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Какво получавам? (1)
• Работна среща & Обучение, където участниците се 

запознават с основните принципи на бенчмаркинга и 
предлаганата програма и методология. Обсъжда се 
времевата рамка, значението на отделните променливи, 
както и как най-лесно да се събере необходимата 
информация. Всички участници се запознават с начина 
на работа на платформата на ЕБК.

• Достъп до изцяло обновената online платформата на 
ЕБК, която съдържа въведената информация на 
български език, възможност за администриране на 
процеса по въвеждане на данните, дискусионен панел и 
панел за генериране на доклади. Панела за доклади 
дава възможност да се видят въведените резултати on 
line, да се генерират различни доклади и анализи. 
Платформата разполага със секция за добри практики, 
които са налични за използване от участващите 
дружества.

• Доклад с отклонения, който подпомага ВиКО с анализ 
на възможните отклонения и грешки на въведените 
данни. С негова помощ, дружествата лесно могат да 
установят направени грешки и да предприемат действия 
за техното отстраняване преди окончателния доклад.
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Какво получавам? (2)
• Предварителен доклад въз основа на който ВиКО

виждат първите резултати от тяхната дейност за 2017 г., 
както и възможността да направят последни корекции 
преди окончателния доклад.

• Окончателен доклад за дейността за 2017 г., както и 
възможността да генерират различни справки и анализи 
в различен формат: презентационен (Power point), MS 
Word, MS Excel.

• Годишна работна среща на която се обсъждат 
резултатите от бенчмаркинга за 2017 г. Всеки ВиКО, 
който се включи в международния бенчмаркинг има 
право да включи безплатно двама служители в 
годишната работна среща.  

• Посещение в чуждестранен оператор с цел изучаване 
на добри практики на място от източника. Всеки ВиКО, 
който се включи в международния бенчмаркинг има 
право да включи безплатно 1 служител в организирано 
посещение.

• Достъп до определени оптимизирани процеси в 
резултат на процеса по подобрение от дейността на 
избрани ВиКО.
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Дейности по проекта Срок

Покана за участие 15.мар.18

Обучение на координаторите от 

ВиК операторите
27.апр.18

Събиране на данните 1 май – 13 юли 2018

Валидиране и анализ на данните 16 юли – 10 септември 2018

Първа версия на доклада 28.сеп.18

Годишна среща по проекта Края на ноември 2018

Финален доклад 14.дек.18

Край на проекта 31.дек.18



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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