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Определения  за  проект 

 
 “ Набор от определени цели, задачи и дейности, които 

се осъществяват в рамките на определен срок.” 
“  Организирани дейности за постигане на определени 

цели в рамките на определено време и ресурси.” 

“  Планирано  начинание, представляващо комплекс от 
взаимно свързани и координирани дейности  за 
постигане на определени специфични цели в рамките 
на определен бюджет и период от време.” 

“  Временна организация, необходима за постигането 
на уникален, предварително определен резултат за 
определено време с използване на определени 
ресурси.” 

“  План за постигане на определени цели.” 
 



Характеристики на проекта 
 

   Проектите са уникални неповтарящи се фази,  състоящи 
се от процеси и дейности. 

   Проектите имат някаква степен на риск и неопределеност. 
   Очаква се проектите да доставят определен минимум от 

измерими резултати в рамките на определени параметри. 
   Проектите имат планирани начални и крайни дати в 

рамките на ясно определени ограничения по разходи и 
ресурси. 

   Може временно да бъде назначен персонал към 
организацията по проекта за продължителността на 
проекта. 

   Проектите могат да имат значителна продължителност и 
да са подложени на променящи се вътрешни и външни 
влияния през това време. 



Термини и определения 
Проект 
    Уникален процес , състоящ се от набор от координирании 

управлявани дейности с начална и крайна дати,  предприет за 
постигане на цел, съответстваща на специфични и исквания,  
включително ограниченията по време,  разходи и ресурси . 

    Временно усилие,  предприето за създаване на уникален 
продукт или услуга. 

    Усилие,  в рамките на което по нов начин биват организирани 
човешки,  материалнии финансови ресурси,  за да бъде 
предприет уникален обхват на работа,  

    С определена спецификация,  при ограничени разходи и 
време,  с цел постигане на благоприятна промяна,  
дефинирана чрез количествено и качествено определени 
цели. (Turner, 1990) 

    Средство за оптимално разпределение на ресурси,  
принадлежащи към различни функционални звена на 
фирмата. 

 



Характеристики на проекта 

   Проектът е ограничен във времето,  
има точно начало и край. 

   Има предварително изградена 
организационна структура. 

  Реализира определени цели. 
  Предварително се прогнозират измерими 

резултати, които трябва да се постигнат. 
  Включват се комплекс от дейности, 

обслужващи постигането на резултатите. 
  Изчислява се количеството на ресурсите за 

изпълнение на проекта.  
 



Характеристики на проекта 
    Проектите са уникални неповтарящи се фази,  състоящи се 

от процеси и дейности. 

   Проектите имат някаква степен на риск и неопределеност. 

   Очаква се проектите да доставят определен минимум от 
измерими резултати в рамките на определени параметри. 

   Проектите имат планирани начални и крайни дати в 
рамките на ясно определени ограничения по разходи и 
ресурси. 

   Може временно да бъде назначен персонал към 
организацията по проекта за продължителността на 
проекта. 

    Проектите могат да имат значителна продължителност и 
да са подложени на променящи се вътрешни и външни 
влияния през това време. 



          Проектите са уникални по характер – преобладаващата част от 
дейностите на всеки проект са специфични и се различават от тези на 
други проекти. 

     

    Проектът е еднократен, ограничен във времето – всеки проект има 
начало на започване и край на завършване и в рамките на този период 
трябва да бъдат изпълнени всички дейности,  произтичащи от целите на 
проекта.  

      

      Проектът е усилие – всеки проект има собствени ресурси 
(разпределени по  дейностите на проекта) и собствен бюджет (разходи 
за изпълнение на всички предвидени дейности). 

       

       Всеки проект създава уникален продукт или услуга. 

         

         Проектът следвада се разглежда като фактор за:  

 промяна  

 ефективно оползотворяване на ресурси  

 управление на несигурността – всеки проект е свързан с т.нар. 
Бизнес риск поради неопределеностт апри изпълнение на проекта 
(надхвърляне на предвидените разходи, удължаване на сроковете, 
постигане на неудовлетворителни резултати)  

 Интеграция и генератор на знание  
  

 



Термини и определения  

    Заинтересована страна  

    Лице или група, имащи интерес от функционирането 
или успеха на една организация.  

    Клиенти (на продуктите на проекта)  

    Потребители (ползватели на продуктите на проекта)  

    Собственици на проекта (организацията, инициирала 
проекта)  

    Партньори (при съвместни проекти)  

    Източници на капитал (финансови институции и други)  

    Доставчици или подизпълнители (организации, 
доставящи продукти на организация по проекта)  

    Обществото (като правни органи или органи на 
изпълнителната власт и обществеността като цяло)  

    Вътрешен персонал (членове на организацията по 
проекта)  

  

 



Термини и определения  

 
Процес : 

    Съвкупност от взаимо-свързани или взаимодействащи дейности,  
които превръщат входове в изходи.  

 

Оценка на напредъка: 

     Оценяване на напредъка, направен за постигането на целите на 
проекта.  

 

Управление на проекта: 

 Планиране, организиране, наблюдаване, контролиране и докладване 

за всички аспекти на един проект и мотивацията на всички онези, които 

са въвлечени в него, за постигане на целите на проекта.  

 Приложение на знания, опит, инструменти и техники към проектни 

дейности за изпълнение на проектни изисквания.  

 

План за управление на проекта  

Документ, определящ какво е необходимо за постигане на целта/ите на 

проекта.  

 

 



Видове проекти 
          А) Публични проекти: те се финансират от 

обществени(публични) фондове на местната и/или държ.   
власт, на ЕС, на Световната банка и Европейската банка за 
възстановяване и развитие, на международни донори и др. 

          Публ. проекти могат да се класифицират в 4-ри осн. групи 
проекти, имащи за цел: 

  институционално развитие и Евроинтеграция;  

  укрепване конкурентособствеността на бизнеса;  

 обновяване на инфраструктурата и опазване на околната 
среда; 

 разв. на чов. ресурси и подобряване на качеството на живот.  

        Публичните проекти се финансират от т.нар. Структурни 
фондове на ЕС, от международни донори(    напр. Япония, 
Швейцария, Холандия и др.), от ЕБВР и Световната банка.  

 



 Б) Бизнес проекти: 

      Класификация и видове бизнес проекти: 

  проекти за маркетинг и продажба;  

 проекти за производство и иновация;  

 проекти за осигур. и упр-е на бизнеса.  

     Проектът маркетинг,продажба вкл. : маркетинг и позициониране на нов 
продукт; навлизане на пазара; пласмент и физическа дистрибуция;  

      Проектът производство и иновации включва: инженеринг и организация на 
производството; обновяване на дълготр. материални активи; иновации на 
технологии и продукти; обучение на персонала;  

     Проектът осигуряване и управление на бизнеса вкл: осигур. на качеството и 
добри произв. практики; охрана на труда и опазване на околн. среда; 
преструктуриране и финансиране на бизнеса; управл. проекти. 

     Инвестиционния проект се изпол. в 3 случая: а) като обобщаващо понятие за 
съвкупността от дейности по разработване на нови изделия, услуги и 
технологически процеси; б) като обобщение за с-мата от организационно-
правни, аналитически, инженерно-технически, икономически и 
разплащателно-финансови документи; в) като обобщение за начините и 
дейностите по финансиране придобиването и/или реконструкцията нна 
материални активи в бизнеса, вкл. чрез банков заем, лизинг, емитиране на 
облигации, акции и други. 



Видове проекти 



Видове проекти 
 Бизнес проектите се изпълняват главно от частния сектор. Те 

са много разнообразни по отношение на резултатите и 
специфичните цели и сравнително ограничени по отношение 
на крайната цел, а именно реализацията на печалба, която да 
гарантира финансовата устойчивост на организацията, 
изпълняваща проекта.  

 Инвестиционните проекти целят решаването на важни 
проблеми на развитието. При тях се следи дали вложените 
инвестиции са оправдани от икономическа гледна точка, 
отразяваща интересите на обществото и от финансова гледна 
точка, отразяваща интересите на икономическите агенти.  

 Проектите за техническа помощ са твърде ограничени по 
отношение на размера на ресурсите. Те целят разрешаването 
само на част от определения проблем на развитието. При тях 
не се търси директна възвращаемост на вложените ресурси, 
но се държи сметка за постигането на социално-икономически 
ефект, оправдаващ разходите.  



Според продължителността 
проектите биват :  

    

  краткосрочни ( срок за изпъл. 1год.,но най- 

често на практика 9 -10 месеца ), 
средносрочни ( от една до три год.), 
дългосрочни ( над 3 год.).  



Триъгълник на проекта 



Жизнен цикъл на проекта 



Подход на логическата рамка 
 



Жизнен цикъл 





Логическа връзка между елементите 

 на проекта 



Подход на логическата рамка 



Подход на логическата рамка 



Матрица на логическата рамка 



В тази фаза трябва да отговорим на следните въпроси:   
Кои са проблемите, които ще решаваме? 

Кои са причините за тези проблеми? 

Към кого е насочен проектът (целевата група)? 

Кои са заинтересованите страни? 

Кои от тях ще ни помагат и кои ще ни пречат? 

Как да привлечем заинтересованите страни за участие в 
проекта? 

Какви цели си поставяме да постигнем? 

Постижими (реалистични) ли са целите ни или не? 

Как можем да постигнем целите на проекта? 

Кой е най-добрият начин да постигнем целите си? 

Ще пристъпим ли към разработването на проекта или не? 

 

Идентифициране на проекти – 
Първа фаза 

 



Елементи на анализа: 
 

проблеми 

заинтересовани страни 

цели 

алтернативи 

  
стъпки на анализа: 
определяне на проблема на развитието 

анализ   на   причините   за   проблема  
определяне на заинтересованите групи лица 

оценка на нуждите на заинтересованите страни 

определяне  целите   на   проекта    
посочване   на   варианти   за  решението на проблема       
оценка на алтернативните подходи  
вземане на  решение за разработването на проект  

 



Източници на проекта 

национална или регионална програма за развитие 

инициативи    на    външни    донори    и   международни    финансови 
институции 

 

инициативи на икономическите агенти 

 

необходимост да се допълнят или продължат други проекти 

 

наличието на неизползвани ресурси 

 

секторни проучвания и анализи 

 

наблюдения на институции, свързани с развитието 

 

натиск за решаване на важни социални и икономически проблеми 

 



Определяне на проблемите 

     За да идентифицираме проблемите, е необходимо да 
анализираме наличната информация (документи, 
статистически данни) за състоянието на сектора, региона, 
целевата група и т.н  

  
   Допълнителна информация може да бъде събрана чрез 

следните методи: 
дискусии със заинтересовани групи 

директни наблюдения 

анкетни проучвания 

интервюта 

  
   За определяне на проблемите, ефективно може да се 

използва метода на "мозъчна атака”. 
 



Анализ на проблемите 

 Анализът на проблема определя недостатъците на    
реалната ситуация и установява причинно-следствените 
връзки между съществуващите проблеми.  
  
Анализът се извършва в следната последователност: 
  
Точно дефиниране на рамката и темата на анализа 
 

Определяне на основните проблеми на целевите групи 
 

Предварителна оценка на относителната им важност 
 

Определяне на взаимните връзки между проблемите 
 

Подробен анализ на проблемите и връзките между тях 

 



Съставяне на “Дърво на проблемите” 

В центъра се поставя централният проблем 

 съществените   и   директни   проблеми, причини 
за   централния   проблем   се поставят успоредно 
под него  

 съществените и директни ефекти от централния 
проблем се поставят успоредно над него  

 проблемите, причини за всеки проблем, се 
поставят успоредно под него 

 ефектите, произтичащи от всеки ефект се 
поставят успоредно над него 

 дървото на проблемите се развива  до 
изчерпване на всички проблеми и ефекти 

 



Определяне на заинтересованите 
страни 

 Под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи 
хора, институции или фирми, които могат да имат връзка с 
проекта, могат да имат претенции по отношение 
вниманието, ресурсите или продуктите на проекта и да 
могат да бъдат засегнати в положителен или отрицателен 
смисъл от получените резултати. 

 Направете ясно разграничение между това: 
 Кои са заинтересованите страни, които по някакъв начин 

ще бъдат засегнати от изпълнението на проекта? 

 Кои са точно тези групи (целеви групи), слоеве от 
обществото, които ще се възползват пряко от резултатите 
на проекта? 

 Кои са Вашите колеги, партньори, сътрудници, 
съмишленици, с които ще изпълнявате проекта? 

 



Анализ на заинтересованите страни 

  По време на анализа трябва да отговорите на 
следните въпроси: 

 Какви очаквания имат заинтересованите 
страни от реализацията на проекта? 

 Какви критерии използват за оценка на 
проекта от тяхна гледна точка? 

 Доколко добре ще се реализира проектът в 
контекста на техните очаквания и критерии? 

 Какъв е вероятният ефект от резултатите на 
проекта върху заинтересованите страни? 

 Какъв може да бъде приносът на всяка 
заинтересована страна в процеса на 
изготвяне и изпълнение на проекта? 

 

 



Оценка на интересите на 
заинтересованите страни 
 Определете значението на 

заинтересованите страни за решаване на 
проблема. 

 Помислете как и до каква степен 
решаването на проблема ще засегне 
всяка от тях. 

 Направете сравнение на потенциалите на 
всяка заинтересована страна да се 
справи с проблема. 

 Намерете къде има сблъсък на интереси. 
 Определете приоритета на различните 

интереси. 
 



Схема на оценка на интереси 



Определяне на целите на проекта 

 “Дървото на проблемите” се преобразува в “Дърво на 
целите”, като проблемите се преформулират като 
позитивни изрази (цели). "Отрицателните ситуации" 
от диаграмата на проблемите се трансформират в 
"положителни постижения".  

 Преобразуваме връзките причина-ефект във връзки 
средства-резултати.  

 Дървото на целите е методологически подход, който 
се използва за: 

 Описване на желаната бъдещата ситуация, когато 
проблемите са решени с участието на съответните 
страни;  

 Проверка на йерархията на целите;  
 Илюстриране на връзката средства-резултати под 

формата на диаграма.  
 



Разработване на алтернативни решения 

 За решаването на всеки проблем съществуват различни 
начини (алтернативи).  

 Вариантите за решаването на централния проблем  и 
постигането на главната цел са представени от 
отделните клонове на дървото на целите.  
Вариантите представляват различните проектни 
подходи (проектни стратегии).  

 Добре е да проучите различните решения, които вече 
са прилагани в общността и другаде, да се опитате да 
откриете колкото може повече алтернативи и след това 
да прецените коя от тях е най-добрата. 

 От основно значение за успешното реализиране на 
проекта е създаването на подходящ набор от 
алтернативи, които могат да допринесат за постигане 
на проектните цели. 



Анализ на алнернативите 

 Анализът на алтернативите (стратегиите) 
включва вземане на решение кои от 
главните и специфичните цели да бъдат 
включени в проекта, кои да отпаднат и кои 
да бъдат преформулирани.  

 Резултатът е избор на стратегии за 
постигане на желаните цели.  

 След като сте определили алтернативите е 
необходимо да  изработите ясни критерии 
за оценката им и избор на най-подходящата.  

 Критериите могат да бъдат различни в 
зависимост от характера на проекта. 
 



Ситуационен анализ 

   формулиране на подход (търсения ефект, темата на 
проекта);  

    специализация на организацията в реализирането на 
определен тип проектна дейност (ниша);  

    преценка от страна на организацията на факторите и 
средата, в която се осъществява даденият проект;  

    оценка на успеха на предходни проекти;  
    възможността за осигуряване на съответните ресурси. 
 

    Желанията за реализирането на определен тип проекти 
следва да се съчетават с професионалната насоченост на 
организацията, с нейния капацитет да осъществява 
определен тип дейности. 



Избор на проектен подход 

 критерии за оценка: 
 стойност на проекта  
 наличие на ресурси 

 изгоди за целевата група 

 вероятност за постигане на целите 

 ефективност и надеждност на предлаганите 
решения 

 техническа осъществимост 

 пазарно търсене на продуктите на проекта 

 социално въздействие 

 въздействие върху околната среда 



Критерий за оценка 

 устойчивост на проекта 

 институционални възможности 

 съответствие на принципите за устойчиво 
развитие 

 организационен капацитет 

 доверие в партньорите  
 законови и нормативни предпоставки и 

ограничения  
 факторът “ време” 
 вероятността една или друга концепция да 

бъде одобрена от донорите 

 



Организационно планиране – 
Втора фаза 

 
 Въвличане на обществеността в проекта 

 

 Неправителствени организации (НПО) 
  
 Местни власти 

  
 Държавни институции 

  
 Бизнес сектор 

  
 Образователни и научни институции 

  
 Медиите 

 



Намиране на  
институционална среда 

 на проекта 

  проучване на изискванията на донорската организация 
относно институциите участващи в проекта - организацията 
изпълнител, партньорите, заинтересованите страни, 
бенефициентите, подизпълнители 

 

 проучване на институциите, участващи или засегнати от  
проекта и на техните цели, мандат, юридически статус, 
работна програма, инфраструктура и оборудване, място в 
йерархията, организация, управление, персонал 
и финансови ресурси 

  
 проучване в какви договорни отношения могат да влязат 

отделните институции помежду си 



Намиране на  
институционална среда 

 на проекта 

  сравнение   на   преимуществата   и   
недостатъците   на   вариантни решения    по 
отношение    на    местоположение    на    проекта   
в йерархията на една институция 

 

 степента, до която едно определено 
местоположение за проекта може да бъде 
спорно или политически чувствително 

  
 съвпадение    между    дейности   на    проекта    и    

географските и функционални отговорности на 
институцията-реципиент 

 



Изграждане на екипа 

 Характеристиките на екипа са: 
 група от двама или повече членове 

 обща цел 

 взаимодействие между членовете в екипа 

 разпределение на задачите и 
отговорностите 

 ролево поведение 

 групова идентичност 

 групова работа 
 Индивидуална работа 

 



Изграждане на екип 

Характеристиките на компетентния екип са: 

 добри социални и професионални 
взаимоотношения 

 ползотворни и открити дискусии 

 високо доверие между членовете на екипа 

 способност за приемане на критика 

 вътрешна дисциплина 

 ниска степен на напрежение и конфликти 

 толерантност 

 екипна култура  

 



Въпроси на които трябва да 
отговори екипът 

 Какво трябва да постигне екипът? 

 Каква е моята роля? 

 Каква е ролята на другите в екипа? 

 Как ще си върша работата? 

 Кога и колко време ще съм нужен? 

 Къде и с кого трябва да работя? 

 Възможно ли е да съчетавам редовната си работа 
с работата по проекта? Кой ще ме замести ако се 
наложи? 

 На кого съм подчинен и кой е подчинен на мен? 
Каква е властта ми? 

 Към кого да се обръщам при проблеми? 

 



 Каква е моята отговорност по 
отношение на проекта? 

 Кой ще прави оценка на моята работа? 

 Кога и пред кого ще се отчитам? 

 Какво възнаграждение ще получа? 

 Какво ще стане с мен след 
приключване на проекта? 

 Каква е моята полза от участието ми в 
проекта? 

 



Основни етапи във формирането 
на екипа 

 Формиране – всеки от членовете трябва да 
прояви коректност, безпристрастност, честност, 
предпазливост и бдителност. 
 

 Наместване – ще се сблъскате с 
противопоставяне, конфликти, изследване на 
варианти, трудности, напускане, спад в 
мотивацията. 

  
 Нормиране – организиране, усъвършенстване, 

изграждане на системи и обратна връзка, 
ориентиране, противопоставяне на идеи, 
оценка на компетентността. 
 



 Функциониране –находчивост, 
гъвкавост, откритост, ефективност, 
подкрепа, споделяне, търпимост. 

 

 Оценка и разформиране – трябва да 
направим оценка на екипа как е 
работил, дали се е справил с 
поставените задачи, постигнал ли е 
целта и да разпуснем екипа.    

 



Екипни роли 

 Ръководител на проект 

 Финансов отговорник и счетоводител 

 Отговорник за набиране на средства 

 Технически сътрудник 

 Координатор на проекта 

 Отговорник по разгласяването 

 Отговорник по образованието 

 Експерти 

 Изпълнителен персонал 

 



Принципи на успешния екип 

 Всеки отделен член вярва в успеха 

 Екипът и ръководството вярват в лидера на екипа 

 Всички работят заедно за постигане на общата 
цел 

 Всеки знае какво да прави и защо го прави 

 Работата е планирана, координирана и се 
контролира 

 Екипът предвижда проблемите 

 Вместо да кажат:“Това не може да се направи, 
защото ...”, те казват: “Ще постигнем целта си, 
като намерим начин да преодолеем 
проблемите”.  

 Никога не повтарят една и съща грешка 

 Всеки се вслушва в думите на другите 
 



Изготвяне на проект 
При изготвяне на проект, подробно се спрете на следните въпроси: 

 Кои са главните проблемни области, върху които се фокусира проектът?  

 Какво цели да постигне?  

 Върху какво тематично и географско пространство ще се простира?  

 В каква политическа, социално-икономическа, технологична и 
биофизична среда ще се реализира?  

 Какви са възможностите и заплахите на средата?  

 Кои са главните заинтересовани страни?  

 Как ще бъдат въвлечени заинтересованите страни в процеса на 
планиране, осъществяване, мониторинг, оценка и отчитане?  

 Кой работи вече по тези проблеми и какво се прави?  

 Каква е нишата за проекта?  

 Кой ще го осъществи?  

 Каква е възнамеряваната продължителност?  

 Какъв е очаквания размер на финансиране?  

 Кой ще го финансира?  

 Кои са възможните силни и слаби страни на проекта?  
 



Основни елементи на проекта 

  Наименование на проекта  

Област и приоритети на проекта 

  Обща стойност и искано 
финансиране от донора   

  Срок на изпълнение  

  Териториален обхват и място на 
изпълнение   

  Резюме   

  Обосновка  

 



Главна цел 

Специфични цели  

Целева група 

Резултати 

Дейности 

Ресурси 

Индикатори 

Структура за управление  

 







 те представляват дългосрочни ползи за 
крайните бенефициенти и по-широки ползи за 
другите групи. 

 спомагат за илюстриране на начина, по който 
програмата се вписва в регионалните или 
секторни стратегии на правителството и във 
всеобхватните стратегически цели на ЕС.  

 те не могат да бъдат постигнати чрез 
реализацията на проекта. Той само ще 
допринесе за постигането им.  

 постигат се за по-продължително време след 
приключване на проекта.  

 трябва да бъдат ясно свързани със 
специфичните цели.  

 



Изисквания при формулирането 

да обосновава добре проекта 

напредъкът й да може се измерва 
количествено или качествено 

не е точно определена във времето 

да има само една главна цел 

в случаите когато има няколко цели,  
те трябва да са съвместими 

главните цели изразяват общи, а не 
конкретни намерения. 

 

 



Специфични цели 
     Специфичната цел е желаното бъдещо състояние, което  се 

очаква да се постигне в рамките на проекта. 
  
 насочена е към основния проблем и да бъде дефинирана под 

формата на устойчиви ползи за целевите групи.  
 представлява описание на краткосрочните ефекти, които ще 

бъдат получени, вследствие на постигането на резултатите на 
проекта.  

 определят конкретните намерения на дадена програма или 
проект.  

 успешното постигане на специфичната цел ще допринесе за в 
бъдеще за постигането на главната цел. 

 представляват точно дефинирани намерения, които са 
максимално определени в количествено и качествено 
отношение.  

 съотнесени към главната цел, те са конкретни, а не общи и 
определят “КАКВО”, “КОЛКО”, ”КОГА” и “КЪДЕ” трябва да се 
извърши. 
 



Предназначение на специфичната 
цел на проекта 

  Да посочва ясно желаните промени 

 Да посочва величината на промените 

 Да определя посоката на развитие 

 Напредъкът й да може да се измерва количествено  

 Осъществяването й да  подпомага постигането на  главната цел 

 Да определя постигането на поне един основен резултат 

 Да е разбираема, реалистична и постижима 

 Да е мобилизираща и стимулираща 

 Да е конкретна и да съдържа точни и удостоверими данни 

 Да определя какво и кога ще се извърши, а не защо и как 

 Да е в съответствие със законите и политиката 

 Да е в съответствие с наличните и очакваните ресурси 

 Да отразява срока на извършване на промените 

 Да осигурява база за оценка след приключване на проекта 

 



Целева  група 

 
Целевата група на проекта  са ползватели 

на благата създадени от проекта .  

 Въпроси при формулирането: 

Към кого е насочен проектът? 

Кой ще бъде повлиян и помогнат от 
проектът? 

Чие поведение се стреми да промени 
проектът? 

 



Характеристики на целевата група: 
  
 
географски район 
пол и възраст 
социална принадлежност 
степен на образование 
Доходи 
етническа принадлежност и 

вероизповедание 
мотивация за участие а проекта 
достъп до социални услуги 
брой  на членовете на групата, които ще 

бъдат подпомогнати от проекта 

 



Резултати 

 
     Резултатите са продукти или услуги, които са следствие 

от прилагането на дейностите, използвайки ресурсите 
на проекта. 

 тяхната съвкупност води до постигането на целта на 
проекта, т.е до предоставяне на устойчиви ползи на 
целевите групи.  

 определянето им става, като от дървото на целите, 
посредством логиката ”от средства към резултати” се 
избират тези резултати, които постигат целта на проекта. 

 прибавят се и всички други резултати, които биха 
подсилили целта на проекта. Те могат да бъдат 
определени, чрез допълнителен анализ. 

 трябва много точно да се определят измеренията от 
въздействията върху целевата група.  
 



Характеристики: 
 
 да бъдат определени всички резултати за 

постигането на съответната специфична це 
 всички включени резултати да са ясно свързани 

със специфичната цел 
 реализирането им   да   може   да   се   определи   

по   количество, качество, време и място 
 описанието им да включва величината и срока 

за реализиране 
 ако има взаимнозависими резултати, т.е. 

определен резултат е предварително условие за 
други резултати, да бъде посочена връзката 
между тях 

 да бъдат осъществими с наличните ресурси 

 



Дейности 

     Дейностите са действията,  които са  предприети 
за постигане на определените резултатите, чрез 
използване на ресурсите на проекта.  

     Те обобщават какво ще бъде направено по 
проекта. 

  
    Изисквания при формулирането на дейностите: 
  да бъдат изразени като действия, които да се 

предприемат,  а не като постигнати резултати 
 да бъдат включени   всички   необходими  

дейности   за   постигането   на резултатите 
 изпълнението им да може да бъде проверено по 

количество, време и място 

 



Изисквания при формулирането 
 на дейностите: 
 
 да не  са  включени  дейности,  чието изпълнение  

не  може да доведе до получаване на 
необходимите резултати 

 да е определено кой е отговорен за извършването 
на дейността 

 да е определен срока и мястото за извършване на 
дейностите 

 да е направен анализ за взаимосвързаност и 
независимост на дейностите 

 да е направен план-график на дейностите 
 да са определени необходимите ресурси за всяка  
    дейност  

 
 



Ресурси 
    Ресурсите са човешките, материални и 

институционални вложения, необходими за 
осъществяване на дейностите и за получаване 
резултатите на проекта. 

  
 без тях, дейностите не могат да бъдат  извършени, 

което означава, че няма да бъдат постигнати и 
резултати.  

 точното определяне на ресурсите позволява да се 
избегнат често срещаните проблеми с недостиг на 
оборудване, услуги, материали и хора при изпълнение 
на проекта. 

 трябва да бъдат определени по количество и качество. 
 те не са пари, те са стоките и услугите, които могат да 

се купят с парични средства.  
 



Характеристики: 
 
да са определени количествено 

да са определени по качество (вид) 

да се знае продължителността на 
използването им 

да се знае стойността им 

да е определено времето и място за 
доставка  

да е определено начало на използване 

да се знае предназначението им 

да са обосновани добре  

 



Индикатори 
    Индикаторите са променливи величини, които служат 

за измерване на настъпили промени. 
  
 те са количествени и качествени характеристики на 

целите и резултатите на проекта, които се използват за 
оценка за тяхното постигане и на ресурсите на проекта, 
които се използват за оценка на тяхната доставка и 
изразходване.  

 те са специфични, обективно проверими измерители на 
промените и резултатите от дадена дейност.  

 за да се направи оценка на напредъка, се използват 
предварително определени значения на индикаторите 
за началното и крайното състояние на величината, която 
се измерва и се следи изменението им по време на 
проекта. 
 



Видове индикатори: 
 
индикатори за ресурси - измерват 

доставката и изразходването на 
ресурсите по проекта 

индикатори за резултати – измерват 
реализирането на резултатите по 
проекта 

индикатори за цели -  измерват 
постигането на целите  и определят 
ефекта на въздействието на проекта 

 



Характеристики на 
индикаторите 

 
Подходящ – да осигурява полезна и важна 

информация за напредъка на проекта, да е 
свързан с целите, разликата в показанията да е 
статистически значима 

 Валиден – промените в стойността на 
измерваната величина да имат пряко 
приложение в проекта 

Ясен -  да знаем дали значението на индикатора 
трябва да се увеличава или да намалява и да 
знаем как трябва да се тълкуват показанията 

Обективен  - да показва един и същ резултат,  
при измерване от различни хора 

 



Характеристики на 
индикаторите 

  Уникален – да дава информация за 
измерителя, която да не се дублира или 
припокрива с друг измерител 

 Точен – да дава реалистична оценка на 
измерваната величина, да няма 
пристрастявания, преувеличавания, пропуски 
или грешки, които да направят измерителя 
неточен и подвеждащ 

Навременен -  данните да могат да се събират 
и анализират навреме за вземане на решения 

Изчерпателен - Окончателният набор от 
измерители да обхваща всички основни и 
значими аспекти на проекта 

 



Характеристики на индикаторите 

 
Несложен - хората да разбират какво 

означава, защо е важен и как могат да му 
оказват влияние 

 Ефективен по отношение на разходите - 
получените резултати да оправдават разхода 
на време и средства за събиране на данните 

 Чувствителен - индикаторът да реагира на 
промени в ситуацията 

 Разбираем – значенията на индикатора да се 
тълкуват еднозначно и без затруднения от 
хората, които го използват 

Полезен – да ни помага да определим дали 
посоката на процеса на развитие е правилна 



Структура за управление 

 
     Структурата за управление представлява екип от хора, 

ангажирани с изпълнението на проекта, с точно определени 
роли, отговорности и йерархична зависимост.  

 

 за всеки проект е различна и се определя от специфичността 
на самия проект  

 първоизточник на стуктурата за управление е екипът, 
разработващ проекта 

 определя количествено и качествено човешките ресурси и 
техните зависимости 

 всяко лице участващо в проекта трябва да има длъжностна 
характеристика по отношение на проекта (не по отношение на 
ролята, която изпълнява в момента в организацията) 
 



Изисквания за структурата за 
управление на проекта: 
  да посочва броя на участниците в проекта 

 да определя вида на участниците (качествена 
характеристика по отношение длъжностите и 
отговорностите в проекта) 

 да посочва йерархичната зависимост (кои на кого е 
подчинен и пред кого ще се отчита) 

 да определя процедурите за вземане на решения 
 да определя отговорниците за постигането на 

всеки конкретен резултат 
 да определя точките на управленски контрол по 

вид и време  
 да определя отговорниците за изразходване на 

бюджета 
 да определя системата за мониторинг и контрол  



План за действие 

  
 

      Плана за действие представлява внимателно изготвен документ, 
показващ как, къде, кога и от кого ще бъдат постигнати резултатите на 
проекта.  

      Плана за действие има за цел да ни покаже: 

 дали целите на проекта са постижими 

 какви са необходимите ресурси за тяхното постигане  

 достатъчно ли е определеното за това време 

 какви са рисковете, свързани с постигането на целите 

 какви са отговорностите на екипа. 

     Добре разработеният план за действие ще ни помогне да избегнем:   

 твърде много дейности да се извършват в един н същ времеви отрязък 

 наличните ресурси да не са достатъчни 

 да има пропуснати дейности 

 да не са съобразени зависимостите и връзките между отделните дейности 

 да липсва  връзка между дейностите и резултатите 

 да има закъснения в доставките на ресурси, което да наруши графика за 
изпълнение 

 да са направени твърде оптимистични, а понякога и нереалистични 
допускания за резултатите на проекта. 

 



Съдържание на плана за действие 

 
резултатите, които ще бъдат получени 
дейностите, които са необходими за 

получаване на резултатите 
ресурсите и времето, необходимо за 

извършване на дейностите 
отговорниците за постигането на 

резултатите 
взаимозависимостите между дейностите 
външни зависимости от доставяне на 

информация, продукти или услуги 
точките за мониторинг и контрол  

 



Изработване на план за действие 

  
 

 Определяне на резултатите 
 Идентифициране на дейностите и техните  
взаимовръзки и зависимости  
 Определяне на ресурсите и времето 
 Изработване на план-графици 
 план-график за действие  
 план-график на дейностите 
 план-график на ресурсите 
 Анализ на рисковете  
 Написване на плана за действие. Съдържа: 

резюме, линейни и мрежови графици, списък на 
резултатите, датите на тяхното получаване, 
обяснителна записка 

 











Логическа рамка 

 
Методът на логическата рамка представя 

резултатите от анализа по начин, който позволява 
да се определят целите на проекта по 
систематичен и логически начин.  

 Това представяне отразява връзките между 
различните нива на целите (главни и специфични),  
посочва как следва да се проверява дали целите 
са постигнати и определя какви фактори извън 
контрола на проекта могат да повлияят върху 
успешната му реализация. 

Основните резултати от този процес се обобщават 
в таблица /матрица/ , която показва най-важните 
аспекти на даден проект в логически формат. 











Предназначение на логическата 
рамка 

 
 подпомагане на екипа, който разработва и 

осъществява проекта по-добре да структурира и 
формулира своите идеи и да ги представи в ясен, 
стандартен формат. 

 проверка на логиката на действие на проекта, като 
представя елементите на проекта в йерархична 
зависимост и предпазва от смесването на ресурси, 
дейности, резултати и цели (главни и специфични). 
Ако стратегията е погрешна или логиката е лоша, 
логическата рамка би трябвало да разкрие 
несъответствията, макар че сама по себе си, тя не 
може да създаде по-добри стратегии. 

 инструмент за подобряване на планирането и 
управлението на проектите.  



Логическа рамка 

 
     Логическата рамка представлява таблица (матрица), 

чието изработване се подчинява на строга 
вертикална и хоризонтална логика.  

 Вертикалната логика на матрицата (логика на 
интервенцията)- определя какви са намеренията на 
проекта, изяснява причинните връзки и конкретизира 
важните предположения и рискове, намиращи се 
извън контрола на управленческия екип. 

 Хоризонталната логика на матрицата (логика на 
ефекта) - е свързана с измерването на ефекта от 
осъществяването на проекта и на използваните 
ресурси. Това се постига чрез конкретизиране на 
основни показатели на индикаторите за напредък и 
източниците, чрез които могат да бъдат проверени. 
 



Бюджет на проекта 

 
     Бюджетът представлява остойностен финансов план на 

ресурсите на проекта, необходими за осъществяването на 
дейностите. Той показва какво ще се прави, с колко пари ще се 
прави и кои са източниците на финансиране. 

   Предназначение на бюджета  
 служи като инструмент за обвързване на дейностите със 

средства 
 служи за остойностяване на ресурсите 
 показва целесъобразността на разходите 
 дава информация за ефективността на разходите 
 дава информация за необходимите средства във всеки момент 
 подпомага организацията в процеса на управление на проекта  
 необходим е при кандидатстването за финансиране  
 служи на донора за елемент от оценяването на проекта 

 



Видове бюджети 

 Бюджет по дейности 
 Бюджет по видове разходи 
 Бюджет по източници на финансиране 
 Бюджет по етапи на финансиране 
 Бюджет по време /месеци, години/ 
 Бюджет по териториален признак 
 Бюджет по институционален признак 

 
   Формата и вида на бюджета обикновено се задават от 

финансиращата институция. Много често се изисква 
изработването на няколко вида бюджети, които носят 
различна информация за необходимите средства. За 
улеснение се използват и комбинирани бюджети. 
 



Изисквания към бюджета 

  да бъде съставен в евро или друга валута определена от донора 

 да бъде максимално реалистичен по отношение на цените 

  да бъде максимално точен при определяне на видовете разходи 

 да кандидатствате точно за толкова пари, колкото ви трябва 

  да убедите донора, че наистина това е така 

 да изработите обосновка, показваща как сте получили посочените цифри 

 обясненията към него трябва да бъдат подробни и изчерпателни 

            Донорите предоставят специален формуляр и изисквания за съставяне 
на бюджета. В тези указания се посочва: 

 видовете бюджети, които трябва да се изготвят 

 вида на валутата, в която трябва да се изготви бюджетът  

 размерът на средствата, за които може да се кандидатства (максимална, а 
понякога и минимална сума) 

 максималната обща стойност на проекта  

 размерът на собствено участие 

 вида на собствено участие (финансов и нефинансов принос)  

 други източници на финансиране 

 вида на разходите 

 допустими и недопустими разходи 

 процентно съотношение между някои видове разходи и общата стойност 
на бюджета 

 



Бюджет по дейности 

 
 трябва да следва логическата последователност на 

предвидените в проекта дейности  
 остойностяването на всяка дейност става на основата на 

остойностяване на използваните ресурси  
 остойностяването на ресурсите трябва да става на 

цените, валидни в момента на изготвяне на бюджета, 
като вземете предвид очакваната инфлация  

 бюджета по дейности дава представа за 
разпределянето на средствата за постигане на 
съответен ефект 

 дава представа колко струва постигането на всеки 
резултат на проекта 

 проверява се дали планираното разпределение на 
средствата между отделните дейности отговаря на 
степента на тяхната важност  

 



Бюджет по видове разходи 

 
 изработва се на основата на план-графика на 

ресурсите, като те се групират по видове (бюджетни 
пера)  

 водещият принцип е какъв вид е разходът, а не към 
каква дейност се отнася  

 изчисляването на стойността на всяко бюджетно перо 
става на базата на количеството на всеки необходим 
ресурс и неговата единична стойност (цена). 

 определянето на цените на всеки разход става въз 
основа на набраната от организацията информация от 
оферти 

 за всеки вид ресурс се определя и мерна единица 
 обобщените данни по бюджетни пера се анализират и 

оценяват с оглед реалистичността на бюджета и 
възможностите за оптимизация на някои от ресурсите 

 

 



Разходите се разделят на 
следните бюджетни пера: 
 Възнаграждения 

Командировъчни (пътни, дневни, хотел) 
Разходи за оборудване (обзавеждане, 

техника) 
Материали и консумативи  
Административни разходи 
Издания 
Семинари / Конференции 
Други разходи 
Бюджет по източници на финансиране 

 

 



Бюджет по етапи на 
финансиране 

 
използва се при проекти, които се 

финансират на траншове 

размерът на траншовете и етапите на 
финансиране се определят от донора 

съществуват стандартни и 
индивидуални подходи 

този вид бюджет ни дава информация 
за необходимите средства през всеки 
етап от финансирането на проекта 



Бюджет по време /месеци, 
години/ 
 
изготвя на базата на необходимите 

ресурси за фиксирани 
равнопродължителни периоди от 
време 

дава информация за скоростта на 
изразходване на средствата в бюджета  

 



Бюджет по териториален признак 

  
 необходим е когато един проект се осъществява 

на различни териториални единици (държави, 
области, райони, общини, населени места и др.)  

 дава информация за разпределението на 
средствата по територии 

 

  
Бюджет по институционален признак 

  изисква се, когато в проекта участват различни 
институции и получават отделно финансиране 

 важен е за международните проекти, където 
цените на ресурсите и счетоводните стандарти са 
различни 

 



Технически проект (план) 
 

    Под технически проект ще разбираме всичката 
информация, която определя специфичността на 
проекта и е строго конкретна за  всеки проект.  

Примери за технически проекти: 
 Строителни проекти 
 Научно-изследователски проекти 
 Различни видове проучвания 
 Въвеждане на иновации и технологии 
 Земеделски проекти 
 Проекти за преструктуриране  
 Изготвянето на технически проект се извършва от 

строго специализиран екип, който е необходимо да 
има достатъчно умения и опит в съответната област.  
 



Бизнес план 

 
     Бизнес планът е най-важният документ, който дава 

насоки за развитие на бизнеса. Той е средство за 
описание на целите на конкретен бизнес и показва 
как тези цели ще бъдат постигнати за определен 
период от време.  

Основни причини за изработването на бизнес план:   
 Бизнес планът е работен документ за подобряване на 

работата на организацията като цяло. 
 Бизнес планът има за цел да привлече финансиране 

за развитие на бизнеса. 
  
    При някои донорски организации бизнес планът 

представлява част от формуляра за кандидатстване 
за финансиране, а при други е отделен документ.  
 



Съдържание на бизнес план 

 
Резюме 

Изискванията за изготвянето на резюмето са същите, както 
при проекта. Резюмето трябва да съдържа: 

 Сектор на дейност 
 Предложението и какво ще е влиянието му за сектора 
 Защо ще успеете? (силни страни) 
 Какво искате от читателя /донора, инвеститора/? 
 Кои сте вие и защо да ви вярват? 

  
В резюмето трябва да посочите: 
 Обща стойност на инвестицията 
 Исканото финансиране 
 Очаквана възвращаемост 

 



Данни за фирмата 

 
Какъв е бизнесът и с какво се занимавате? 

 

От кога работи фирмата? 

  
Каква е структурата на собственост? 

  
Какъв е размерът на бизнеса? (оборот, 

печалба, служители) 
  
Има ли други дейности? 

 


