ефективността от проведеното обучение.
Анализът

на

обобщените

данни

от

анкетните

карти

ще

бъде

използван

за

усъвършенстване на методите/материалите при последващи обучения, ако това е
необходимо.



Раздаване на сертификати

За участниците във всяко обучение ще бъдат изготвени поименни сертификати. След
края на всяко обучение сертификатите ще бъдат раздадени на обучаемите. Изпълнителят
ще спази всички изисквания за публичност и визуализация при разработване на
сертификатите. Дизайнът на сетификатите ще бъде предварително съгласуван с
Възложителя.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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• Осигуряване на снимков материал
Изпълнителят ще осигури доказателствен снимков материал от всяко обучение, който
ще се предостави на Възложителя на електронен носител (CD). При заснемането на
събитието ще бъдат отразени всички елементи на визуализацията, осигурена за
обучението – презентации с визуализация, банер, както и снимки, удостоверяващи
присъствието на участниците и получаването на сертификати.

• Визуализация на обученията
Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка,
ще

бъдат

подготвени

в

съответствие

с

изискванията

на

ОПРКБИ:

www.opcompetitiveness.bg
В процеса на изпълнението на дейностите по договора ще бъде съблюдавано
изискването за обозначаване, че договорът се изпълнява по Оперативна програма
„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

икономика”

2007–2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Всички документи и материали, свързани с изпълнението на поръчката, ще съдържат:



Флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, описани в Анекс І към

Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, както и позоваване на Европейския съюз;


Названието и логото на фонда: Европейски фонд за регионално развитие;



Изявлението, избрано от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”

– „Инвестираме във вашето бъдеще“;


Логото и името на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007 - 2013;


Изречението: Проект „Повишаване на институционалния капацитет на

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и покачествени услуги в областта на енергийната ефективност” се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие;


Интернет

адрес

на

сайта

на

ОП

„Конкурентоспособност”

-

www.opcompetitiveness.bg


Логото и слогана на “Национална стратегическа референтна рамка 2007–2013

г.” (НСРР).


Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България
– http://www.eufunds.bg/


В разходно-оправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с

обществената поръчка, ще се посочва следния текст: проект „Повишаване на
институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел
предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”
по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика;


При разработване на документите в процеса на изпълнение на дейностите от

предмета на поръчката ще се добавя следния текст: „Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от АУЕР в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на
институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел
предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Етап на отчетност

Извършените услуги ще бъдат отчитени чрез отчет от извършеното обучение.
Изпълнението на обучението ще се удостоверява чрез входиране в деловодната система на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие на отчет, придружен от присъствени списъци
на обучаваните лица, копия на издадените сертификати, програма на проведено обучение
по един екземпляр от всички материали за участниците и снимков материал.

Изпълнението на обучението се приема с приемателно-предавателен протокол, подписан
от Изпълнителя и Възложителя.

ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА
Обучението ще съдържа две части:

 теоретична част: лекции и презентации с теоретична насоченост, съобразно
конкретна тема на обучението;

 практическа част с прилагане на различни типове съвременни интерактивни
обучителни методи.
По този начин обучителните модули ще осигурят както придобиване на теоретични
познания, така и на практически опит и по този начин най-пълно ще бъдат постигнати
целите на обученията, дефинирани в техническата спецификация.
Изпълнителят е предвидил използването на иновативни методи за обучение, които да
максимизират ефекта за обучаемите. Освен интерактивни презентации с активно участие
от страна на обучаемите и групови дискусии, решаване на предварително разработени
казуси, ще бъдат използвани и едни от най-иновативните и ефикасни методи за

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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провеждане на обучения за възрастни, които са показали изключително високи резултати
в международен мащаб:
Екипът от обучители на Изпълнителя ще използва следните интерактивни методи:

Метод „Решаване на проблем“
Решаването на проблем е един от най-често срещаните интерактивни методи. При него
следва да се спазят следните стъпки:

• Определяне на проблема - кратко и точно описание на съществуващия проблем и
определяне на положението, което следва да се постигне с неговото решаване.

• Идентифициране на потенциалните причини, породили проблема, и определяне на
най-вероятните от тях, стоящи в основата му.

• Идентифициране на възможни решения на проблема и след това стесняване на
списъка от решения до най-вероятните.

• Подбор на най-добрите решения след постигане на съгласие за критериите,
съобразно които тези решения ще бъдат оценявани.

• Развитие на конкретен план за действие, който включва стъпки, отговорници,
срокове, разходи.

• Прилагане на плана и оценка на постигнатия напредък.

Метод „визуализиране“ – чрез използване на този метод могат да бъдат запомнени някои
събития, процеси и факти и да бъдат конструирани положителни виждания за процесите.
 “карти на ума” - техника, която дава възможност за визуално разработване на
проблемите-като се използват рисунки, снимки, символи, лозунги, пословици.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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 “асоциативен облак” - техника, при която в средата се поставя в рамка понятието
(проблемът), което искаме да опишем, като около него се рисува или се използват
думи, които обозначават проблема.
Метод „мозъчната атака“ – това е метод, който дава възможност за кратко време да
бъдат предложени голям брой идеи за решаване на даден проблем. Основната идея при
мозъчната атака е отделянето на момента на предлагане и генериране на идеи от момента
на тяхното оценяване.
Метод „дискусия“ – това е метод на обучение чрез разрешаване на спорни въпроси,
уточняване на противоречията, изграждане на теза и антитеза. Обобщаване и
систематизиране на резултатите. При този метод имаме размяна на информация за
реконструиране

на

проблем,

изясняване

на

алтернативите,

оценяването

им

и

споразумяване за крайния вариант, ясно и точно очертаване границите на дискусията .
Метод „панелна дискусия“ - при този метод се работи в подгрупи, като всяка получава
специфична задача – дискусия върху част от общия проблем. Решението на комплексния
проблем е сбор от отделните решения на проблемите в подгрупите .
Метод „обсъждане“ - това е метод на диалог, чрез който обучителят и обучаемите
обменят информация, споделят чувства, опит, мисли и идеи. В него се допуска задаване на
въпроси не само от обучителя. Той е един от основните методи за групова работа, основна
стъпка при решаване на всеки проблем.
Метод „симулация“
Участниците ще извършват определена дейност в условия възможно най-близки до
условията на реалната ситуация. Методът позволява на участниците да приложат пряко
усвоеното. Симулацията може да е само на част от дейността. Необходимо е симулацията

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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да се доближава възможно най-много до действителните условия, така че да позволява на
участника да пренесе пряко усвоеното в реалността.
Метод „ролеви игри“
При този метод се използват игри, в които участниците заемат ролите на персонажи и
заедно създават истории. Участниците определят действията на персонажите си според
характерите им, а действията биват успешни или неуспешни според установена система от
правила или насоки. В рамките на тези правила, те могат свободно да импровизират;
техните избори оформят посоката и крайния резултат от игрите.
Метод „изследване на случай“ - изследването на случай може да бъде сравнено с
написана демонстрация. Професионален обучител представя на обучаемите описание на
действителна или измислена ситуация, като включва достатъчно информация, за да може
групата да анализира съдържащите се проблеми. Главното преимущество на изследването
на случай е, че абстрактната информация се предава по конкретен начин; постига се много
голяма ангажираност на обучаемите; груповата енергия се насочва за изследване на
дадената ситуация и възможностите за разбиране на ситуацията и за правене на изводи на
личностно равнище се увеличават. Важно е обвързването на изследването на случая с
даването на морални оценки, с предлагането на собствени решения на самия случай.

При интерактивните обучения се използват различни методи и креативни техники за
стимулиране на участниците. Тези техники се планират предварително съобразно целите
на обучението:
Техники за „стопяване на леда“
Това са техники, прилагани при работа в група и помагат участниците да се запознаят и да
се чувстват комфортно в групата. Помагат също да се стимулират участниците при преход
от тема в тема. Техниките подпомагат креативно мислене и решаване на проблеми.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Техники за стимулиране на групата – „енергизиране“
Използват се след дълги сесии, когато участниците трябва да се стимулират и фокусират.
Използват се ситуации хората да се разсмеят, да се отпуснат и да насочат вниманието си
към следващата тема.

Работа по групи
Тази техника е много удачна, когато се работи в по-големи групи при упражнения за
креативно мислене и „мозъчна атака“. Работата по групи улеснява и модератора. Групите
трябва да се планират, когато е възможно и подходящо с баланс на участниците по пол и
възраст.

Динамичен преглед
Това е активна техника, която може да се използва в края на работния процес, з ада се
направи обобщение. Особено полезна може да е след сесия, която изисква сериозна
концентрация.

Активно слушане – използва се в посока на:


„Усилване”/потвърждаване/ - в случаите, когато участникът е затворен и
нерешителен при излагането на мислите си. Използват се кратки фрази на
потвърждение: „да”, „разбирам”, чрез които показвате внимателно слушане и
стимулирате участникът да излага мислите си.



„Заглушаване” – използва се в случаите, в които участникът е прекалено
разговорлив и се отклонява от конкретната тема. Тази техника се прилага само в
невербален вид, с което се демонстрира незаинтересованост към дискутираната
тема.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Техника на „парафразиране“
изразява се в преразказване със свои думи на това, което е говорил вашият партньор.
Използва се в случаите на междинно обобщаване с цел да се убедите, че правилно сте
разбрали думите на партньора.

Техника на „мета” комуникация – тази техника означава провеждане на разговор върху
досега водения разговор. Желателно е да го използвате в случаите, когато разговорът
излиза от рамките на добрия тон и колегиалните взаимоотношения. Тогава се налага да
прекратите разговора и да предизвикате коментар върху досегашния разговори.

Техника „Аз” – послание – изразява се в изложението на чувствата и мислите ви, както и
в критични бележки от ваша гледна точка, отстраняването на които биха довели до
нормализиране на разговора. При използването на тази техника е необходимо да се
подходи посредством три стъпки, а именно: да се опише изходната ситуация; да се обсъди
проблема, който е нарушил нормалния ход на разговора; да обяснят личните чувства и
преживявания.

Техника на „вербализиране“ – изразяване с думи на чувствата на другия участник в
разговора. Целта при използването на тази техника е да се разбере какви мисли и чувства
вълнуват отсрещната страна. Обикновено се използват съвсем кратки фрази от типа „Вие
сте скептичен”, «Като че ли има неразбиране?» и т.н.. Много важно в случаите на
използване на тази техника е да се знае, че вербализирането е отразяване на чувствата на
другия. Вербализирането не е произволна словесна интерпретация на мислите и чувствата
на партньора; преценяване или проучване; допитване; успокояване; предлагане на
решение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Техника „Буфер” – това е по-точно помощно средство, чрез което се проявява разбиране
към изразена негативна оценка и същевременно се спестява време за осмисляне как да
обезсилите възражението, напр. „да, може би това е така» , „радвам се, че така открито
поставяте този въпрос”.

Техника на задаване на въпроси – на този похват, както вече бе посочено, трябва да се
гледа като на водещо средство в разговор. Нужно е да може да се води разговор чрез
анализиращи въпроси, контра въпроси, алтернативни въпроси, открити въпроси и пр.
Трябва да се знае, че контрааргументите по възражение на партньора, могат да застрашат
целта на разговора. Затова отворените или анализиращите въпроси са по-подходящи,
особено когато упреците са от общ характер. Целта им е да се установи в случая какво се
крие зад едно такова изказване – личен опит и впечатление или е формирано от слухове.

Техника на „изолирането и отделянето“ – от всички отправени упреци се избира само
един, за който има готов отговор, другите се изолират. Изолират се фактите, които са
отрицателни и се концентрирате върху този, за който имате подходящи аргументи.

Техника „Бумеранг“ – тази техника се изразява в умението да се поема отправения упрек
и да се съумее да се обърне в положителна посока, връщайки го обратно на партньора.
Използват се изрази като „Именно....., Защо това е така....Тъкмо затова”

Техника „плюс-минус”-нарича се още метод „да, но...” Чрез него се дава право на
партньора да има свое мнение и веднага чрез „но”....има възможност да се опонира и да се
изложат нови факти или аргументи.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Техника на „хипотезата“ – използва се в смисъл на създаване на хипотеза. За момент се
измества конкретната тема и се дискутира върху изградена хипотетична възможност. Найчесто се започва с изрази като „Нека да приемем, че”, „Моля представете си, че”, „Да
допуснем че”.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ГЛАВНИ
МЕТОДИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Въвеждането на предвидения в този проект финансов механизъм на търговия с енергийни
спестявания не може да се извърши без първоначалното, а на по-късен етап и последващо,
участие на държавна институция – в конкретния случай АУЕР, чиито служители трябва да
притежават специализирани знания и капацитет в съответната област. Съгласно
утвърдената структура на Агенцията, в обхвата на задълженията и попадат дейности като:
-

Организиране

участието

на

агенцията

в

дейностите,

свързани

с

осъществяването на контрол върху изпълнение на изискванията към методиките за
оценяване на достигнатите нива на енергийни спестявания от задължените по чл.
10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност лица
-

Изготвяне на предложения за потвърждаване размера на достигнатите нива

на енергийни спестявания, както и на проекти на удостоверения за енергийни
спестявания
-

Подпомагане дейността по отчитане на индивидуалните цели за енергийни

спестявания на задължените по Закона за енергийната ефективност лица чрез
изготвяне на проекти на отчетни форми.
Темповете на реализиране на мерки за повишаване нивото на енергийна ефективност при
задължените лица, съгласно действащите към момента нормативни актове – собственици
на промишлени системи, собственици на сгради и търговци с енергия и горива, през
последните години бележат сериозен ръст. Количеството на предоставените за
утвърждаване енергийни спестявания следват този ход и ако не е налице предварително
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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високо ниво на компетенция от страна на верифициращият орган – АУЕР, е напълно
реална опасността от „затапване“ на издаването и потвърждаването на сертификатите. За
осъществяване на контролните функции от страна на служителите на АУЕР е необходимо
те да могат да верифицират бързо и ефективно предоставените за сертифициране
енергийни спестявания.
Предлаганото обучение на експерти от АУЕР обхваща всички аспекти на прилагането на
финансови механизми в областта та енергийната ефективност. Контролните функции на
експертите в Агенцията могат условно да бъдат резделени на две категории:
-

бърза качествена оценка за степента на достоверност в процеса на

верификация и контрол на удостоверенията за енергийни спестявания
-

прецизна верификация и контрол

В общите очаквани резултати от изпълнението на проекта е предвидено да бъдат
създадени по една програма за използване на методиките за оценка на енергийните
спестявания и една програма за използване на опростени методики за експресна оценка.
Независимо от това, задълбочени фундаментални знания в областта на регистрирането и
оценяването на мерките за енергийна ефективност и съответно верифицирането на
реализираните енергийни спестявания, са задължителен елемент от компетентността на
експертите в Агенцията.
Структурата на програмата за обучение се основава на преглед на базовите понятия,
свързани с осъществяването на мерки за енергийна ефективност при задължените по чл.
10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност лица.

1. Базови понятия
2. Енергийна ефективност в сградния фонд – мреки по ограждащи елементи
3. ОВиК
4. Допълнителни електрически системи в сградите – осветление, оборудване
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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5. Общоприети методи за повишаване на енергийната ефективност в сградите
6. Възможности за приложение и оценка на системи за оползотворяване на слънчева
енергия
7. Възможности за приложение и оценка на системи с използване на геотермална енергия
8. Системи за производство на пара
9. Системи за комбинирано производство – топлина, студ, електроенергия
10. Електрически двигатели и задвижвания
11. Системи за компресиран въздух
12. Системи за оползотворяване на биомаса
13. Системи за оползотворяване на отпадна топлина
14. Системи за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт
15. Методи за оценка на предоставените доклади за доказване на постигнатите енергийни
спестявания
16. Проверка на качеството на предоставената информация и анализ на енергийните данни
17. Достоверност на предоставените данни и претендираните енергийни спестявания

Предложената структура е насочваща и след съгласуване с АУЕР може да бъде допълнена
и прецизирана. Тук са предложени общите, основополагащи и задължителни минимални
изисквания за унифициране на методите за верификация на енергийните спестявания.
Цялостната концепция на обучителната програма е фокусирана върху постигането на
рутинно ниво за оценяване на енергийните спестявания и достоверността и ефикасността
на реализираните енергоспестяващи мерки.
Фокусът, върху който акцентираме обучението, е практическата му приложимост и
адекватност

на

действащите

реалности

в

националната

ни

действителност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Необходимостта от предоставяне на необходимото и достатъчно количество теоретикопрактическа информация за кратък времеви хоризонт – пет дневни цикли на обучение
изисква ясна концепция за:


много разбираемо и сбито съдържание на лекционния материал



наблягане на „учене чрез правене“ – упражнения, изчисления с прости и
общодостъпни изчислителни механизми (EXCEL)



решаване на практически казуси от практиката на лекторите и обучаваните



стъпка по стъпка инструкции, които са ориентирани към най-важните мерки и
масови случаи – представителни за 70% от случаите



предоставяне на практически модел за достигане до ефикасно решение с прилагане
на прости инженерни методики



предоставяне на опростени практически механизми за бърза оценка на набор от
енергоефективни мерки и бързото им „отсяване“ по степен на ефикасност

При провеждането на същинските обучения, ще се следва следния модел за разпределение
на семинарните модули:
Време, %

Съдържание

5

Кратък преговор на базовите понятия – PowerPoint. Това гарантира, че всички
участници ще навлязат в същността на материала при еднакво базово ниво.

25

Разясняване на базовите функционални принципи и характерните слаби
места - PowerPoint

20

Демнострация

на

примерни

практически

изчисления

на

енергийна

консумация – Excel и други инструменти
20

Анализиране на потенциалните мерки за енергийни спестявания. Оценка на
потребителските навици, контрол на процесите и оценка на технологичните

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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възможности - PowerPoint
20

Практически примери за оптимизация и осъществяване на мерки за
енергийни

спестявания

–

Excel

и

други

инструменти.

Съвместно

разработване чрез лектор и участници на ефективни решения за намаляване
на енергийните разходи
10

Икономически изчисления за оценка на ефикасността и възвръщаемостта на
предвидените инвестиционни разходи

Следният цикъл гарантира високо ниво на активно практическо участие на всеки от
обучаемите:


Първоначално въведение от Лектор: Въведение в базисните понятия на
разглежданата технология чрез презентирането им и кратко и ясно обясняване на
функционалните принципи



Активност от Участниците: Изчисления на актуалната енергийна консумация от
участниците с активното подпомагане от страна на Лектора



Последващо въведение от Лектор: Представяне на типичните възможности за
оптимизация



Активност от Участниците: Изчисления на практически варианти за оптимизация
на енергийното потребление от участниците с активното подпомагане от страна на
Лектора



Съвместно (Участик - Лектор): Икономически анализи на типичните мерки за
подобряване на енергийното потребление, сравнение на мерките спрямо актуалната
и нормализираната енергийна консумация. Примери от практиката на участниците.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Основната идея в предложения подход е, че активната работа и изпълнението на
практически изчислителни примери, както и разрешаването на практически казуси в
дискусионен режим, моди до много по-добър процес на заучаване, отколкото само
пасивно слушане. Обучаваният заучава активно материята и я свързва непосредствено със
собственият си практически опит, което води до дълбоко възприемане на материала. Чрез
непрекъснатото практическо приложение на теоретичните постановки, участниците могат
да развият за много кратък период усет за бързо оценяване на реализираните
енергоспестяващи мерки и „отсяване“ на забелязаните резки отклонения.
Основната задача на експертите в АУЕР е да придобият способност за бърза качествена
оценка на реалния потенциал за енергийни икономии, който е отразен в предоставените
документи, чрез използването на прости инженерни методи и това е базата , на която
стъпва предложената методика.
В хода на обучението, участниците ще бъдат информирани за най-новите технологии и
методите за оценка на потенциала им, последни научни изследвания, промените в
законодателството, касаещо разглежжданите теми.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЯТА
Оценката на ефективността и удовлетвореността от проведеното обучение ще се извърши
чрез анкетни карти, които ще бъдат разработени от ключовите експерти от екипа. Изборът
на въпросите, броят на въпросите и цялостната структура на въпросника ще се направи на
база на добро ниво на предварително познание от страна на ключовите експерти за темите
и целите на конкретните обучения. С цел да се осигури попълване на анкетите от страна
на всички респонденти и да се получат най-добри резултати от гледна точка на получения
брой попълнени въпросници и на качеството на попълнената информация:


въпросите ще имат предимно „затворен” характер (въпроси с предварително

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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зададени опции за отговори и „твърдения”, с които респондентите могат да посочат
степента си на съгласие)


броят на въпросите ще бъде оптимален от гледна точка набиране на необходимата
информация

за

оценка

на

ефективността

от

проведените

обучения

и

удовлетвореността на участниците


няколко открити въпроси могат да бъдат включени, за да се даде възможност за
даване на коментари по отношение на обученията, които са допълнителни към
зададените опции

Провеждането на обучението е не просто възпроизвеждане на разработената учебна
програма. По време на обучението ще се насърчава позитивното общуване между
лекторите и участниците в курса. То ще се базира на уменията за активно присъствие,
наблюдение, слушане, обобщаване, задаване и отговаряне на въпроси и най-вече
дискутиране и решаване на казуси от практиката, както на лекторите, така и на
участниците.
Степента на преодоляване на предварително констатирани дефицити от знания, умения и
нагласи, които обучаемият е изпитвал при изпълнение на своята работа, чрез обучение
представлява оценка на ефективността на проведено обучение. Субективната преценка
за начина, по който са постигнати новите знания, умения и нагласи се отнася до
персоналната удовлетвореност на участниците от процеса на обучение. Тези два
аспекта от цялостната оценка на обучителния процес са неразривно свързани и успешното
им изпълнение е предпоставка за качествено нов цикъл на обучение.
Предварителното планиране на методи за оценки на ефективността от проведените
обучения и на удовлетвореността на обучените е предпоставка за успешното изпълнение
на дейностите. Основните цели на оценката на ефективността от обучението са следните:


да се измерят удовлетворението и ефекта (резултата) от обучението,



да се идентифицират силните и слабите страни на програмата с цел
усъвършенстване,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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да се открият потребности от следващо обучение – съответствие на длъжностните
изисквания за квалификация и действителните способности на обучаемите.

В настоящия случай оценители ще са участниците в обучението и обучителите. Те
оценяват:


степен на постигане на целите и задачите на програмата – придобити знания,
умения, нагласи,



степен на удовлетворение от обучението и покритие с очакванията (реакции на
участниците към качеството на обучението),



степен на въздействие на обучението върху изпълнението на трудовите задължения
на участниците, вкл. степен на прилагане на наученото,



ползите за организацията – в каква степен са се подобрили резултатите от работата
като цяло в екипа и организацията в резултат на осъществената програма.

Методи за оценка, които Изпълнителят предлага да ползва са:


анкетни карти за обратна връзка от обучаемите



въпросници, входящи и изходящи



обратна връзка от обучителите



разговори с участниците



наблюдение и оценка на изпълнението на работата и поведението след обучението



съпоставяне на цели, разходи и резултати –анализа ROI1.

Добрата практика показва възможност и необходимост от три вида оценки: по време на
обучението, в края на обучението и след известен период от време.


Текуща оценка – събира информация по време на самото обучение;



Оценка на семинара (обобщаваща оценка) – събира информация при приключване
на обучението, за да прецени дали то е постигнало целите си;

1

Return On Investment – индекс за възвращаемост на инвестицията

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Оценка на въздействието – събира информация известно време след обучението и
се стреми да прецени дали са настъпили подобрения в работата на служителя като
крайна цел на проведеното обучение.

За целта на проекта е подходящо да се изпълнят трите форми на оценка.
Критериите за оценка се отнасят до основните елементи от процеса на обучение:


Изпълнение на учебната програма (постигане на целите);



Оценка на съдържанието на учебната програма;



Адекватност на методите за обучение;



Работа на преподавателите;



Полезност на семинара за/в работата на обучаемия;



Организация на семинара.

Предвид различни тенденции съществува модел на 5 нива за измерване на ефективността
от проведено обучение и удовлетвореността от обучението, който Изпълнителят смята
също да използва, като:

Реакция – Как се чувстват участниците в програмата по време на нейното провеждане?
Измерване на ниво 1 – Реакции
•

Съответствие с извършваната дейност

•

Обем на новата информация

•

Значение на новата информация

•

Намерение да се използват уменията / знанията

•

Ефективност на обучителите

•

Ефективност на провеждането

•

Препоръки за продължаване на обученията в текуща форма

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Инструментариум: въпросници, карти за оценяване

Учене – До каква степен участниците повишават своите знания, усъвършенстват уменията
си, и/или променят отношението и нагласите си?
Измерване на ниво 2 – Учене
•

Осмисляне на знанията / уменията

•

Способност за ползване на знанията / уменията

•

Увереност при ползването на знанията / уменията

Инструментариум: самооценка, входящи и изходящи въпросници

Поведение – До каква степен те променят своето професионално поведение?
Измерване на ниво 3 – поведение

Последващо приложение на:
•

значимост на знанията / уменията в моята ежедневна дейност (след прилагането им
в работата)

•

честота на използване на знанията / уменията (по време на работа)

•

ефективност на знанията / уменията (по време на приложението им в работата)

Инструментариум: Изследване, самооценка

Резултати – Какви крайни резултати са налице?
Измерване на ниво 4 - резултати
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Връзка на програмата за обучение с постигнатите резултати: Посочете доколко, според
Вас, програмата за обучение е повлияла върху всеки един от следните фактори във
Вашата организация (пример):

Никакво

Слабо

Средно

Значително

влияние

влияние

влияние

влияние

Продуктивност









Качество









Контрол на изпълнението









на 















Удовлетвореност
служителите
Друго

ROI: Return Of Investments (Възвръщаемост на инвестициите от проведените
обучения), изхождайки от тезата, че обучението е вложена инвестиция в човешки ресурс
и оттам каква е ефективността.
Измерване на ниво 5 – ROI
Определяне на възвращаемостта на инвестициите:
Нетни ползи от обучението
ROI

Разходи за обучението

=
Разходи за обучението
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Инструментариум: самооценка, входящи и изходящи въпросници

При изготвянето на инструментариума Изпълнителят ще състави специален въпросник
(наречен идентичен входящ и изходящ тест) и в него ще се обединят нивата на реакция,
учене, поведение и резултати. Въпросите ще бъдат оценявани по възходяща скала от 1 до
5. Този въпросник ще съдържа също 5-то ниво, т.е. индикатора ROI с оглед да се направи
оценка за ефективността от проведените обучения.
В случая, за да определим каква е оценката на ефективността от проведените обучения в
рамките на настоящата обществена поръчка ще ползваме формулата за ROI за
изчисляване,

но

като

изхождаме

от

показатели,

заложени

предварително

в

инструментариума.
Ще се включат въпроси с оценъчна възходяща скала от 1 до 5, като обучените от
семинарите ще си правят самооценка при входящи и изходящи тестове, които съдържат
еднакви въпроси, за да се направи съответното сравнение.
За демонстрация и за по-голяма яснота на концепцията, Изпълнителят представя по-долу
примери за въпросници, които да послужат за оценка на ефективността на проведеното
обучение и на удовлетвореността от обучението с условието, че действителните
документи ще бъдат изработени на базата на редица анализи, предвидени в настоящата
обществена поръчка с цел постигане на висока достоверност и реалистичност на данните.

Примерен въпросник за предварителна самоoценка на знанията и уменията на
участника в обучението
(попълва се индивидуално от всеки участник, преди участието му в обучителната
програма)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие 46

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд

на българската икономика” 2007-2013

www.eufunds.bg

www.opcompetitiveness.bg

за регионално развитие

1.

В каква степен бяхте запознати с тема N 1, преди участието Ви в 1 2 3 4 5
обучението?

2.

В каква степен бяхте запознати с тема N 2, преди участието Ви в 1 2 3 4 5
обучението?

3.

В каква степен бяхте запознати с тема N n, преди участието Ви в 1 2 3 4 5
обучението?

1-в никаква степен; 2-в известна степен; 3-в средно голяма степен; 4- в много голяма
степен, 5 - напълно
Забележка: Броят на въпросите зависи от броя на конкретните теми или под теми,
включени в обучителната програма.

Примерен въпросник за оценка на обучение на тема: “.......”

1.
Бяхте

ли

запознати

с

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

целите, съдържанието на
програмата и методите на
обучение преди участието
си в обучението?
2.
След

като

участвахте в

обучението, изясниха ли Ви
се целите на програмата?
3.
В каква степен бяха според
Вас постигнати целите на
обучението?
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4.
Предвид

целите

побучителната
доколко

на

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

бяха

1

2

3

4

5

беше

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

рограма,

адекватно

беше

нейната продължителност?
5.
Отчитайки равнището на
Вашите знания и обучение,
доколко

адекватно

съдържанието

е
на

програмата?
6.
Колко време се отделяше на
всяка отделна тема?
7.
Съдържанието

на

програмата беше ли добре
структурирано?
8.
Адекватни

ли

методите на обучение?
9.
Адекватно

ли

съотношението

между

теория и практика?
10.
Каква е Вашата оценка (по
скалата от 1 до 5) за
равнището на преподаване
на екипа от лектори?
11.
Каква е Вашата оценка (по
скалата от 1 до 5) за
равнището на преподаване
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на .............................. (име
на лектор)?
12.
Каква е Вашата оценка (по

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

скалата от 1 до 5) за
равнището

на

компетентност
на

.

...................................

(име на лектор)?
13.
Каква е Вашата оценка (по
скалата от 1 до 5) за
равнището на преподаване
на . ...................... (име на
лектор) по отношение на
способността му да общува
с аудиторията?
14.
Каква е Вашата оценка (по
скалата от 1 до 5) за
равнището на преподаване
на

....................

(име

на

лектор) по отношение на
насочеността на знанията
му

към

практическо

приложение?
15.
Групата

на

достатъчно

добро ниво ли беше, за да
бъдат постигнати целите на
програмата?
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16.
Групата

активно

ли

1

2

3

4

5

беше

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

участваше в работата?
17.
Приятна

ли

атмосферата в групата за
съвместната работа?
18.
Съответстваха

ли

използваните материали и
слайдове на съдържанието
на програмата?
19.
Полезни

ли

Ви

бяха

раздадените материали?
20.
Ще Ви бъдат ли полезни
раздадените материали и за
в бъдеще?
21.
Ефективна ли беше според
Вас

работата

на

организаторите?
22.
Считате ли, че обучението
е

практически

ориентирано?
23.
Удовлетворява

ли

Ви

качеството на обучението?
24.
До колко е вероятно да
използвате в работата си
това, което научихте по
време на обучението?
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25.
По-голяма

част

от

1

2

3

4

5

знанията, които получавам
по време на обучението в
семинара са:
1.

напълно остарели

2.

донякъде остарели

3.

нито остарели, нито

съвременни
4.

донякъде

съвременни
5.

напълно съвременни

26.
Моля,

посочете

вашите

наблюдения / препоръки
относно

проведения

семинар?
1.
2.
27.
Какви други семинари би
могъл

да

организира

Изпълнителят по проекта в
бъдеще?
1.
2.
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Примерен въпросник за самооценка след проведеното обучение на знанията и
уменията на участника в обучението
(попълва се индивидуално от всеки участник, след участието му в обучителната
програма „.............................”)



Как бихте оценили равнището
на

Вашите

познания

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

в

областта на тема/ подтема.....,
след проведеното обучение?


Как бихте оценили равнището
на

Вашите

познания

в

областта на тема/ подтема.....,
след проведеното обучение?


Как бихте оценили равнището
на

Вашите

познания

в

областта на тема/ подтема.....,
след проведеното обучение?
1-слабо; 2-задоволително; 3-добро; 4-много добро, 5 - отлично

4. Как бихте оценили като цяло обучителната програма, като пряк участник в нея?
..................................................................................................................................................

5. Коя тема беше най-полезна за Вас от обучителната програма?
..................................................................................................................................................
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6.

Коя

тема

беше

най-малко

полезна

за

Вас

от

обучителната

програма? ...............................................................................................................................

7.Имаше ли елемент от обучителната програма, който бихте искали да се промени и как?
..................................................................................................................................................

Забележка: Броят на въпросите зависи от броя на конкретните теми или подтеми,
включени в обучителната програма.

Примерен въпросник за оценка
на промяната на работното място след проведеното обучение по програма и
удовлетвореността от обучението по „............................................”

1. Ако се налага следващия месец да оцените ползата от придобитите знания и/или умения
от обучителната програма при изпълнение на ежедневните си трудови задължения, Вие
бихте ги преценили като:

Няма полза

Незначителна

Има полза в

полза

известна степен

Голяма полза
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2. Ако се налага количествено да оцените настъпилите промени във Вашата работа в
резултат от получените знания и /или умения от обучителната програма, ще ги
остойностите както следва:

0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

1. Какво по-конкретно възнамерявате да промените в изпълнението на Вашата
работа в резултат от тази програма за обучение?

2. Моля, посочете дейностите, задачите, които ще бъдат повлияни от промените,
които ще предприемете!

3. Какво според Вас би възпрепятствало да приложите наученото от обучителната
програма в реалната работна среда?

4. Обучението задоволи Вашите потребности за обучение:

Няма задоволяване
на потребностите

Незначително

Има до известна

Напълно

степен
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5. Обучението покри Вашите очаквания:

Не ги покри

Не напълно

До известна

Напълно

степен

Благодарим за оказаното съдействие!

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпълнителят е представил автобиографии на ключовите експерти, които ще участват в
изпълнението на всички дейности по договора. Експертите имат високо ниво на
професионална квалификация и специфичен опит, които отговорят на нуждите от
кооридинирани действия за постигане на целите на поръчката.
Предложеният екип от експерти притежава значителен опит по отношение на
подготовката, провеждането и отчитането на договори за провеждане на различни събития
– обучения, семинари, фокус групи, кръгли маси и други.
Разпределение на отговорностите на всеки един експерт от екипа на Изпълнителя:
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Експерти

Позиция в

Отговорности

проекта
Цялостно

ръководство

и

управление

на

изпълнението на договора.
Координира взаимодействията на експертите от
екипа.

Подпомага

обучителите

в

процеса

на

изготвяне на обучителните материали.
Подпомага координатор-логистика в процеса на
логистичната организация на обученията.
Подпомага координатор-разработване на обучителна
програма и материали, в процеса на осъществяване

Михаел
Христов
Делийски

Ръководител

на дейностите му.
Участва в изготвянето на доклади.
Ще отговаря за всички въпроси, свързани с
изпълнението на договора, като ще носи отговорност
за

цялостното

координация

ръководство,

и

качествено

управление,

изпълнение

на

задълженията на екипа и ще осигури ефективната
координация и използване на ресурсите по проекта.
ще

отговаря

за

организацията,

контрола

и

цялостното управление на проекта, като ще следи за
своевременното

и

ефективно

изпълнение

на
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дейностите от страна на експертния екип.
Разработва учебна програма и учебни материали за
обученията - презентации, теоретични и практически
задачи.
Провежда

обучението

и

преподава

материала

достъпно и компетентно, като осъществява пряка
връзка с обучаемите и наблюдава тяхната реакция

Полина
Георгиева

Лектор

Делийска

във всеки един момент.
Отговаря на въпроси от страна на обучаемите в
рамките на своята компетентност и организира
дискусии, ако е приложимо.
Отчита дейността си чрез констативен протокол за
извършената

работа

по

образец

и

отчет

за

отработеното време.
Разработва учебна програма и учебни материали за
обученията - презентации, теоретични и практически
задачи.
Провежда

обучението

и

преподава

материала

достъпно и компетентно, като осъществява пряка
Цоко Добрев

Лектор

връзка с обучаемите и наблюдава тяхната реакция
във всеки един момент.
Отговаря на въпроси от страна на обучаемите в
рамките на своята компетентност и организира
дискусии, ако е приложимо.
Отчита дейността си чрез констативен протокол за
извършената

работа

по

образец

и

отчет

за
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отработеното време.
Разработва учебна програма и учебни материали за
обученията - презентации, теоретични и практически
задачи.
Провежда

обучението

и

преподава

материала

достъпно и компетентно, като осъществява пряка
връзка с обучаемите и наблюдава тяхната реакция

Владимир
Николаев

Лектор

Цанков

във всеки един момент.
Отговаря на въпроси от страна на обучаемите в
рамките на своята компетентност и организира
дискусии, ако е приложимо.
Отчита дейността си чрез констативен протокол за
извършената

работа

по

образец

и

отчет

за

отработеното време.
Разработва учебна програма и учебни материали за
обученията - презентации, теоретични и практически
задачи.
Провежда

обучението

и

преподава

материала

достъпно и компетентно, като осъществява пряка
Атанас Стойков

Лектор

връзка с обучаемите и наблюдава тяхната реакция
във всеки един момент.
Отговаря на въпроси от страна на обучаемите в
рамките на своята компетентност и организира
дискусии, ако е приложимо.
Отчита дейността си чрез констативен протокол за
извършената

работа

по

образец

и

отчет

за

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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отработеното време.
Разработва учебна програма и учебни материали за
обученията - презентации, теоретични и практически
задачи.
Провежда

обучението

и

преподава

материала

достъпно и компетентно, като осъществява пряка
връзка с обучаемите и наблюдава тяхната реакция
Васил Петев

Лектор

във всеки един момент.
Отговаря на въпроси от страна на обучаемите в
рамките на своята компетентност и организира
дискусии, ако е приложимо.
Отчита дейността си чрез констативен протокол за
извършената

работа

по

образец

и

отчет

за

отработеното време.
Неговите основни задължения по администрирането
на проекта ще бъдат свързани с подпомагане на
работата на ръководителя на проекта от страна на
Изпълнителя и в координацията с Възложителя във
връзка с изпълнението.
Десислава
Кисьова

Координатор

Освен това координира работа на ключовите и неключовите експерти за изпълнението на дейностите
по проекта, оказва съдействие на членовете на
експертния

екип

по

организационни

и

административни въпроси, свързани с изпълнението
на договора, следи изпълнението на заложените
срокове.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Присъства на обученията.
Отговаря за техническото и организационното
осигуряване преди и по време на обученията регистриране
присъствени

на

списъци,

разпространяване
осигуряване,

участниците,
на

анкети,

попълване

на

разпределяне

и

подготвените

инсталиране

и

материали,

поддръжка

на

необходимата техника, фотозаснемане и др.
Оказва съдействие на членовете на експертния екип
по организационни и административни въпроси,
свързани

с

изпълнението

на

договора,

следи

изпълнението на заложените срокове.
Неключов
Ваня Миланова

Присъства на обученията.

експерт

Отговаря за техническото и организационното

Технически

осигуряване преди и по време на обученията -

координатор

регистриране
присъствени

на

списъци,

разпространяване
осигуряване,

участниците,
на

анкети,

попълване

на

разпределяне

и

подготвените

инсталиране

и

материали,

поддръжка

на

необходимата техника, фотозаснемане и др.
Неключов
Съби Димчев

експерт

Маджаров

Финансов
координатор

Неговите отговорности включват администриране на
финансовите средства за обслужване на проекта и
обработване на всички фактури и счетоводно
обезпечаване според изискванията на договора за
изпълнение на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Целият екип от експерти ще изпълнява своите задължения съобразно изискванията на
Възложителя при ясно разпределение на отговорности, йерархичност по отношение на
съгласуване, изпълнение и отчетност, но при спазване на принципите на:
-

Устойчивост и последователност – пълно съобразяване с постигнатите резултати от
изпълнението на останалите поддейности,

-

Непрекъснатост и ефикасност на комуникацията – установяване на координиран и
прецизен начин на комуникация с Възложителя, който гарантира навременното
изпълнение на съответните задачи,

-

Защитеност, сигурност и конфиденциалност

– цялата кореспонденция и

документация по изпълнение на обществената поръчка ще бъде с ограничен достъп
само от лицата, които работят по нея,
-

Независимост - като Изпълнителят ще гарантира липса на конфликт на интереси
при изпълнение на възложените им задължения.

Управление и контрол при реализиране на дейностите
Настоящата обществена поръчка се изпълнява като интегриран проект, обединяващ
всички дейности, необходими за постигането на очакваните от Възложителя резултати.
Проектът ще се управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра
практика за управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни процеси.
В хода на детайлното планиране на изпълнението на проекта ще се уточняват подробните
работни графици на отделните етапи с оглед постигане на плавно преминаване между тях,
с отчитане на спецификата на работните процеси и изискванията за приемане на
резултатите от етапите, както са дефинирани в Техническата спецификация на поръчката.
Управлението и администрирането на изпълнението на поръчката ще се извършва чрез
адекватна на целите, обхвата и спецификата на обществената поръчка система за
управление и администрация.
Оперативното управление, финансовата отчетност, както и организационната среда ще се
управляват от ръководителя на екипа.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Комуникацията с Възложителя ще бъде осъществявана от ръководител екип, като бъдат
съблюдавани всички изисквания на сключения договор, както и изискванията за
оптимално

използване

на

ресурсите

на

Възложителя,

включително

избягване

допълнително натоварване на неговите експерти във връзка с изпълнението на дейностите
по договора. Комуникацията ще осигурява съгласуване с Възложителя на всички основни
моменти от изпълнението на дейностите и преди преминаването към изпълнение на
следващия етап от договора.
Ръководителят на екипа ще осигури провеждане на срещи на всички експерти от екипа,
както и разпределение и отчитане на изпълнените задачи в рамките на дейностите по
проекта. Екипът ще осъществи необходимото планиране и работни процедури в
съответствие с установената система за осигуряване на качеството.
За да осигурят контролиран процес на управление на всички етапи на проекта, различните
документи ще се поддържат в електронен вариант с цел осигуряване на:
 Сигурен достъп до информация
 Идентифициране на недвусмислен документ;
 Управление на документното създаване;
 Структуриране на основния план за управление на качество (целите, приложимите
документи, ангажимента на персонала, управлението на QPM, терминологията и
съкращенията);
 Органиграма с индикация на ключовия персонал, тяхната отговорност и линии на
комуникация;
 Управление на срещите и представянията, включително първоначална среща с
Възложителя (тип среща, подготовка на дневен ред и протокол от срещата);
 Управление на процеса по докладване;
 Управление на процеса по осъществяване на вътрешна и външна комуникация и
сътрудничество;
 Процедури по оценка и контрол на качеството, процедури за отстраняване на
несъответствия и графици за изпълнение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Вътрешен мониторинг и контрол на качеството
Извършването на мониторинг позволява успешното проследяване на изпълнението и
извършване на оценка на постигнатия напредък и предоставя информация за процесите на
планиране. От друга страна, оценката на изпълнението и на постигнатия напредък е от
особено значение за навременното коригиране на планираните дейности с оглед
адаптирането им към променящата се среда вследствие на процесите на изпълнение и
предвид общите изменения в регулираните отношения. В този смисъл мониторингът
предоставя средствата за планиране на изпълнението на проектните дейности, като
определяне на специфични цели и задачи, релевантни за ефективното изпълнение на
проекта.
С цел гарантиране на редовното, навременно и точно отчитане на напредъка в
изпълнението и на резултатите от планираните дейности за функционирането на
изградения механизъм за наблюдение и вътрешна оценка ще отговаря Ръководител екип.
В графичен вид е представен процесът на контрол и мониторинг при осъществяване на
дейностите:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Контрол на качеството
В табличен вид са представени методите за осигуряване на качеството на изпълнение на
проектните дейности и на предоставяната експертиза.

Контрол

на

качеството

на Дефиниране на информацията, която ще бъде събирана и системата за
предоставяната съхраняването й; дейностите по мониторинг и тяхната организация;
експертиза
начина на ползване и представяне на резултатите от мониторинга,
изводите и заключенията; представяне на вътрешните оценители и
отговорните лица за дейностите по мониторинг

Информация
комуникация
Управление

и Дефиниране къде, на кого и в каква форма ще бъде достъпна
информацията.
на Определяне на задачите и отговорностите на всеки член на екипа

екипа

осигуряване на условия за работа в екип, мотивация за екипа

Финансово

Планиране на финансовите ресурси, осигуряване на паричните потоци и

планиране

ефикасното разходване на средства по проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
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Графично-табличен вид на разпределените отговорности по експерти

№
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

дейност

Ръководител Лектор 1

Лектор 2

Лектор 3

Лектор 4

Лектор 5

Неключов
експерт
Т ехнически
Координатор координатор

Неключов
експерт
Финансов
координатор

ВСТЪПИТЕЛЕН ЕТАП
М обилизиране на ключовите експерти.
Провеждане на встъпителна среща с
Възложителя
Изготвяне на график съгласно проведена
встъпителна среща
Уточняване на комуникационните канали с
Възложителя
СЪЩИНСКИ ЕТАП
Разработване на план и програма на
обучението
Наем на зала за обучения
Осигуряване на техническо оборудване
Организиране и съгласуване на менюта за
хранене
Изготвяне на окончателен списък за
регистрация, списък за материали
Изработване на обучителните материали
Разработване на въпросници
Разработване на анкетна карта
Разработване на сертификати
Разпечатване, визуализация и
комплектоване на учебните материали
Регистрация на участниците
Осигуяване на кафе паузи и кетъринг по
време на обученията
Провеждане на обучението съгласно
разработената програма
Раздаване на поименни сертификати
Осигуряване на визуализация и снимков
материал
Оценка на проведеното обучение
ЕТАП НА ОТЧЕТНОСТ
Изготвяне и предаване на доклад от
проведеното обучение

Легенда:
спомагателна функция
основна футкция
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РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на
дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, които
могат да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно влияние върху
проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл на проекта рисковете трябва да се
идентифицират и оценяват и да се следи тяхното влияние.
Рискове:


Недостатъчно добра съгласуваност между Екипите на изпълнение на Възложителя
и Изпълнителя.



Неразвити нагласи у обучаемите за участие в интерактивни обучения и открито
изказване на мнение;



Непостигане на необходимото качество на изпълнение на обучителните дейности;



Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при
изпълнение на договора.



Неправилно остойностяване на дейностите в обхвата на поръчката.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
За успешното изпълнение на дейностите, включени в обхвата на договора, е
необходимо да бъдат детайлно разгледани и анализирани рисковете, които могат да
застрашат постигането на поставените, както и да бъдат идентифицирани съответните
мерки за минимизиране на въздействието от тези рискове. При изпълнението на
настоящата поръчка предлагаме система за управление на риска, основаваща се на найдобрите практики в световен мащаб в сферата на управлението на риска.
Управлението на риска е насочено към установяване, определяне, контролиране и
елиминиране (при възможност) на значимите рискове, които могат да изложат на опасност
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успешното изпълнение на договора и предвидените дейности и реализирането на проекта
като цяло.
Основните стъпки, включени в процеса на управление на риска са:


идентифициране на потенциалните рискови области, източници на риск;



оценяване на вероятността и влиянието, които могат да имат тези рискове;



съставяне на план за управление на риска за съществените рискове;



наблюдение на рисковите области;



предвиждане на действия за ограничаване на влиянието (когато е необходимо);



периодична преоценка на рисковете.

Целта на управлението на риска е да се идентифицира всеки съществен риск, който може
да повлияе на проекта, да се оцени този риск, да се препоръча действие и да се определи
отговорността за разрешаването му. Управлението на риска подпомага създаването на
предварителна предупредителна система за рисковете, които могат да се появят и
стимулира генерирането на препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието върху
постигането на целите на проекта.
Общият извод от предварителния преглед на рисковете е, че те са преодолими при добра
комуникация, своевременно планиране и гъвкав подход на действие. Съгласно
изискванията на Техническата спецификация при стартирането на проекта допусканията,
предпоставките и възможните рискове ще бъдат актуализирани и съответно анализирани,
като подходът на Изпълнителят може бъде изменен съобразно промените.
Риск № 1. Недостатъчно добра съгласуваност между Екипите за изпълнение на
Възложителя и Изпълнителя;
Риск № 2. Неразвити нагласи у обучаемите за участие в интерактивни обучения и открито
изказване на мнение;
Риск № 3.Непостигане на необходимото качество на изпълнение на обучителните
дейности;
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Риск № 4. Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при
изпълнение на договора;
Риск № 5. Неправилно остойностяване на дейностите в обхвата на поръчката.

Идентифицираните от рискове, които могат да окажат влияние върху постигането на
целите на договора, вероятността за настъпване, степента на въздействие и мерките за
тяхното управление са описани в следващата таблица:

Предлагани мерки

Подход за
Риск

Вероятност

Въздействие

преодоляване на
риска

Риск

№

за предодоляване/
минимизиране на
риска

Наличието на добро Още

1.

при

Недостатъчно

сътрудничество

и стартиране

на

добра

комуникация

с договора

ще

съгласуваност

Възложителят

между Екипите за

осигури спазването контакт

изпълнение

на

Възложителя
Изпълнителя

на
и

Средна

Средно

графика

ще уточним лицата за
между

и страните.

доброто качество на Стриктно ще се
стратегията.
За придържаме
към
преодоляване
на план графика за
възможните
рискове
на

изпълнение, така че
следствие Възложителят
да
затруднена може своевременно

комуникация

да планират своята
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Подход за
Риск

Вероятност

Въздействие

преодоляване на
риска
предвиждаме:
 Създаване на
ясни

Предлагани мерки
за предодоляване/
минимизиране на
риска
ангажираност.
При изпълнение на
дейностите ще бъде

комуникационни регулярно
канали;
 Спазване на
план графика за
изпълнение на
поръчката;
 Координиране

и

навременно
информиран
Възложителя

за

всички предприети
от

Изпълнителя

действия

на срещите от
Изпълнителя и
уведомяване на
Възложителя;

Риск

№

2.

За преодоляване на Своевременно

Неразвити
нагласи
обучаемите
участие
интерактивни

у
за
в

Средна

Високо

възможните

информиране

рискове

предвидените

предвиждаме:

обучаеми лица

 Ефективно
използване на

на

Предразполагане на
обучаемите

от
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Предлагани мерки

Подход за
Риск

Вероятност

Въздействие

преодоляване на
риска

обучения

и

за предодоляване/
минимизиране на
риска

методите и

страна

открито изказване

техниките за

съответния лектор

на мнение;

провеждане на

Подходящо

обученията;

логистично

 Професионална

на

обезпечаване

от

предвидения

модерация

координатор

 Своевременно
уведомяване на

При възникване на

Възложителя

затруднения

при възникнали

информираме

затруднения

своевременно

ще

Възложителя и ще
търсим

неговото

съдействие.
Риск

№

Непостигане

3.

Своевременно

на

бъдат

необходимото
качество
изпълнение
обучителните
дейности

ще Предложен

предприети адекватен екип на

коригиращи
на
на

Ниска

Средно

етап

техническо

действия от страна предложение
на

е

на

изпълнителя, участника

при

констатиране Предвидена
на отклонения от процедура
качеството

е
за

на
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Предлагани мерки

Подход за
Риск

Вероятност

Въздействие

за предодоляване/

преодоляване на

минимизиране на

риска

риска

предоставяните

мониторинг

обучителни услуги.

контрол

и
на

и изпълнението
аналидират текущо договора.

на

предоставените

ще

Ще се

следят

анкетни

карти

въпросници

Изпълнителят
и предприеме

за адекватни действия

обратна връзка от по
обучаемите лица

корекция

на

предвидените
обучителни
материали

и

техники

за

поднасяне

на

информацията при
необходимост.
Риск

№

4.

Срокът

на Предложен

Неправилно

и

изпълнение

на адекватен екип на

неефективно
разпределяне
ресурсите

поръчката
на
и

Ниска

Средно

техническо

сравнително кратък предложение

на

предвид обема от участника

отговорностите

дейности,

при

трябва

изпълнение

е етап

е

да

които

Изпълнителят
бъдат разполага

със
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Предлагани мерки

Подход за
Риск

Вероятност

Въздействие

преодоляване на
риска

на договора.

за предодоляване/
минимизиране на
риска

извършени

и достатъчни

предвид

и

стабилни

динамичната среда. финансови ресурси
Изпълнителят

е за

евентуално

предвидил гъвкаво покриване
планиране

на

и ликвиден риск.

преразпределение
на ресурсите.
Риск

№

Неправилно

За преодоляване на Изпълнителят
този
риск, разполага

остойностяване на

Изпълнителят

дейностите

предлага

обхвата

5.

в
на

и

да стабилни
финансови ресурси

информира

поръчката.

достатъчни

със

евентуално
за за
на
хода на разходване покриване
на
предвидените ликвиден риск.
Възложителя

Средна

Високо

средства

съгласно Текущо

ценовата оферта.

периодично
информиране

на

Възложителя
относно
финансовата
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Подход за
Риск

Вероятност

Въздействие

преодоляване на
риска

Предлагани мерки
за предодоляване/
минимизиране на
риска
ситуация.

При

нужда от временно
финансиране

на

събития,
Изпълнителят
заявява готовността
и възможността си
да го поеме със
собствени средства.

До голяма степен рисковете са взаимообвързани и възникването на някое нежелано
събитие, би могло да доведе до повишаването на вероятността от друг риск.
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка се ангажира с навременно стартиране
на договора и изпълнение на дейностите по проекта съобразно сроковете, заложени в
индикативния План график за изпълнение на оценката. Спазването на указаните срокове
при стартирането и изпълнението на договора ще допринесе за запазване на
кохерентността и логическата обвързаност на договора с проекта, последователността в
осъществяването на дейностите и качественото им изпълнение.
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ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ


Осигурено допълнително обучение и повишаване на квалификацията на експерти
от АУЕР.



Проведено обучение на 30 (тридесет) предварително определени служители в
АУЕР, под формата на курс.



Организирани и проведени най-малко 2 курса, като

в един курс трябва да

присъстват не повече от 15 служители на АУЕР.


Проведени курсове с продължителност не по-малко от 5 дни всеки.

Подпис и печат
Дата

07/01/2015

Име и фамилия _Мирена Колева___________
Длъжност _Управител_______________
Наименование на участника _ВИФИ България ЕООД____
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Приложение 2

ВРЕМЕВИ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА
Срокът на изпълнение е 5 месеца, считано от датата на получаване на писмо за възлагане на обучението, но не по-късно от 30.06.2015г. Датите за
провеждането на обученията се съгласуват предварително с Възложителя. В таблицата сме описали сроковете за отделните дейности съгласно
описанието им в техническото ни предложение.

Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането
на финансови механизми в областта на енергийната ефективност”
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№

Дейности

Срок за изпълнение

Отговорни експерти

ВСТЪПИТЕЛЕН ЕТАП

1

Мобилизиране на ключовите експерти.
Провеждане на среща на екипа.

До 3 дни от сключване на договора за възлагане на
обществена поръчка

Всички експерти
неключови

–

ключови

и

2

Провеждане на встъпителна среща с
Възложителя

До 10 дни от сключване на договора за възлагане
на обществена поръчка

Всички експерти
неключови

–

ключови

и

3

Изготвяне на график съгласно проведена
встъпителна среща

До 3 дни след провеждане на встъпителната срещи

Всички експерти
неключови

–

ключови

и

4

Уточняване
на
комуникационните
канали с Възложителя

При провеждане
Възложителя

Всички експерти
неключови

–

ключови

и

на

встъпителната

среща

с

СЪЩИНСКИ ЕТАП

1

Уведомително писмо от Възложителя

Н.П.

Н.П.

Подготовка за провеждане на обучението
2

Разработване на план и програма на

До 2 (два) календарни дни от получаване на

Ключови експерти:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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№
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Срок за изпълнение
възлагателно писмо от Възложителя

Отговорни експерти
Ръководител
Лектори
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор

До 2 (два) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

3

Ключови експерти:
Ръководител
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор

Наем на зала за обучения

Финансов координатор
До 2 (два) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

4

Ключови експерти:
Ръководител
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор

Осигуряване на техническо оборудване

Финансов координатор
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Срок за изпълнение
До 3 (три) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

5

Отговорни експерти
Ключови експерти:
Ръководител
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор

Организиране и съгласуване на менюта
за хранене

Финансов координатор
До 4 (четири) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

6

Технически координатор
До 3 (три) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

Изработване на обучителните материали

Ключови експерти:
Ръководител
Лектори

До 3 (три) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

8

Координатор
Неключови експерти:

Изготвяне на окончателен списък за
регистрация, списък за материали
7

Ключови експерти:

Ключови експерти:
Ръководител
Лектори

Разработване на въпросници
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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№

Дейности

Срок за изпълнение
До 3 (три) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

9
Разработване на анкетна карта

Отговорни експерти
Ключови експерти:
Ръководител
Лектори

До 3 (три) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

10

Ключови експерти:
Ръководител
Лектори

Разработване на сертификати

Координатор
До 4 (четири) календарни дни от получаване на
възлагателно писмо от Възложителя

11

Ключови експерти:
Координатор
Неключови експерти:

Разпечатване,
визуализация
и
комплектоване на учебните материали

Технически координатор

Провеждане на обучението
По време на провеждане на обучението (5 дни)

12

Ключови експерти:
Лектори
Координатор

Регистрация на участниците

Неключови експерти:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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№
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Срок за изпълнение

Отговорни експерти
Технически координатор

По време на провеждане на обучението (5 дни)

13

Ключови експерти:
Ръководител
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор

Осигуяване на кафе паузи и кетъринг по
време на обученията

Финансов координатор
По време на провеждане на обучението (5 дни)

14

Ключови експерти:
Ръководител
Лектори
Координатор
Неключови експерти:

Провеждане на обучението съгласно
разработената програма

Технически координатор
В последния ден на провеждане на обучението

15

Ключови експерти:
Лектори
Координатор

Раздаване на поименни сертификати

Неключови експерти:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
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Срок за изпълнение

Отговорни експерти
Технически координатор

По време на провеждане на обучението (5 дни)

16

Ключови експерти:
Лектори
Координатор
Неключови експерти:

Осигуряване на визуализация и снимков
материал

Технически координатор
По време на провеждане на обучението (5 дни) и
при изготвяне на доклада от проведеното обучение

17

Ключови експерти:
Ръководител
Лектори
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор

Оценка на проведеното обучение

Финансов координатор

ЕТАП НА ОТЧЕТНОСТ

1

Изготвяне и предаване на доклад от

До 5 (пет) работни дни от приключване на

Ключови експерти:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

81

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд

www.eufunds.bg

за регионално развитие

№

Дейности
проведеното обучение

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Срок за изпълнение
съответното обучение

Отговорни експерти
Ръководител
Лектори
Координатор
Неключови експерти:
Технически координатор
Финансов координатор
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Графично-табличен вид на времевото позициониране на изпълнението на поръчката.
№

1
2
3
4
1
2
3
4

дейност
ВСТЪПИТЕЛЕН ЕТАП
М обилизир ане на ключовите експер ти.
Пр овеждане на ср еща на екипа.

месец
седмица

Разр аботване на въпр осници

8

Разр аботване на анкетна кар та

9

Разр аботване на сер тификати

12
13
14
15
16

1

4

5

6

3
7

8

9

10

4
11

12

13

14

5
15

16

17

18

19

20

Осигу р яване на техническо обор у дване

7

11

2
3

Изготвяне на гр афик съгласно пр оведена
встъпителна ср еща
Уточняване на кому никационните канали с
Възложителя
СЪЩИНСКИ ЕТАП
Разр аботване на план и пр огр ама на обу чението
Наем на зала за обу чения

6

10

2

Пр овеждане на встъпителна ср еща с Възложителя

Ор ганизир ане и съгласу ване на менюта за хр анене
Изготвяне на окончателен списък за р егистр ация,
списък за матер иали
Изр аботване на обу чителните матер иали

5

1
1

Разпечатване, визу ализация и комплектоване на
у чебните матер иали
Регистр ация на у частниците
Осигу яване на кафе пау зи и кетър инг по вр еме на
обу ченията
Пр овеждане на обу чението съгласно р азр аботената
пр огр ама
Раздаване на поименни сер тификати
Осигу р яване на визу ализация и снимков матер иал
Оценка на пр оведеното обу чение
ЕТАП НА ОТЧЕТНОСТ
Изготвяне и пр едаване на доклад от пр оведеното
обу чение
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