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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

Европейските програми, които са финансирани за периода 2007 – 2013 г. са  

са разделени в три основни групи: 

- Предприсъединителни финансови инструменти; 

- Общностни програми и програми за външо сътрудничество; 

- Структурни фондове. 

 

 

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС:  

В тях са включени програмите ФАР, ИСПА, САПАРД, и CADSЕS.  

През 1992 г. стартира програма ФАР за България, която бе първия финансов 

инструмент на ЕС в подкрепа развитието на страната ни. През 2000 г. 

започнаха своето действие останалите предприсъединителни програми, 

заедно с възможност за участие на българските организации и институции в 

Общностните програми. 

 

Самото наименование на на предприсъединителните програми подчертава 

насочеността им – към страни, които са в процес на присъединяване към ЕС. 

В момента те се развиват в Хърватска, Турция; Македония, Сърбия Албания, 

Босна и Херцеговина, Черна Гора, и Косово. Независимо от това тези 

програми могат да представляват интерес и за българските институции и 

организации, които могат да участват в някои от тях, като партньори на тези 

държави със споделяне на опит, мултиплициране на резултати от проекти, 

реализирани в България или равноправно партньорство за решаване на 

местни и регионални проекти в страните бенефициенти. В това отношение 

трябва да познаваме и основните цели и дейности на програмите: 
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Програма ФАР цели най-общо социалното и икономическо сближаване 

страните членки към ЕС - Подсилване на демократичните институции, 

върховенството на закона и неговото прилагане; Популяризиране и защитата 

на човешките права и основните свободи, както и засилено зачитане на 

правата на малцинствата, популяризиране на равенството между половете и 

липсата на дискриминация; Реформа в публичната администрация, 

включително създаването на система, позволяваща децентрализация на 

управлението на помощта; Икономическа реформа; Развитие на гражданско 

общество; Социално интегриране; Помиряване, мерки за изграждане на 

доверие и преустройство; Регионално и трансгранично сътрудничество. 

Програма САПАРД – Подкрепа за развитието на селскостопанския сектор и 

промишленността, свързана с него. Трайна адаптация на селскостопанския 

сектор и провинциалните региони; Подготовка на страните кандидатки за 

прилагането на законодателството на Общността и Общата селскостопанска 

стратегия. Подкрепа за развитието на стратегии и подготовка за прилагането 

и управлението на общите селскостопански и кохезионни стратегии на 

Общността. 

Програма ИСПА – Запознаване с политиката и процедурите на ЕС. 

Хармонизиране на законодателството в областта околната среда. 

Разширяване и осигуряване на достъп до трансевропейската транспортна 

мрежа. Изграждане на регионална транспортна инфраструктура и системи за 

опазване на околната среда с общоевропейско значение. Изграждане на 

капацитет и проекти за включването им в инвестиционната дейност на 

Кохезионния фонд. 

Програмата за транс-националното пространство за сътрудничество 

CADSES е разделена на две зони за програмния период 2007-2013 – 

Програма за Централна Европа (CENTRAL) и Югоизточна Европейска 

зона (SEES). SEES покрива 17 държави – Албания,Австрия, Босна и 

Херцеговина, България, Румъния, Хърватска, Република Македония, Гърция, 

Унгария, части от Италия, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения, части от 

Турция, Молдова и части от Украйна. Целта на Оперативната програма за 

Югоизточна Европа е повишаване качеството на процесите на териториална, 

икономическа и социална интеграция и да допринесе за кохезията, 

стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на 

транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от 

стратегическо значение. Тази цел ще се преследвава чрез следните 5 

приоритетни оси: „Насърчаване на иновациите и предприемачеството”; 
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„Опазване и подобряване на околната среда”; „Повишаване на 

достъпността”; „Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив 

растеж” „Техническа помощ за изпълнение и административен капацитет”. 

За повече информация: 

http://www.cadses.net/en/New_Programmes_2007_2013/South_East_European_S

pace.html  

 

ОБЩНОСТНИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМИ ЗА ВЪНШНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Характерно за Общностните програми от ново поколение - 2007-2013 г. е, че 

се основават на редица от съществуващите през 2000-2006 г. програми, но са 

окрупнени и фокусирани предимно върху посочени приоритети, както има 

създадени и нови програми, съобразно развитието на общността. 

 

Програма „Учене през целия живот” 

В тази програма са обединени следните подпрограми: 

Коменски (общо училищно образование) - занимава се с образователните 

нужди в предучилищна и училищна възраст, до средно образование и 

институциите и организациите, отговарящи за това обучение; 

Еразъм (висше образование) - занимава се с образователните нужди на 

студенти в заведения за висше и професионално образование, без значение от 

продължителността на курса им или квалификацията, включително за 

докторски степени, както и с институциите и организациите, улесняващи или 

грижещи се за такова обучение или подготовка; 

Леонардо да Винчи (първоначално и продължаващо професионално 

образование и обучение) - занимава се с образователните нужди на учащи се 

в заведения за професионално обучение и подготовка, както и институциите 

и организациите, отговарящи за или улесняващи такова обучение или 

подготовка; 

Грундвиг (образование за възрастни) - занимава се с образователните 

нужди във всички други форми на обучение за възрастни, както и с 

институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова 

обучение; 

Хоризонтални програми - 4 ключови дейности: политическо 

сътрудничество и иновации в областта на образованието през целия живот, 
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езиково обучение, информационни технологии, разпространение и обмен на 

добри практики; 

Жан Моне - подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция. 

Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по програмата, грантове 

за институции, които работят в областта на европейската интеграция и 

грантове за европейски институти и асоциации, работещи в областта на 

образованието. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html 

 

Програма „Еразъм Мундос” 

Програмата има за цел да засили европейското сътрудничество и 

международните връзки във висшето образование чрез подкрепата на 

висококачествени магистърски програми, чрез предоставянето на 

възможност на студенти и учени да следват следдипломни квалификации в 

европейски университети, както и чрез насърчаване мобилността на 

европейски студенти и учени да се обучават в трети страни. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 

 

Програма „Култура 2007” 

Подкрепа за културни дейности - предоставя директна помощ за европейски 

проекти за сътрудничество с различна продължителност и обхват; Мерки за 

сътрудничество - ориентирани към креативност и иновации и отварящи пътя 

за нови проекти за сътрудничество,които са с период на продължителност не 

повечеот една година; Специални дейности - включват основно 

“Европейските културни столици”; Подкрепа за организации, активни на 

европейско ниво – предоставя се помощ и на организации, работещи за 

насърчаването на културното сътрудничество или на такива, които действат 

като “посланици” на европейската култура; Подкрепа за анализи и събиране 

и разпространяване на информация в областта на културното 

сътрудничество, мобилността на творците, разпространението на творбите и 

междукултурния 

диалог.  

http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/cult_en.html 

 

Програма „Младежта в действие” 

Подрепя проекти на младите хора в следните видове дейности: 

mailto:center@centerbg.org
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Младежта за Европа: Обмен на млади хора (13-25 г.) с цел повишаване на 

тяхната мобилност, както и на сътрудничеството и обмена на опит между 

младите хора. Участие в демократичния живот (13-30 г.) с цел развитие на 

младо гражданско общество и взаимно разбирателство на местно, 

регионално, национално или международно равнище.  

Европейска доброволческа служба: Участие на младите хора (18-30 г.) в 

различни видове доброволчески дейности - на и извън територията на ЕС - 

културни, спортни инициативи, гражданска защита, околна среда и програми 

за развитие; подготовка и обучение на млади доброволци; 

Участие на доброволците в неплатени дейности (2-12 месеца), които са в 

услуга на широката общественост на страната, в която отиват; 

Младежта в света: Подкрепа за проекти с партньорски страни, главно обмен 

на млади хора и инициативи, свързани с подобряване на сътрудничеството 

в сферата на младежта и гражданското общество в тези страни; 

Сътрудничество със страни съседки на ЕС (13-25 г.)  

Младежки помощни програми: Помощ за младежки неправителствени 

организации, техните мрежи, съвети към млади хора, разработващи проекти, 

осигуряване на качество чрез обмен, подготовка и създаване на контакти 

между младежки организации; 

Подкрепа за неправителствени организации на европейско равнище, 

които допринасят за участието на младите хора в обществения живот за 

развитието и прилагането на европейски действия за сътрудничество в 

сферата на младежта; 

Проекти, насърчаващи новаторство и качество; 

Информационни дейности за млади хора и работещите в младежки 

организации - създаване на портали за разпространение на необходима за 

младите хора информация; 

Партньорства - финансиране на партньорства на регионално и местно 

равнище, с цел създаването на дългосрочни проекти, комбиниращи различни 

мерки на програмата и др; 

http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html 

Програма „Медия” 

Програмата подкрепя проекти, насочени към подобряване на творческите 

и управленски умения на специалистите от аудиовизуалния сектор и 

приспособяване на техническите им умения към цифровите технологии. 

Изграждане на стратегии за разпространение на европейските аудиовизуални 
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продукти.  Популяризиране на международното разпространение на 

европейски аудиовизуални продукти чрез насърчаване на сътрудничеството 

между организациите, отговорни за излъчването, производството и 

разпространението им; Насърчаване на кината да използват новите 

възможности, предлагани от цифровите технологии. Насърчава обмена на 

европейски аудиовизуални продукти и насърчава съвместни действия между 

националните органи за разпространение на програми и филми, както и 

мерки 

за популяризиране на европейското кинематографско и аудиовизуално 

наследство. Подкрепя  новаторството посредством пилотни проекти, с цел тя 

да се движи в съответствие с технологичния напредък. 

http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm 

 

Програма „Европа за гражданите” 

Чрез тази програма Европейската комисия цели да повиши участието на 

гражданите в европейската интеграция и да увеличи у тях усещането за 

европейска идентичност. За целта се подкрепят проекти свързани с: Дейности 

по побратимяване на градове от различни държави и граждански проекти 

за обсъждане на европейските теми и развиване на взаимното 

разбиране. Структурна подкрепа за европейски мозъчни тръстове; Подкрепа 

за проекти, инициирани от граждански организации. Публични прояви като 

възпоменателни церемонии, награди и общоевропейски конференции; 

Изследвания; Опазване на мемориалните паметници в името на жертви на 

нацизма и Сталинизма и документите по спасяването на жертви на 

Холокоста; 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

 

Програма „Прогрес – за заетост и социална солидарност” 

Основна задача на програмата е да подкрепи прилагането на Европейската 

стратегия за заетост. В тази връзка се подкрепят проекти насочени към: 

Социална защита и социално включване; Подобряване на условията на труд; 

Антидискриминация и разнообразие; Прилагане на принципа за равенство на 

половете; 

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 

 

Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации 

За постигане целите на програмата се реализират следните подпрограми: 
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“Подпрограма за предприемачество и иновации” - обединява в себе си 

дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността 

и иновациите в индустрията.  

Подпрограмата “Подпомагане на политиката в областта на 

информационните и комуникационните технологии” насърчава 

въвеждането и използването на информационни и комуникационни 

технологии, които са в основата на икономиката на знанието. 

Подпрограма “Интелигентна енергия за Европа” насърчава усилията за 

постигне на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага 

подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми 

енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на 

енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми 

източници на енергия. 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm 

Програма „Марко Поло ІІ” 

Програмата има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното 

въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез 

пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и 

речен транспорт, като по този начин да се допринесе за изграждането на 

ефикасна и устойчива транспортна система. 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/2/index_en.htm 

 

Програма за трансевропейски мрежи за транспорт и енергия 

Грантове в рамките на Трансевропейските мрежи за енергия, електричество и 

природен газ. Позкрепят се дейности за транснационално коопериране, 

обучение, квалификация, изследвания. 

http://ec.europa.eu/ten/energy/index_en.htm 

 

Програма „Галилео” 

Програмата е насочена да създаде и развие сателитна навигационна мрежа с 

граждански функции и общо световно покритие чрез изпращане на серия от 

сателити в орбитата на Земята и изграждане на мрежа от контролни станции. 

Тя е най-големият индустриален партньорски проект на ЕС с частния сектор. 

Навигационната система Галилео се състои от 30 сателита, които осигуряват 

максимално покритие на планетата. 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm 

mailto:center@centerbg.org
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ten/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm
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Програма „Дафне ІІІ – Борба срещу насилието” 

Подкрепят се проекти, които: Допринасят за установяването на ЕС на зона на 

свобода, сигурност и справедливост като се води борба срещу насилието; 

Да защитават гражданите от насилие и да постигат високо ниво на 

благоденствие, обществено здраве и социално единство; Да осъществяват 

съвместни действия с политиките на Общността в областите: обществено 

здраве, равенство на половете, защита на правата на детето, борбата срещу 

трафика на хора и сексуалната експлоатация. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm 

 

Програма „Превенция на наркотиците и информация” 

Тя представлява финансов инструмент за осъществяване на 

политиките на ЕС в областта в областта на общественото здраве. Подкрепя 

проекти насърчаващи международни действия с цел да: Създадат 

многодисциплинарни мрежи; Осигурят разширяването на знанието, на 

обмена на информация, на разпространението на добри практики, 

включително посредством обучение, учебни пътувания и обмен на персонал; 

Да развие съзнанието за здравните и социалните проблеми, предизвикани 

от употребата на наркотици и да насърчи открит диалог с цел да бъде 

постигнато по-добро разбиране на явлението наркотична зависимост; Да 

привлечат гражданското общество в прилагането и развитието на стратегията 

и плана за действие на ЕС в областта на борбата с наркотиците; 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm 

Програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” 

Финансира проекти за: Контрол и наблюдение на външните граници, както и 

визовата политика по външните граници на държавите членки на 

Европейския съюз; Обратно връщане на лица от трети страни, незаконно 

пребиваващи в ЕС; Интегриране на законно пребиваващи лица от трети 

страни; Предоставяне на убежище на бежанци. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm  

 

Европейски бежански фонд 

Подкрепя дейности, насочени към: Създаване и подобряване на условията и 

процедурите за предоставяне на убежище; Интеграция на лица, чиито 

престой в държавите членки е от по-продължителен характер; Доброволно 

mailto:center@centerbg.org
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завръщане на лица, при условие, че те не са получили нова националност; 

Доброволно завръщане на лица, при условие, че те не са получили 

отрицателно решение по повод молбата им за международна защита. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm 

 

Фонд „Външни граници” 

Подкрепя дейности за: Трансгранични инфраструктури и прилежащите към 

тях сгради -гранични пунктове, хеликоптерни площадки, пътечки и кабини за 

нареждане на транспортни средства и хора на пропускателните пунктове; 

Инфраструктури и сгради за наблюдение между пропускателните 

пунктове; Операционно оборудване - лабораторно оборудване, инструменти 

за проверка на документи, подвижни и неподвижни терминали за 

консултация с националните системи, терминали за приемане 

на сателитни сигнали и други; Транспортни средства за наблюдение на 

външните граници, като например превозни средства, плавателни съдове, 

хеликоптери и самолети, специално оборудвани с електронна апаратура 

за наблюдение на границите и засичане на лица в камиони; Апаратура за 

обмен на информация в реално време между съответните власти; Системи за 

информационни технологии; Програми за изпращане и обмен на граничари, 

имиграционни офицери и консулски офицери между държавите членки; 

Подготовка и обучение на персонал в съответните органи на властта; 

Инвестиции в развитието, тестването и инсталацията на модерни технологии; 

Проучвания и пилотни проекти, прилагащи препоръки, операционни 

стандарти и най-добрите практики, дефинирани от Европейската агенция за 

управление на операционното сътрудничество и външните граници на 

държавите членки на ЕС; Проучвания и пилотни проекти, създадени да 

стимулират новаторство, да улесняват обмена на опит.  

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/borders/funding_borders_en.htm 

 

Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни 

Фондът осъществява подкрепа за: Изграждане на транснационални мрежи и 

обмяна на информация, добри практики, организиране на транснационални 

дейности; Предоставяне на информация и насърчаване на диалога относно 

основните европейски ценности на имигрантите (техните култура, традиции, 

религия и т.н.); Увеличаване на познанията по въпросите на интеграция. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

 

Европейски фонд за репатриране на нелегално пребиваващи лица 

mailto:center@centerbg.org
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/borders/funding_borders_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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Основните цели на фонда са да подкрепя усилията на държавите членки да 

подобрят управлението на връщането на нелегално пребиваващи във 

всичките му форми, чрез използване на концепцията за интегрирано 

управление, като се вземе предвид Общностното право в тази област. Фондът 

допринася финансово за техническа помощ, инициирана от държава членка 

или от Европейската комисия. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm 

Програма „Лайф +” 

Компонентите на програмата включват: Природа и биоразнообразие - защита 

на животински видове и тяхната естествена среда; Наблюдение, защита, 

опазване, възстановяване, развиване и улесняване на функционирането на 

природните системи, естествените среди на живот, дивите флора и фауна; 

Спиране загубата на видове, запазване разнообразието на генетични 

източници на територията на ЕС. 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm 

 

Седма рамкова програма 

Програмата се отнася за научни изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности и постигането на дълготраен и устойчив 

икономически растеж. Тя обхваща две подпрограми. Първата от тях е 

Европейската Общност, която се занимава с научни изследвания, техническо 

развитие и демонстрационни действия. Втората е Евратом за ядрени 

изследвания и подготвителни дейности. Програмата е насочена към 

изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство за 

постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Подкрепя 

провеждането на високотехнологични научни изследвания в нововъзникващи 

области на познанието. Тя стимулира най-добрите научни колективи в 

Европа и трети страни да провеждат съвместни научни изследвания в 

съвременни направления. Активно подкрепя създаването на нова генерация 

талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за 

постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и 

уменията. Реализира се чрез четири специфични програми: Сътрудничество 

- в областта на научните изследвания; Идеи - изследвания в нови области; 

Хора - за човешките ресурси; Капацитет - за потенциалния изследователски 

капацитет на малките и средни предприятия в Европейския съюз. 

Програма „Сътрудничество” 

Програмата има за цел да подпомогне целия спектър от научни дейности, 

mailto:center@centerbg.org
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm
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осъществявани чрез транснационално сътрудничество, от съвместни проекти 

и мрежи до координиране на изследователски програми, вкл. 

международното сътрудничество с трети страни. Тя е разпределена на 

подпрограми в 10 приоритетни области: Здраве; Храни, земеделие и 

биотехнологии; Информационни и комуникационни технологии; Нанонауки, 

нанотехнологии, материали и нововъвеждащи технологии; Енергия; Околна 

среда – вкл. провени в климата; Транспорт и аеронавтика; Социологически и 

хуманитарни науки; Сигурност; Космос. 

Програма „Идеи”  

Целите и са насочени към повишаване динамизма, творчеството и високата 

компетентност на европейската наука. Тя подпомага изследвания на 

границите на познанието, съдържащи висок научен риск, навлизащи в нови 

научни области, характеризиращи се с интердисциплинарност, вкл. 

социално-икономическите и хуманитарни научни области. За изпълнението 

на тази програма е изграден Европейски изследователски съвет. Програмата 

се изпълнява на базата на индивидуални проекти, изпълнявани от 

самостоятелни колективи с национален или транснационален характер. 

Акцент е поставен на младите учени и новосъздадени екипи, както и на вече 

утвърдени изследователски колективи. 

http://erc.europa.eu/index_en.cfm 

Програма „Хора” 

Програмата е насочена към подпомагане развитието на научната кариера на 

изследователите на всички нива, от начални квалификации до обучение през 

целия живот и кариерно развитие. Предвиждат се следните 5 вида дейности: 

Начална квалификация на учени; Обучение през целия живот и кариерно 

развитие; Партньорство между Индустрия - Академия /industry-academia 

pathways and partnerships/; Международни измерения; Специфични дейности 

за разработване на политики. 

Програма „Капацитети” 

Областите за подкрепа на проекти включват: Транспорт, изследвания, нови 

технологии, политика на МСП, иновации, индустрия, околна среда, 

икономика - финанси, местно развитие. 

Общия бюджет на Седма Рамкова програма с нейните четири специфични 

програми възлиза на 54,582 млрд. Евро 

http://ec.europa.eu/research/fp7/ 

http://ec.europa.eu/enterprise/smes/ 

http://www.cordis.lu/fp7/ 

 

mailto:center@centerbg.org
http://erc.europa.eu/index_en.cfm
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Програма „Фискалис” 

Програмата е насочена основно за развитието на нова единна 

компютризирана система за подпомагане на нови бизнес и законови 

инициативи в областта на митническата и данъчната политика. 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/ 

fiscalis_programme/index_en.htm 

 

Програма „Митници” 

Средствата, чрез които програмата се реализира, са: за подобряване на 

информационната система, включваща серия от инициативи за въвеждане и 

развитие на информационните технологии; сътрудничество в борбата с 

измамите;размяна на служители, семинари, работни групи, проектни групи, 

както и продължаване на съществуващите дейности, включително общата 

програма за обучение, техническата помощ на страните кандидатки и на 

трети страни. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2

007/index_en.htm 

 

Програма „Обществено здраве” 

Основната идея на програмата е чрез осигуряване на едно здраво европейско 

общество да се повиши просперитета, единството и сигурносттав ЕС. Също 

така общественото здраве се счита за ключов фактор в борбата с конкретни 

европейски предизвикателства, както застаряването на 

населението,заплахите за сигурността и липсата на работна ръка. Подкрепят 

се дейности за: Зощита на гражданите от здравни рискове; Подобряване на 

гражданската сигурност; Насълчаване на здравословен и активен начин на 

живот на възрастното население и преодоляване на здравните различия в 

обществото; Обмен на знания и добри практики; Събиране, анализиране и 

разпространяване на здравна информация. 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2007_2013_en.htm 

 

Програма „Защита на потребителя” 

В тази програма се подкрепят проекти, насочени към: Осигуряване високо 

ниво на защита на потребителя, предимно чрез подобрено доказване, по-

добро консултиране и представяне на потребителските интереси; 

Осигуряване прилагането на  правилата за защита на потребителя, предимно 

чрез сътрудничество, информация, обучение и обезщетение. 

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm 

mailto:center@centerbg.org
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm
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Инструмент за европейско съседство и партньорство 

Инструментът финансира съвместни програми, сближаващи регионите 

на държавите членки и страните партньори, които споделят общи граници. 

Специално внимание се обръща на сътрудничеството с Русия и останалите 

страни, приели пътни карти и планове за действие, с които да получат 

подкрепа от TAIEX (Technical Assistance Information ExchangeUnit). TAIEX 

предоставя техническа помощ на страните партньори при разбирането и 

съставянето на закони, свързани с плановете за действие. 

http://www.ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm 

 

Инструмент за сътрудничество в развитието 

Целта на инструмента е да поддържа икономическo, финансовo, научно-

техническо, както и всички други форми на сътрудничество между 

партниращи си страни и региони като по този начин да намалява бедността в 

тях и да осъществява мерки, насочени към реализиране на целите на 

вътрешните политики на ЕС в чужбина. 

http://ec.europa.eu/development/index_en.htm 

 

Инструмент за стабилност 

Инструментът е насочен към справянето с кризисни ситуации и определени 

дългосрочни трансгранични предизвикателства (ядрена безопасност, борба с 

трафика на хора, борба с организираната престъпност и тероризма, 

непредвидени заплахи за общественото здраве). 

Той ще позволи на Общността да реагира бързо, ефективно и единно в 

кризисни ситуации в трети страни, както и в бъдещите глобални и 

трансгранични предизвикателства в трети страни (сигурност и стабилност). 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/reform/intro/ip04_1151.htm 

 

 

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ  

С приемането на България през 2007 г. като пълноправен член на ЕС, 

Предприсъединителните програми преустановиха своето действие в страната 

ни и се замениха от Структурните фондове на ЕС, Кохезионния фонд, и 

други финансови инструменти за финансиране на проекти за страните членки 

на Общността.  

mailto:center@centerbg.org
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ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ 

Независимо от факта, че Европейският съюз като цяло представлява 

просперираща икономическа общност, налице са различия в състоянието и 

развитието на над 250-те региона в съюза. Именно премахването на тези 

несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни възможности 

за достъп до качествено образование и обучение, за получаване на 

подходяща работа, за екологично чиста околна среда, за осигуряване на 

благоприятна бизнес-среда е основната цел на регионалната политика или 

както още се нарича политиката на сближаване. (Известна още като 

Кохезионна политика или Кохезия.)  

Регионалната политика на Европейския съюз  се основава на принципа на 

солидарността, доказващ се от бюджета на Общността, който насочва голяма 

част от ресурсите си към по-слабо развитите региони и социални групи.  

В чл. 158 от Договора за създаване на Европейската общност се заявява, че за 

да засили своето икономическо и социално сближаване, Общността ще се 

стреми към намаляване на различията между равнищата на развитие на 

различните региони и на изостаналостта на най-необлагодетелстваните 

региони или области, включително селските области.  

В чл. 159 се посочва, че тези действия ще бъдат подпомагани чрез:  

• Структурните фондове (СФ),  

• Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и  

• други съществуващи финансови инструменти.   

Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския Съюз 

за провеждането на неговата Регионална политика. За периода 2007-2013 г., 

ЕС определи в свои основни документи следните фондове като Структурни. 

Това са:  

1. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР);  

2. Европейският социален фонд (ЕСФ);  

Цели на Структурните фондове: 

mailto:center@centerbg.org
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Общността определя няколко на брой специфични цели, които са общи за 

целия ЕС за програмния период 2007-2013 г..  

Цел 1 "Сближаване" - Тази цел се стреми да ускори сближаването на най-

слабо развитите страни-членки и региони, чрез подобряване на условията за 

растеж и заетост посредством увеличаване и подобряване на качеството на 

инвестициите във физически и човешки капитал, развитието на иновациите и 

обществото, основано на знание, адаптирането към икономически и социални 

промени, защитата и подобряването на околната среда, както и 

административна ефективност. Финансирането по Цел 1 става от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален 

фонд (ЕСФ) и от Кохезионният фонд, който концентрира своя принос за 

устойчиво развитие.  

Към Цел 1 се включва и засилване на институционалния капацитет и 

ефективността на държавната администрация, включително и капацитета за 

управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд.  

По отношение на критериите за допустимост на регионите за финансиране от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд. България е избираема за 

финансиране по Цел 1.  

Цел 2: "Регионална конкурентноспособност и заетост". Целта е насочена, 

извън най-слабо развитите региони, към засилване на 

конкурентноспособността на регионите и заетостта чрез изпреварване на 

икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с 

отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото 

основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на околната 

среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на 

труда. Финансиране се отпуска от ЕФРР и ЕСФ.  

Цел 3: "Европейско териториално сътрудничество". Целта се стреми да 

засили трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни инициативи 

на междунационално ниво, чрез действия водещи до интегрирано 

териториално развитие, обвързани с приоритетите на Общността, и чрез 

мрежи и обмяна на опит на подходящо териториално ниво. Предвижда се 

финансиране само от ЕФРР.  

mailto:center@centerbg.org
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Принципи на действия: 

Опирайки се на принципа на солидарността между хората в Съюза и идеята 

за всеобщ икономически и социален прогрес, страните-членки на ЕС 

провеждат европейска регионална политика, финансирана от фондовете на 

ЕС, като по този начин Съюзът оказва влияние и върху планирането на 

развитието на регионално и местно ниво.  

Принцип на партньорство - действията на Общността допълват и 

подпомагат националните дейности. Те следва да бъдат резултат от тясно 

сътрудничество и консултации между Европейската комисия и държавата, 

като в процеса участват национално определените органи на централно и 

местно ниво и социално-икономическите партньори.  

Принцип на координация - ЕК и държавата гарантират координиране и 

недопускане на припокриване на финансиранията от различните фондове и 

помощта от други финансови инструменти.  

Принцип на децентрализация -осигурява делегиране на права по 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд от ЕК на 

държавата;  

Принцип на допълняемост - средствата от ЕС следва да допълват местните 

източници на финансиране, чието ниво се определя от държавата.  

 

Финансови инструменти на ЕС 

Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните 

цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия 

Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове 

(СФ).  

Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР (The European Regional 

Development Fund - ERDF) 

ЕФРР е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за 

провеждането на общата "регионална политика", чиято цел е да допринесе за 
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намаляване на различията между регионите в Общността. Фондът се прилага 

главно в национални програми за стимулиране на развитието, чрез 

безвъзмездни субсидии. Също така и при финансирането на: производствени 

инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които 

допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за 

създаване на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки 

фирми; мерки, насочени към експлоатиране на потенциала на вътрешно 

регионалното развитие; инвестиции в областта на образованието и 

здравеопазването в региони, попадащи в дефиницията на Цел 1; финансиране 

на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на ниво 

Общност, особено, когато се отнасят до гранични райони на държавите-

членки, туризъм, урбанистично развитие и култура.  

Европейски социален фонд - ЕСФ (The European Social Fund - ESF) 

ЕСФ е създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки подпомагащи 

социалната политика. Мерките за постигане на висока заетост са една от 

важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Основната му 

задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в 

борбата с безработицата, насърчава връщането на безработните и 

необлагоделстваните групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на 

мерки за обучение и на системи осигуряващи заетост. Финансирането по 

фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара на труда; 

осигуряване на равни възможности на пазара на труда; развитие на уменията, 

способностите, повишаването на професионалната квалификация, 

преквалификация и т.н.; насърчаване създаването на работни места; 

финансиране на проучвания и пилотни схеми отнасящи се до аспекти, които 

са общи за няколко страни-членки.  

Кохезионeн фонд (The Cohesion Fund) 

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с 

най-слабо развитите държави - членки на съюза. Предвиден е да финансира 

крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на 

околната среда.  

mailto:center@centerbg.org
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Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство - секция 

"Ориентиране" - ЕФОГСС (The European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund - EAGGF) 

Създаден е през 1962 г. Основен инструмент за провеждане на Общата 

селскостопанска политика. Фондът финансира мерки за развитие на селските 

области и помощи за фермерите. В съответствие с принципите на член 39 на 

Договора за Европейската икономическа общност, финансовото съдействие 

по фонда е насочено конкретно към изпълнението на следните задачи: 

укрепване и реорганизиране на селскостопанските, и горските структури, 

включително тези за пазарна реализация и преработка на селскостопанските 

и горските продукти и облекчаване на природните затруднения в селското 

стопанство; осигуряване приспособяването на селскостопанското 

производство и насърчаване развитието на допълнителни дейности за 

фермерите от двата пола; подпомагане осигуряването на добър жизнен 

стандарт; подобряване развитието на социална мрежа в земеделските 

области, защитата на околната среда и опазването на природата (в това число 

чрез осигуряване на консервация на природните селскостопански ресурси); 

предоставяне на техническа помощ и информация, както и на подкрепа за 

проучвания и пилотни проекти за насърчаване на земеделското развитие на 

ниво Общност.  

Фондът има две секции:  

Секция "Гарантиране" - това е по-голямата част от фонда и е основен 

инструмент за гарантиране на цените на селскостопанска продукция;  

Секция "Ориентиране" - служи за провеждане на структурната политика в 

селското стопанство, субсидира приспособяването на производството към 

пазара, подобряването на качеството и т.н.  

Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството - ФИОР (The 

Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG) 

Създаден е през 1993 г. Фондът е създаден в отговор на криза в сектора и е 

предвиден да съдейства за неговото преструктуриране, да подпомага 

адаптирането и модернизирането на риболовната индустрия.  
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Териториално сътрудничество 

Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР), е предназначено да подкрепя 

хармоничната и балансирана интеграция на територията на ЕС чрез 

подпомагане на сътрудничеството в области, които са от значение за 

общността на трансгранично, транснационално и междурегионално равнище.  

Оперативните програми за териториално сътрудничество са:  

• Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на 

Европейския съюз: България - Гърция и България - Румъния с 

финансиране от ЕФРР;  

• Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на 

Европейския съюз: България - Турция, България - Република 

Македония, България - Сърбия. Тези три програми се финансират както 

от ЕФРР, така и от Инструмента за пред-присъединителна помощ 

(ИПП) на ЕС;  

• Програмата за Черноморския басейн, финансирана както от ЕФРР, така 

и от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство 

(ЕИДП);  

• Програмата за транснационално сътрудничество в Зона "Югоизточна 

Европа" (South East European Space);  

• Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC;  

• Програма INTERACT II за оперативно съдействие;  

• Оперативна програма ESPON 2013 (Европейска мрежа за наблюдение 

на териториалното планиране);  

• Оперативна програма URBACT II.   

В рамките на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество", България  

развива сътрудничеството в следните обобщени области:  

• насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, 

туризъм, култура и трансгранична търговия;  

• насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на 

природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни 

и технологични рискове;  

• подкрепа за връзките между градските и селските райони;  
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• намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, 

информационни и комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични 

системи и съоръжения за вода, отпадъци и енергия;  

• развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на 

инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, 

туризъм и образование;  

• стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни 

инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, 

обучение и социално включване;  

• развитие на институционален и административен капацитет на 

регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за 

подготовка на нови проекти.   

Муждурегионалното сътрудничество е включено под формата на операция 

в Приоритетна ос 4 "Регионални и местни мрежи, сътрудничество и 

капацитет за усвояване" по Оперативна програма Регионално развитие 2007-

2013 г., която се финансира от ЕФРР за по-ясна подкрепа на връзките между 

Цел 1 и Цел 3 на новата Кохезионна политика.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 

 

За да получи средства от Структурните инструменти на ЕС, всяка държава 

членка на ЕС, трябва да разработи няколко типа стратегически документи: 

Национална стратегическа референтна рамка; 

Оперативни програми. 

 

Националната Стратегическа референта рамка (НСРР ) определя 

основните цели на политиката за развитие и приоритетите, които ще бъдат 

съфинансирани със средства от Структурните инструменти на ЕС за периода 

2007–2013 г. Това e и основният стратегически програмен документ, описващ 

стратегията на нашата страна за използване на средствата от Структурните 

инструменти на ЕС. НСРР е изготвена на базата на социално-икономически 

анализ, анализ на основните различия между България и ЕС и Националния 

план за развитие (НПР) за периода 2007–2013 г. Тя е разработена в 

съответствие със Стратегическите насоки за сближаване на общността, 
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основния документ, описващ приоритетите на ЕК за постигане на 

балансирано, хармонично и устойчиво развитие на регионите. 

Основната цел на помощта, предвидена в НСРР, е да допринесе за развитието 

на секторите, в които нашата страна има потенциал за развитие и 

стратегическо предимство. Документът описва институционалните и 

административни механизми за прилагане на Структурните инструменти на 

ЕС, както и участието и ролята на регионалните и местни власти и социално-

икономически партньори. Рамката на НСРР е описана в Регламента на ЕС, 

формулиращ условията по Европейския социален фонд, Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд. Съгласно тези изисквания 

документът съдържа анализ на силните, слабите страни и потенциала за 

развитие, стратегия за интервенциите, списък и описание на Оперативните 

програми, приноса на НСРР към европейските приоритети за 

конкурентноспособност и заетост, механизъм за изпълнение, финансов 

контрол и наблюдение. Документът се основава на задълбочен социално-

икономически анализ и ключови аспекти на националните стратегии, приети 

и осъществявани в България. Целите на стратегията на НСРР се вписват 

напълно в рамката на Стратегическите насоки на Общността в областта на 

сближаването, Лисабонската стратегия и принципите за устойчивост, 

формулирани в Заключенията на Съвета от Гьотеборг.  

Главната цел на стратегическите интервенции, които ще бъдат финансирани 

от Европейския съюз в България,е да се подкрепят инвестициите, 

необходими за икономическото развитие, като се инвестира в необходимите 

инфраструктури, човешкия потенциал и поддържане на благоприятна бизнес 

Среда и социално включване. Тази цел акцентира силно върху 

необходимостта да се даде приоритет на инвестициите, насочени към 

развитие на икономика, основана на знанията, за да се поддържа устойчив 

ръст на Европа на един по-конкурентен световен пазар. 

Визията на стратегията се основава на обширен анализ на различията в 

развитието на страната, като същите са идентифицирани в Националния 

план за развитие 2007–2013 г. и в Националната програма за реформи. 

Визията на България за развитие като държава–членка на ЕС, е към 2015 г.  

България да стане конкурентоспособна страна–членка на ЕС, с високо 

качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото. 

Дългосрочната визия за България обединява две конкретни 

средносрочни цели за програмния период 2007–2013 г.: 

- Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на 

постигането на висок и устойчив растеж; 
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- Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, 

доходи и социална интеграция. 

За да постигне цялостните средносрочни цели, България  се фокусира върху 

четири стратегически приоритета – три тематични и един териториален: 

- Подобряване на базисната инфраструктура; 

- Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта; 

- Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и   

доброто управление; 

- Поддържане на балансирано териториално развитие. 

Първият приоритет предвижда оказване на подкрепа за по-качествени 

транспортни инфраструктури, информационни и комуникационни 

технологии и връзки и инвестиции в инфраструктурата за защита на околната 

среда. 

Вторият приоритет предвижда оказване на подкрепа за адекватни 

човешки ресурси както в публичния, така и в частния сектор. 

Третият приоритет се фокусира върху създаване на ефекивна рамка за 

подкрепа на бизнеса чрез подобряване на регулаторната среда, насърчаване 

на предприемачеството, иновациите и развиването на ефикасна, модерна и 

прозрачна държавна администрация. 

Четвъртият приоритет е с териториална насоченост и има за цел 

балансиран растеж посредством подпомагане на районите на България да 

развиват своя потенциал за растеж, опазването на околната среда и 

биоразнообразието, опазването на природното и културно наследство. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Всеки стратегически приоритет е подкрепен по един съгласуван начин от 

действия, формулирани в 7 Оперативни програми: 

• Оперативна програма Регионално развитие; 

• Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика; 

• Оперативна програма Развитие на човешките ресурси; 

• Оперативна програма Административен капацитет; 

• Оперативна програма Транспорт; 

• Оперативна програма Околна среда; 

• Оперативна програма Техническа помощ. 
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Съгласно европейското законодателство Оперативната програма е одобрен 

от Европейската комисия документ, определящ стратегията за развитие на 

държавата членка чрез използването на набор от приоритети, финансирани от 

един фонд. 

 

Обща структура на програмните документи в ЕС 

Общата структура на програмните документи винаги отразява връзката 

между стратегическо планиранe (от една страна) и програмиране (от друга). 

Примерът по-долу започва с анализ на ситуацията по метода SWOT (ССВЗ) – 

„Силни страни – Слаби страни – Възможности – Заплахи”.  
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Програмите съдържат различни равнища или части. Те са раздробени на 

приоритетни области, които на свой ред са раздробени на мерки. Мерките са 

оперативни и финансови “пакети” в рамките на програмата, които дават 

израз на много точни/конкретни намеси (интервенции). Това е налице в 

рамките на дадена Оперативна програма на Структурните фондове, където 

програмата е подразделена на редица приоритети и всеки един приоритет – 

на поредица от конкретни мерки. Мерките, а както ще видим на схемите, и 

дори проектите приличат на програмите в много отношения и като цяло 

следват същата основна логика на стратегическото планиране, макар и 

приложена на по-ниски равнища: те са планирани във времето, водени от 

целите и продиктувани от резултатите и включват финансови инвестиции. 

Мерките са свързващото звено между програмата и проектите. 

Когато разглеждаме влъзките между трите компонента, забелязваме няколко 

динамични връзки – налице е йерархия на целите: целите на по-ниското ниво 

на програмата (мярката) помагат да се осигури осъществяването на целите на 

по-високото ниво. Съответно, целите на по-ниското ниво са формулирани 

във функция на по-стратегическите цели от по-високото ниво. Това е 

изключително важно за всички нива: даден проект, кандидатстващ по 

дадена схема (операция) е подходящ, само ако помага за 

осъществяването на целите на схемата, дадената схема (операция) е 

подходяща само, ако помага за осъществяване на целите на мярката, 
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мярката е подходяща за цялостната програма, само ако целите й, 

измерени чрез постигането на крайни продукти, резултати и 

въздействия помагат за осъществяването на целите на приоритета и, в 

крайна сметка, на програмата. Виждаме как всичко това е 

взаимосвързано на схемата по-долу.  

 

 

 

Всяка Оперативна програма е разделена на приоритетни оси и операции. 

Приоритетната ос е съставена от група от операции, които са свързани и имат 

специфични измерими цели. Операцията е проект или група от проекти, 

които са избрани от съответния Управляващ орган на ОП съгласно 
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критериите, одобрени от Комитета за наблюдение, изпълнявана от един или 

повече бенефициенти и позволяваща постигането на целите на приоритетната 

цел. 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” подкрепя мерки за 

възстановяване и обновление на градовете, развитието на туризма, 

разработване на местни и регионални транспортни схеми и подпомагане на 

интегрирани инициативи за регионално и местно развитие. 

Средствата по тази програма са от ЕФРР. 

Потенциалните бенефициенти са общини, общински компании, асоциации на 

общини, неправителствени организации с представителство на местните 

власти. 

Приоритетите и основните операции на Оперативната програма са: 

Приоритет 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие 

Сред операциите са: 

• Социална инфраструктура; 

• Жилищна политика; 

• Организaция на икономическите дейности; 

• Подобряване на физическа среда и предотвратяване на рискове; 

• Системи за устойчив градски транспорт; 

Приоритет 2. Регионална и местна достъпност 

Сред операциите са: 

• Регионална и местна пътна инфраструктура; 

• Мрежи и услуги, свързани с информационни и комуникационни 

технологии; 

• Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси; 

Приоритет 3. Устойчиво развитие на туризма 

Сред операциите са: 

• Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура; 

• Разработване на туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите; 

• Маркетинг на международния туризъм__ 

Приоритет 4. Създаване на регионални и местни мрежи; сътрудничество 

и изграждане на капацитет 

Сред операциите са: 

• Партньорства за интегрирано развитие; 
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• Териториално планиране и разработване на проекти; 

• Маломащабни местни инвестиции; 

• Междурегионално сътрудничество; 

Приоритет 5. Техническа помощ 

Сред операциите са: 

• Управление, мониторинг, оценка и контрол; 

• Комуникация, информация и публичност; 

• Техническо администриране. 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” Подкрепя мерки, свързани с повишаване 

ефективността на предприятията и развитие на бизнес среда, подобряване на 

достъпа до финансиране, развитие на икономика, основана на знанието и 

иновационните дейности и укрепване на международните пазарни позиции 

на българската икономика. Средствата по програмата са от ЕФРР. 

Потенциалните бенефициенти са малки и средни предприятия, 

изследователски институти, университети 

Приоритетите на Оперативната програма са: 

Приоритет 1. Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационни дейности. 

Операции: 

• Подкрепа за стартиращи технологични фирми; 

• Повишаване на иновативния потенциал на предприятията; 

• Подобряване на проиновационната инфраструктура в подкрепа на 

бизнеса; 

Приоритет 2. Повишаване на ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда. 

Операции: 

• Проекти за МСП за технологично развитие и модернизация; 

• Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса; 

• Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и 

използването на възобновяеми енергийни източници; 

• Подкрепа за бизнес коопериране; 

Приоритет 3. Финансови ресурси за развитие на предприятията. 

Операции: 

• Подкрепа за гаранционни фондове; 

• Подкрепа за фондове за дялов (рисков) капитал; 
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• Подкрепа за фондове за микрокредитиране; 

• Подкрепа за създаване на мрежа от бизнес ареали; 

Приоритет 4. Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика. 

Операции: 

• Подкрепа за привличане на инвеститори; 

• Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа; 

• Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по 

качеството 

 

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

Програмата насърчава подобряването на достъпа до образование и 

повишаване на неговото качество, насърчаване на ученето през целия живот, 

насърчаване на социалната интеграция и равните възможности, подобряване 

на достъпа до социални и здравни услуги, подобряване на социалната 

инфраструктура, повишаването на адаптивността, мобилността и 

конкурентоспособността на работната сила, създаване на повече и по-добри 

работни места.  

Средствата по тази програма са от ЕСФ. 

Потенциалните бенефициенти са образователни институции, центрове за 

професионално обучение, НПО, училищни и академични организации, 

институции на пазара на труда на национално и регионално равнище 

Приоритетите на Оперативната програма са: 

Приоритет 1. Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара 

на труда, насърчаващ включването. 

Операциите имат за основна цел повишаване инициативността на 

безработните хора и тяхното мотивиране за активно участие в трудовия 

живот, било то чрез създаване на свой собствен бизнес и/или чрез 

посещаване на обучителни курсове, които ще им бъдат от полза при 

търсенето на работа. 

Приоритет 2. Повишаване на продуктивността и адаптивността на 

заетите лица 

Основни операции: 

• Повишаване на професионалните умения на заетите лица; 

• Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда; 

• Подобряване на условията на труд на работните места; 
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Приоритет 3. Подобряване на качеството на образованието и 

обучението 

в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на 

икономика, базирана на знанието. 

Основни операции: 

• Подобряване на качеството на образователните услуги; 

• Модернизиране на образователната система; 

• Свързване на образователната институции с бизнеса и 

изследователската дейност; 

Приоритет 4. По-добър достъп до образование и обучение. 

Основни операции: 

• Достъп до образование и обучение за уязвимите групи; 

• Младежта в образованието и обществото; 

• По-нататъшно развитие на ученето през целия живот; 

Приоритет 5. Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика. 

Основни операции: 

• Подкрепа на социалната икономика; 

• Работоспособност чрез по-добро здраве; 

Приоритет 6. Подобряване ефективността на институциите на пазара 

на труда, социалните и здравни услуги 

Основни операции: 

• Развитие и модернизация на системата на пазара на труда и 

повишаване ефективността на работа на институциите, работещи в 

сферата на пазара на труда; 

• Укрепване на капацитета на институциите за предоставяне на социални 

и здравни услуги, подобряване на капацитета и ефективността на 

работата на институциите, ангажирани в сферата на социалните и 

здравни услуги, както и насърчаване на тяхното взаимодействие и 

сътрудничество със съответните частни доставчици. 

Приоритет 7. Транснационално сътрудничество. 

Приоритетът е основан на принципите на EQUAL и има за цел 

разработването на проекти, свързани с пригодността за заетост, 

предприемачеството, адаптивността, равнопоставеността на половете и 

проблематиката на лицата, търсещи убежище в европейските страни. 
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Оперативна програма “Административен капацитет”  

Подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива 

– централно, регионално и местно, с цел подобряване на качеството на 

предлаганите услуги на гражданите и управлението на Структурните 

инструменти. 

Тази програма получава средства от ЕСФ. 

Потенциални бенефициенти са структурите на държавната администрация на 

всички нива и структурите на гражданското общество. 

Приоритетите на Оперативната програма са: 

Приоритет 1. Добро управление. 

Основни операции: 

• Ефективна структура на администрацията; 

• Прозрачна и открита държавна администрация; 

• Ефективен процес на провеждане на политики и координация; 

• Администрацията – партньор с бизнеса; 

• Прозрачна и ефективна съдебна система; 

Приоритет 2. Управление на човешките ресурси в държавната 

администрация, съдебната система и структу- 

рите на гражданското общество 

Основни операции: 

• Компетентна и ефективна държавна администрация; 

• Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество; 

• Модерно управление на човешките ресурси в държавната 

администрация; 

• Компетентна и ефективна съдебна система; 

Приоритет 3. Качествено административно обслужване и развитие на 

електронното правителство. 

Основни операции: 

• Подобряване на обслужването за гражданите и предоставяне на 

електронни услуги; 

• Развитие на услугите за бизнеса, в това число и на електронно 

правителство; 

• Интегриране на услугите и оперативна съвместимост; 

• Въвеждане на информационни технологии в съдебната система; 

 

 

Оперативна програма  “Транспорт”  

mailto:center@centerbg.org


  ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ” 
         Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№ 15, тел.факс 032/ 62 83 74 

e-mail: center@centerbg.org ; www.centerbg.org 

31 

 

Подкрепя инвестиции в модернизация и рехабилитация на националната 

транспортна инфраструктура, подобряване на транспортните връзки със 

съседните страни, развитие на комбиниран транспорт, подобряване на 

корабоплаването и безопасността по морските и вътрешноводни пътища на 

България, развитие на устойчив градски транспорт.  

Тази програма получава финансиране от Кохезионния фонд и ЕФРР. 

Потенциалните бенефициенти са Национална компания ”Железопътна 

инфраструктура”, общини, Национална компания ”Пристанища”, 

Извънбюджетен фонд “Републиканска пътна инфраструктура”. 

Приоритетите на Оперативната програма са: 

Приоритет 1. Развитие на железопътната инфраструктура по 

основните национални и трансевропейски транспортни оси. 

Операции: 

• Строителство, рехабилитация, модернизация и електрификация на 

железопътни линии и участъци по трансевропейските транспортни оси 

и прилежащата им инфраструктурата от национално и европейско 

значение. 

Приоритет 2. Развитие на пътната инфраструктура по основните 

национални и трансевропейски транспортни оси 

Операции: 

• Строителство на нови, рехабилитация и модернизация на 

съществуващи магистрали от национално и европейско значение; 

• Строителство, модернизация и рехабилитация на съществуващи 

първокласни пътища от национално и европейско значение; 

• Строителство на нови, модернизация и рехабилитация на 

съществуващи второкласни пътища по трансевропейските транспортни 

оси от национално и европейско значение; 

• Строителство, модернизация и рехабилитация на пътни участъци, 

свързващи основната пътна мрежа на Република България с тази на 

съседните страни. 

Приоритет 3. Подобряване на интермодалността при превозите на 

пътници и товари. 

Основни операции: 

• Изграждане на интермодални терминали; 

• Подобряване на техническите, технологичните и експлоатационни 

параметри на терминалите; 

• Изграждане на товарни селища; 
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• Развитие на подземна градска железница, свързваща ключови 

транспортни центрове от национално значение (централни 

железопътни гари, централни автогари, летища, пристанища и др.) с 

други видове транспорт. 

Приоритет 4. Подобряване на условията за корабоплаване по морските и 

вътрешноводни пътища. 

Основни операции: 

• Изграждане и модернизация на средства за навигация; 

• Изграждане на буни и брегоукрепителни съоръжения; 

• Подобряване на дълбочината и широчината в критичните участъци по 

р. Дунав; 

• Драгажни работи. 

 

 

Оперативна програма „Околна среда”  

Подкрепя мерки, свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за 

събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води, третиране на 

отпадъци, подобряване качеството на атмосферния въздух, опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие.  

Тя, както и ОП „Транспорт” получава финансиране от Кохезионния фонд 

и ЕФРР. 

Потенциални бенефициенти са общински администрации, общински фирми, 

регионални асоциации/сдружения на общини, публични ВиК дружества 

Приоритетите на Оперативната програма са: 

Приоритет 1 

• Изграждане на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване 

и отвеждане на отпадъчните води (в населени места с над 2000 екв. ж.) 

Приоритет 2 

• Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци 

Приоритет 3 

• Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 

 

 

Оперативна програма  ”Техническа помощ”  

Подкрепя мерки, свързани с осигуряване на подкрепа за изпълнение на 

дейностите, финансирани по СКФ, и координация на програми, 

допълнителна 
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подкрепа за усъвършенстване функционирането на единната Информационна 

система за наблюдение и управление на средствата от ЕС и повишаване 

публичната информираност за Структурните инструменти на ЕС. 

Приоритетите на Оперативната програма са: 

Приоритет 1 

• Подкрепа за изпълнението на дейностите на Централното 

координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна 

рамка. 

Приоритет 2 

• По-нататъшно разработване и подкрепа за функционирането на 

информационната система за управление на средствата от СФ на ЕС. 

Приоритет 3 

• Разпространение на обща информация по отношение на Структурните 

инструменти на ЕС. 

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 

Що е проект, програма, мярка – основни понятия. 

Съществуват множество определения за проект, и програма, но най-общо 

можем да ги дефинираме по следния начин:  

 

Проектът е времево определена система от дейности, насочени към 

определена и специфична цел, осъществими с конкретен ресурс. 

 

Програмата е съвкупност от финансови, организационни и човешки 

ресурси, мобилизирани за постигане на определена цел или група цели за 

даден период от време. 

• Програмата има ясно дефиниран график на изпълнението на бюджета. 

• Целите на Програмата са предварително определени и са вътрешно 

съгласувани. 

• Ограните, отговорни за изпълнението на програмата са определени. 

 

Мярката е основна единица на Програмата, състояща се от съвкупности на 

проекта с точно определен бюджет. 
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За да се разглеждат дадени дейности като мерки, е необходимо те да са 

свързани с: 

• Влагане на организационни и бюджетни ресури; 

• Да са под общо управление. 

 

Елементи на проекта 

Всеки европейски проект или проект, който подготвяме пред други 

финансиращи програми се състои от следните елементи: 

   

Цели Стратегическа(дългосрочна); специфични(конкретни); задачи 

 

Обосновка 

Съвкупността от причини, породили създаването на проекта. 

Резултатите от анализа на проблема и причините за него. 

Дейности Подробно разписание на всички стъпки, които  трябва да 

бъдат осъществени, за да се постигнат целите и задачите. 

Методология Съвкупност от всички методи, които ще бъдат приложени при 

изпълнение на дейностите по проекта и от методите за оценка 

на изпълнението на проекта. 

График на 

изпълнение 

Разпределение на изпълнение на дейностите във времето и 

според отговорностите (партньори/членове на екипа) 

Очаквани 

резултати 

Съвкупността от продукри от проекта, ефекти от 

проекта(върху целевите групи на проекта и върху средата, в 

която се развива проекта) и въздействие на проекта за 

постигане на определена дългосрочна цел. 

Подробен 

бюджет 

Анализ на необходимите ресурси и стойностно изражение на 

изпълнението на всички заложени дейности.  

Приложения Логическа матрица; автобиографии 

 

 

ПОДХОД НА ЛОГИЧЕСКАТА РАМКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА 

НА ПРОЕКТА В ЕС  

 

Цикъл на проекта 

Фазите на проектовия цикъл по принцип са кумулативни - към следващата 

фаза се преминава, след като приключи предходната (с вземане на 

съответните управленски решения и с оформяне на съответните документи). 

Наблюдават се много  изключения от това правило, но те са по-скоро 
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привидни. ЕК работи едновременно по много общностни програми  и, 

съответно, различни програмни цикли са на различни нива на развитие. 

Фазите на пректния цикъл в ЕС могат да бъдат описани така: 

 

• Във фазата ПРОГРАМИРАНЕ се анализира състоянието на 

национално, местното и секторно ниво с цел да се определят проблемите, 

ограниченията и възможностите, към които може да се насочи 

сътрудничеството за развитие. Това включва преглед на социално-

икономическите показатели и на националните и местни приолитети, както и  

целите и приоритетите на обявената финансираща програма. Целта е да се 

открият/разпознаят и съгласуват основните цели и приоритети по сектори за 

сътрудничеството за развитие, като по този начин се осигури подходяща и 

осъществима рамка, в която проектите могат да бъдат идентифицирани и 

подготвени. За всеки от тези приоритети трябва да бъдат разработени 

стратегии, които вземат предвид поуките от съществуващия опит. 

• Във фазата ИДЕНТИФИЦИРАНЕ се идентифицират и пресяват 

за по-нататъшно проучване идеите за проекти и други действия за развитие. 

Това включва консултации с бъдещите бенефициенти от всяко мероприятие, 

анализ на проблемите, които имат, както и идентификация на 

възможностите за атакуване на тези проблеми. След това може да се вземе 

решение относно приложимостта (практическото значение) на всяка идея за 
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проект (както за бъдещите бенефициенти, така и за програмната рамка) и 

относно това, кои идеи трябва да бъдат допълнително проучени във фаза 

Формулиране. Точно на тази фаза често се случва програмирането да се 

разпадне: неясни идеи, на които липсват каквато и да било предварителна 

разработка и оценка биват “отречени” за бъдещо финансиране, а когато 

финансирането е налице от идеите няма и следа.  

          • Във фазата ФОРМУЛИРАНЕ практически значимите идеи за 

проекти се развиват до оперативни планове за проекти. Бенефициентите и 

другите заинтересовани страни участват в подробното уточняване на идеите 

за проекти, които след това се подлагат на оценка за осъществимост (дали е 

вероятно да успеят) и устойчивост (дали е вероятно да създадат 

дългосрочни ползи за бенефициентите). На основата на тази преценка се 

взема решение дали да се състави официално предложение за проект и да се 

търси финансиране за него.  

• Във фазата ФИНАНСИРАНЕ предложенията за проекти се 

преглеждат от финансиращата агенция и се взема решение дали да бъдат 

финансирани. Това, естествено, се случва, след като завърши процесът на 

кандидатстване.  

• Във фазата ИЗПЪЛНЕНИЕ проектът се пуска в действие и се 

осъществява. Това може да изисква организиране на търгове и възлагане на 

договори за техническа помощ или извършване на работи и доставки. По 

време на изпълнението, чрез консултиране с бенефициентите и участниците, 

ръководството на проекта преценява действителния напредък (спрямо 

планирания) с цел да определи дали проектът е на прав път по отношение 

постигане на своите цели. Ако е необходимо, проектът се преориентира, за да 

се насочи в правилната посока или да промени част от целите си в светлината 

на някакви значителни промени, които може да са настъпили от времето на 

формулирането му.  Изпълнението на проекта се предприема от партньорите 

или от техническа структура, изградена с цел осъществяването му, но те на 

всяка цена трябва да “управляват” изпълнението. На по-горното ниво 

Изпълнителните агенции имат отговорността да наблюдават и контролират 

напредъка и да предприемат действия, ако изпълнението на проекта сериозно 

се различава от одобрения план за изпълнение. 

• Във фаза ОЦЕНКА финансиращата агенция и страната-партньорка 

оценяват проекта, за да определят какво е било постигнато и да определят 

извлечените поуки. Изводите от оценката се използват за подобряване 

проектирането на бъдещи проекти и програми. Затова всеки проект се 

анализира и оценява комплексно - като разработване, прилагане и реални 
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резултати. Подходът за извършване на тази оценка се базира винаги на 

няколко задължителни принципа: 

- безпристрастност и независимост (гарантират се чрез възлагането 

на оценката на екипи, които не са били ангажирани с разработването и 

реализацията на проекта и с оценяването му); 

- достоверност (гарантира се чрез привличане на опитни експерти и 

прилагане на прозрачни процедури на анализ и оценка); 

- широко участие на заинтересованите страни в процеса на 

оценяване (предполага се, че именно стейкхолдерите са най-заинтересовани 

и затова – най-меродавни относно качествата на проекта; 

- полезност на заключенията и оценките (анализите на вече 

приключени проекти не бива да са самоцелни, а да съдържат препоръки за 

вземащите решения); 

- мултиплициране на положителния опит (оценката трябва да 

подпомага и улеснява процеса на копиране на най-доброто в приключения 

проект и заобикаляне на неговите слабости в бъдеще).  

Освен на качествена оценка, вече реализираните проекти се подлагат и 

на т.нар. „одит”. Целта на одитирането е да се направи преценка за разходите 

и приходите по проекта и да се изрази експертно заключение, което да даде 

нужната увереност при вземането на управленските решения. По правило, ЕС 

възлага одитирането на външни одитори, спазващи принципите на 

Международната федерация на счетоводителите (обективност, 

компетентност, конфиденциалност, независимост). ЕС се ръководи и от: 

- съответствие (доколко разходите и приходите са „законни” – 

съответстват на нормите на наионалното и общностното право; доколко те са 

„редовни” – съответстват на записаното в проекта и в свързаните с него 

финансови догорености); 

- ефективност (доколко разходите по проекта са донесли осезаеми, 

материални, практически ползи на преките и косвените бенефициенти); 

- ефикасност и икономичност (доколко приходите и разходите по 

проекта са качествено и професионално менажирани – балансирани, 

оптимзирани, опростявани, контролирани и прочее). 

 

Подход на Логическата рамка /ПЛР/ 

 

Европейските програми изискват използването на ПЛР като част от 

системата за управление цикъла на проекта от 1993 година, което осигурява 

основния комплект от инструменти, необходими за извършването на оценка 
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на качеството на проектите. С времето форматът, терминологията и 

инструментите на ПЛР са били модифицирани от различни агенции, но 

основните му аналитични принципи остават непроменени. Следователно, 

познаването на принципите на ПЛР е задължително за всички хора, 

участващи в разработването и предоставянето на помощ за развитие.  

ПЛР е аналитичен процес и набор от инструменти, които се използват в 

подкрепа на планирането и управлението на проекти. ПЛР следва да се 

разглежда като ‘помагало за мислене’.  Подходът позволява анализирането и 

структурирането на информация по начин, който дава възможност за 

задаване на важни въпроси, определяне на слабости и вземане на добре 

обосновани решения въз основа на по-добро разбиране на смисъла на 

проекта, неговите цели и средствата, чрез които те ще бъдат постигнати.  

Необходимо е да се прави разлика между ПЛР, който представлява 

аналитичен процес (включващ анализ на заинтересованите страни, анализ на 

проблемите, определяне на цели и избор на стратегия) и Матрицата на 

логическата рамка (МЛР), която, въпреки че изисква по-задълбочен анализ на 

целите, начина на тяхното постигане и потенциалния риск, осигурява и 

документалния продукт от аналитичния процес.   

Връзка с цикъла на проекта и основни за Управление Цикъла на 

Проекта /УЦП/ документи 

Подходът на логическата рамка (ПЛР) е основен инструмент, който се 

използва в контекста на управлението на цикъла на проекта.   

• По време на етап Идентифициране от УЦП се използва в помощ на 

анализа на съществуващата ситуация, за проучване на съвместимостта на 

предложения проект и за определяне на потенциални цели и стратегии; 

• По време на етап формулиране ПЛР се използва в подкрепа на 

подготовката на подходящ план за проект, съдържащ ясни цели, измерваеми 

резултати, стратегия за управление на риска и дефинирани нива на 

управленски отговорности; 

• По време на реализацията на проект/програма, ПЛР служи като основен 

управленски инструмент в помощ на планирането на оперативните дейности 

и наблюдението;  
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• По време на етап оценка и одит матрицата на логическата рамка осигурява 

обобщена информация за това, което е планирано (цели, показатели и 

основни предположения), като по този начин предоставя основа за оценка на 

постиженията и ефектите.   

Общ проблем при използването на Подхода на логическата рамка (и в 

частност разработването на матрицата) е това, че той се прилага отделно от 

разработването на други необходими проектни документи, като Проектния 

лист или Предложението за финансиране (т.е., като допълнение). Вследствие 

от това се получава несъответствие между съдържанието на матрицата на 

логическата рамка и описанието на проекта в текстовете на основните 

документи. ПЛР трябва да се прилага преди всичко останало, като по този 

начин ще бъде осигурен основен източник на информация за разработването 

на всички необходими за УЦП документи. 

Практически въпроси, свързани с прилагането на подхода 

ПЛР не дава магически решения, но когато е добре разбран и интелигентно 

прилаган е изключително ефективен аналитичен и управленски инструмент. 

От друга страна, подходът не може да замести опита и професионалната 

преценка и трябва да бъде допълнен чрез прилагането на други конкретни 

инструменти (например, оценка на институционалния капацитет, 

икономически и финансов анализ, анализ на равенството между половете, 

оценка на въздействието върху околната среда) и чрез прилагането на 

работни техники, които стимулират ефективното участие на 

заинтересованите страни.   

Процесът на прилагане на аналитичните инструменти от ПЛР по начин, 

стимулиращ участието на заинтересованите страни е също толкова важен, 

колкото и самата документална матрица. Това важи с особена сила в 

контекста на проекти за развитие, при които чувството за собственост върху 

идеята за проекта от страна на прилагащите партньори често е жизнено 

важно за успеха на реализацията на проекта и за устойчивостта на ползите. 

Ефективната работа в екип е абсолютно задължителна. 

За да бъдат избегнати общите проблеми, свързани с прилагането на ПЛР, 

тези, които го използват следва: 

• Да направят така, че техните колеги и партньори да са наясно с 

основните аналитични принципи и използваната терминология; 

mailto:center@centerbg.org


  ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ” 
         Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№ 15, тел.факс 032/ 62 83 74 

e-mail: center@centerbg.org ; www.centerbg.org 

40 

 

• Да подчертават, че ПЛР процесът е също толкова важен, колкото и 

продуктът матрица; 

• Да гарантират използването на подхода като инструмент за 

стимулиране участието на заинтересованите страни, диалог и съгласие по 

обхвата на проекта, вместо да налагат “външни” концепции и приоритети; 

• Да избягват използването на матрицата като основа за упражняване на 

контрол върху проекта; 

• Да разглеждат матрицата като презентационно обобщение (да я 

поддържат ясна и кратка); 

• Да подобряват и коригират матрицата в светлината на новополучена 

информация. 

• От друга страна, важно е да се знае, че въпреки простотата на 

концепциите, залегнали в основата на ПЛР, качеството на продукта зависи 

най-вече от уменията и опита на хората, участващи в неговото прилагане.   

Модел на Логическата рамка 

При разработването на логическа рамка се преминава през две отделни фази, 

анализиране и планиране, които протичат прогресивно по време на етапите  

Идентифициране и Формулиране от цикъла на проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапа на анализиране се състои от четири основни елемента, а именно: 

1. Анализ на заинтересованите страни, включващ предварителна оценка 

на институционалния капацитет, анализа на равенството между половете и на 

нуждите на други групи в неравностойно положение, като инвалиди (профил 

на основните играчи); 

ПРОГРАМНА АНАЛИТИЧНА 

ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ 

ПРОБЛЕМИ 

ЗАДАЧИ 

СТРАТЕГИИ 

ДЕЙНОСТИ 

ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА 

РЕСУРСУ 
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2. Анализ на проблемите (профил на основните проблеми, включително и 

на причинно-следствените връзки); 

3. Анализ на целите (представа за подобрената ситуация в бъдеще); 

4. Анализ на стратегиите (сравнение между различни варианти за 

разрешаване на определена ситуация). 

Този анализ трябва да се извършва като повтарящ се процес на учене, а не 

като обикновен комплект от линейни стъпки. Така например, анализът на 

заинтересованите страни трябва да бъде проведен на ранен етап от процеса, 

но въпреки това подлежи на преразглеждане и подобряване във връзка с 

нововъзникващи въпроси и получаването на нова информация.   

По време на етап на планиране резултатите от анализа се трансформират в 

практичен, готов за изпълнение оперативен план. На този етап: 

• се разработва матрицата на логическата рамка, която изисква по-нататъшен 

анализ и подобряване на идеите; 

• определят се ресурсните изисквания и се съставят графици за тях;  

• съставя се бюджет. 

Този процес също е повтарящ се, тъй като след изясняването на 

необходимите ресурси и съставянето на бюджета е възможно да възникне 

необходимост от преразглеждане и коригиране на обхвата на дейностите по 

проекта и очакваните резултати.  

 

 

ЕТАП НА АНАЛИЗИРАНЕ 

Преди започването на подробната работа с групите заинтересовани страни е 

важно участниците в определянето и формулирането на проекти да бъдат 

достатъчно информирани с насоките на обявената финансираща програма, 

нейните цели, приоритети, целеви групи и изисквания.  

Анализ на заинтересованите страни 

Като заинтересовани страни се определят всички лица, групи хора, 

институции или фирми, които биха могли да извлекат значителен интерес от 

успеха или провала на определен проект. В основата на анализа на 

заинтересованите страни е залегнал фактът, че различните групи имат 

различни проблеми, капацитет и интереси и те трябва да бъдат изяснени и 

взети под внимание в процеса на определяне на проекта, целите и 

стратегията.  
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Следователно, основните въпроси, на които търси отговор анализът на 

заинтересованите страни са “чии проблеми или възможности анализираме” и 

“кой ще извлече полза или загуба от предлагания проект и каква ще бъде тя”. 

Крайната цел е да се увеличат максимално социалните, икономическите и 

институционалните ползи, които даден проект ще донесе на целевите групи и 

крайните бенефициенти и да се намалят до минимум потенциалните 

негативни ефекти (включително конфликти между заинтересованите страни). 

Основните стъпки при анализа на заинтересованите страни включват: 

1. Определяне на общия проблем на развитието или възможността, която 

се разглежда; 

2. Определяне на всички групи, които биха имали значителен интерес от 

евентуалния проект; 

3. Проучване на техните роли, различни интереси, относително влияние и 

капацитет за участие (предимства и недостатъци);  

4. Определяне на степента на сътрудничество или конфликт във 

взаимоотношенията между заинтересованите страни; 

Интерпретация на резултатите от анализа и включване на необходимата 

информация в разработката на проекта е с цел гарантиране на:  подходящо 

насочване на ресурсите за постигане на поставените цели за 

разпространение/равенство и за задоволяване нуждите на приоритетните 

групи; наличие на подходяща управленска и координационна рамка, 

стимулираща чувство за собственост върху проекта и участие; конфликтите 

на интереси между заинтересованите страни са изяснени и са решени по 

подходящ начин в разработката на проекта; и най-важното – включването на 

всички заинтересовани страни в процеса на разработването и в последствие в 

реализацията на нашия проект. 

 

Инструменти за извършване на анализ на заинтересованите страни 

Съществуват множество инструменти, които могат да се използват в 

подкрепа на извършването на анализ на заинтересованите страни. Някои 

варианти са описани по-долу, а именно: 

• Матрица за анализ на заинтересованите страни 

• SWOT анализ 

• Диаграми на Вен  

• Диаграми тип “паяжина”. 

Най-често се прилага матрицата за анализ на заинтересованите страни: 
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Заинтересувана 

страна 

Характеристика Интереси, 

приоритет, 

очаквания 

Чувствителност „+” и „-„ 

потенциал 

за 

влияние 

Възможни 

последствия 

и изводи за 

проекта 

 Социална, 

икономическа, 

образователна 

Нагласи 

Статут 

Цели 

Очаквания 

Конфликт  

Респект към 

общ. теми 

Ресурси 

Ексертиза 

Принос  

Потенциално 

отношение 

към проета; 

степен на 

влияние; 

необходими 

действия 

 

Анализ на проблемите 

Анализът на проблемите определя аспектите на съществуваща негативна 

ситуация и създава причинно-следствени връзки между определените 

проблеми. Анализът на проблемите включва три основни стъпки: 

1. Определяне на рамката и обекта на анализа; 

2. Определяне на основните проблеми, пред които са изправени целевите 

групи и бенефициентите (Какъв/какви е/са проблемът/проблемите? Чии са 

тези проблеми?);  

3. Визуализиране на проблемите под формата на диаграма, наречена “дърво на 

проблемите” или “йерархия на проблемите”, с цел анализиране и 

изясняване на причинно-следствените връзки. 

 

Това изисква да се извършат в екип две конкретни дейности: 

• Индентифициране на негативните аспекти на съществуващата ситуация 

(проучване) за събиране на информация за неговите различни аспекти 

в територията, в която сме решили да развиваме нашия проект; 

• Изработване на анализ на причино-следствената връзка между 

набелязаните проблеми (анализ). 

 

Проучване на проблема 

Проучването отнема най-голям период от време във фазата на анализа, но 

ние трябва да съберем информация, така че да бъдем експерти в проблемната 

област на проекта ни. Най-често използваните методи за това са: Запознаване 
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с доклади, статистики, отчети, интервю, дискусия с индентифицираните вече 

заинтересувани страни. Метод на мозъчна атака. 

 

Анализ на проблема 

Най-често използвания метод за извършването на анализа на проблема е 

метода „Дърво на проблема”. Целта е: 

▪ Да се разчлени проблема и да се извадат свързаните с него проблеми; 

▪ Да се структурират индентифицираните проблеми на 

взаимообвързаността: 

- проблем-причина;   

- проблем-следствие. 

Прилагането на този метод ни дава възможност да се изработи нагледна и 

изчерпателна картина на съществуващата негативна ситуация, която да ни 

даде допълнително възможност да разгледаме проблема в неговата:  

Вертикалана логика 

▪ Причинно-следствени вериги от проблеми (основен проблем и породен 

от него проблем); 

Хоризонтална логика 

▪ Проблеми, които не са взаимообвързани помежду си, но са в еднакво 

определящо значение по отношение на основния проблем. 

 

Анализът се представя под формата на диаграма, на върха на която са 

посочени последствията от даден проблем, а под тях – причините за проблема. 

Един ясен анализ на проблемите осигурява здрава основа за разработването на 

комплект от съвместими и концентрирани цели на проекта.  

При използването на инструмента „Дърво на проблемите” е важно да се 

запомни следното: 

• Качеството на продукта се определя от участниците в анализа и от уменията 

на фасилитатора. Участието на представители на заинтересованите страни, 

притежаващи подходящи знания и умения е от жизнена важност; 

• Най-подходящият форум за разработването на дърво на проблемите, анализ 

на резултатите и предлагане на последващи стъпки е работна среща на 

групи, съставени от не повече от 20 души; 

• В конкретни случаи може да се окаже целесъобразно съставянето на 

отделни дървета на проблемите от отделните групи заинтересовани страни, 

с цел определяне на различните гледни точки и вариациите между 

приоритетите; 
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• Процесът е също толкова важен, колкото и продуктът. Всички участници в 

анализа следва да го възприемат като обучение и като възможност за 

изразяване на различни гледни точки и интереси;  

• Продуктът (дърво на проблемите) следва да осигурява солидна, но 

опростена картина на действителността. Ако е твърде усложнен, 

полезността му при осигуряването на насоки за следващите стъпки в 

анализа ще бъде намалена. Едно дърво на проблемите не може (и не трябва) 

да съдържа или да обяснява всички аспекти на всяка определена причинно-

следствена връзка. 

След завършването си Дървото на проблемите представя обобщена картина на 

съществуващата отрицателна ситуация.  

Пример 

Приложение 1. „Дърво на проблема” 

Анализ на целите 

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

• Описване на бъдещата ситуация след отстраняването на идентифицираните 

проблеми; 

• Проверка на йерархията на целите;  

• Графично илюстриране на връзките средства-резултати. 

“Отрицателните ситуации” от дървото на проблемите се трансформират 

в решения, които се изразяват под формата на “положителни 

постижения”.  

Така например, “намалена комуникация между учители и родители” се 

трансформира в “подобрена комуникация и взаимодействия между учители и 

родители”. На практика тези положителни постижения представляват цели и 

се представят графика на целите, която илюстрира йерархията 

средства/резултати. Тази графика има за цел да осигури ясна картина на 

желаната бъдеща ситуация.   

Анализът на целите следва да се извършва чрез подходящи консултации с 

основните групи заинтересовани страни. Информацията, събрана чрез 

анализа на заинтересованите страни (включително оценката на 

институционалния капацитет) също трябва да бъде взета предвид. Това ще 

спомогне за: 

• обмислянето на приоритетите; 

• оценяването доколко е реалистично постигането на някои цели;  
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• определянето на допълнителни средства, необходими за постигане на 

желаните резултати. 

Завършеното дърво на целите предоставя обобщена картина на желаната 

бъдеща ситуация, включително и средствата, с които тя може да бъде 

постигната.   

Приложение 2 „Дърво на целите” 

Анализ на стратегиите 

По време на процеса на анализ на заинтересованите страни, следва да се 

обсъдят анализът на проблемите и анализът на потенциалните цели на 

проекта, възгледите относно потенциалните ползи или трудности, свързани с 

различни начини на решаване на проблемите. След това тези въпроси трябва 

да бъдат разгледани по-подробно, за да се определи вероятният обхват на 

проекта преди започване на по-задълбочена работа по формулирането му. 

Въпросите, които трябва да бъдат зададени и на които трябва да бъде даден 

отговор на този етап могат да включват: 

• Всички определени проблеми и/или цели ли трябва да бъдат решени или 

трябва да бъдат подбрани няколко от тях?   

• Кои положителни възможности могат да бъдат използвани ? 

• Коя комбинация от интервенции е най-вероятно да доведе до желаните 

резултати и до стимулиране на устойчивост на ползите? 

• По какъв начин може най-добре да бъде подкрепено чувството за 

собственост върху проекта у местните хора, включително и развитието на 

капацитета на местните институции? 

• Какви са вероятните капитални и повтарящи се разходи за различните 

възможни интервенции и кои от тях могат да бъдат реалистично покрити? 

• Кой е най-ефективният вариант(и) от финансова гледна точка? 

• Коя стратегия ще има най-голям положителен ефект върху задоволяването 

на нуждите на бедните и останалите идентифицирани групи в неравностойно 

положение? 

• Как могат да бъдат намалени или предотвратени потенциалните 

отрицателни ефекти върху околната среда? 

В някои отношения този аналитичен етап е най-труден и представлява най-

голямо предизвикателство, тъй като включва синтезиране на значителна по 

обем информация и след това извършване на сложна преценка относно най-

добрата стратегия (или стратегии) за реализация. В практиката често е 
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необходимо да се правят голям брой компромиси, за да се балансира между 

интересите на различните заинтересовани страни, политическите изисквания, 

изискванията на програмата и практическите ограничения, като например 

вероятната наличност на ресурси. 

Въпреки всичко това, задачата се улеснява, ако съществува одобрен 

комплект от критерии за оценка на предимствата на различните варианти за 

интервенция. Основните критерии за избора на стратегия могат да включват: 

 

Критерии     

Релевантност      

Бюджет     

Време      

Соц. значимост     

Влияние върху околната среда     

Връзка с програма     

 

Добрата стратегия 

• Свързва общата визия с конкретните дейности; 

• Основана е на приоритети; 

• Максимален ефект с наличните ресурси; 

• Дава достатъчно ясна представа как ще се случи проекта; 

• Балансирано и управляемо портфолио от различни типове дейности; 

• Базирана е върху анализ на външната среда; 

• Приета е от всички. 

 

 

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ 

Матрица на логическата рамка - формат, терминология и процес на                                                                                                                                                                                   

подготовка 

 

Резултатите от анализа на заинтересованите страни, проблемите, целите и 

стратегиите се използват като основа за изготвянето на Матрица на логическата 

рамка.   
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Матрицата на логическата рамка е най-обобщеното представяне на проекта и 

неговата логика.  

Вертикалната логика на матрицата показва логиката на интервенцията или 

как при наличие на необходимите средства действията се превръщат в 

резултати и водят до постигане на целта на проекта и общите (по-широки) 

цели (при наличието на определени външни фактори или допускания). 

Хоризонталната логика показва как ще се измерва успеха, респ. напредъка на 

проекта или кога ще знаем дали и доколко са постигнати целите. 

Матрицата на логическата рамка има определени елементи и ясни дефиниции 

за понятията, които се използват.  

Матрица на логическата рамка: дефиниция на понятията 

Общи цели Обясняват защо проектът е важен за обществото под формата на 

дългосрочни ползи за бенефициентите и разширени ползи за други 

групи. Свързват проекта, респ. програмата с политиката и програмните 

документи от по-висок ранг (обикновено общите цели произтичат пряко 

от подобни документи. Общите цели не могат да се постигнат само от 

конкретния проект/програма, а изискват принос и на други 

проекти/програми. 

Общи цели 

Цел на  
проекта 

Резултати 

Дейности Средства Разходи 

Предварителни  
условия 

Обективно 
проверими  
идикатори 

Източници 
за проверка Предпоставки 

вертикална логика 
хоризонтална логика 

Общи цели 

Цел на  
проекта 

Резултати 

Дейности Средства Разходи 

Предварителни  
условия 

Обективно 
проверими  
показатели 

Средства за  
проверка 

Допускания 

(Предпоставки) 

вертикална логика 
хоризонтална логика 
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(Конкретна) цел 

на проекта 

Главната конкретна цел на проекта (за разлика от общата цел) - това, 

което постига самия проект. Трябва да е насочена към основния проблем 

и да бъде формулирана като устойчиви ползи за целевите групи. 

Постигането й зависи от използването на резултатите от целевите групи. 

Един проект може да има само една (конкретна) цел. 

Резултати Продуктите от осъществените дейности, които в тяхната съвкупност 

водят до постигане на целта на проекта. Обобщават какво ще бъде 

постигнато по проекта, доколкото е под контрола на неговото 

управление 

Дейности Действията, които трябва да се предприемат, за да се постигнат 

резултатите. Осигуряват трансформирането на ресурсите в резултати. 

Обобщават какво ще бъде направено по проекта. 

Средства Материални и нематериални (в т.ч. човешки) ресурси, необходими за 

осъществяване на планираните дейности и управлението на проекта 

Разходи Финансовото изражение на всички ресурси за осъществяване на проекта 

Допускания Външни фактори, които биха могли да повлияят върху успеха на 

проекта, но върху които неговият ръководител няма пряк контрол, 

формулирани по позитивен начин 

Рискове Външни фактори, които биха могли да повлияят върху успеха на 

проекта, но върху които неговият ръководител няма пряк контрол, 

формулирани по негативен начин 

Предпоставки 

(предварителни 

условия) 

Условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществят дейностите, 

респ. за да стартира проекта. 

Обективно 

проверими 

показатели 

Показатели, които могат да бъдат обективно измерени, и които показват 

доколко са постигнати целите на трите най-високи нива в логиката на 

намесата (общи цели, цел на проекта, резултати). Представляват 

основата на системата за мониторинг на проекта 

Източници за 

проверка 

Източниците за потвърждаване на обективно проверимите показатели. 

Показват къде и под каква форма може да се намери информация за 
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постигането на целите на съответното равнище. 

 

Важно е да се подчертае, че съществува тясна връзка между матрицата на 

логическата рамка (която обикновено се прилага към проектното 

предложение) и основния текст на проектното предложение. При всички 

случаи е необходимо да има пълно съотвествие в техните твърдения (напр. 

целта на проекта в текста трябва да съответства на целта в логическата рамка 

и т.н.).  

 Опрастена логическа рамка – вертикална логика на предложението 

за проект 

 

Добра идея е към съставянето на матрицата на логическата рамка да се 

подхожда постепенно. Най-напред трябва да си изясним логиката на 

интервенцията. За целта може да се използва опростена матрица и да се 

потърсят прости отговори на няколко основни въпроса. 

Опростена логическа рамка 

Логика на интервенцията Допускания 

Предназначение (цел) на проекта 

 

 

 

Резултати/Продукти 

 

 

 

Дейности 

 

 

 

 

Представянето на вертикалната логика в опростена матрица може също да се 

раздели на две стъпки: 

1. Определяне на логиката на интервенцията (стратегията на проекта) – 

цел, резултати и дейности 

2. Определяне на външните фактори (допускания, рискове и 

предварителни условия) 

Първата стъпка  може да се представи опростено по следния начин: 
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         Логика на интервенцията 

 

При нея трябва да се попълни  лявата колона на опростената логическа 

рамка. 

Въпросите, които могат да ни помогнат затова са:  

1. Когато завърши проектът, какво конкретно ще бъде постигнато; как ще 

опишем постигнатото?  

2. Отговорът ни на (1), съвпада ли с намеренията ни? ТОВА наистина ли е 

онова, което искахме да постигнем? 

3. Какво трябва да бъде направено, за да постигнем (1)? Като определим 

съответните стъпки – дали ако те се направят, ще постигнем (1)? Ако да – 

явно сме последователни, ако не – нужно е преразглеждане. 

4. Дори ако стъпките ще доведат до (1), сигурни ли сме, че могат да бъдат 

направени? Ако не – какво би възпрепятствало извършването им? 

5. Какво ще ни е необходимо по принцип за да осъществим набелязаните 

стъпки? 

 

Когато имаме отговор на тези въпроси е необходимо само да формулираме 

по подходящ начин целта на проекта, неговите резултати и дейности. Тъй 

като, както вече беше посочено, общата цел може до голяма степен да зависи 

от вече определена по-широка рамка (например цел или мярка на Програма), 

на този ранен етап не трябва твърде много да се тревожите за това. 

Друг ефективен подход към оформяне на логиката на интервенцията е 

използването на дървото на целите. Ако има разработено подходящо дърво 

на целите и определена стратегия (т.е. избрана част от дървото, която да бъде 

атакувана чрез проекта), е необходимо просто прехвърляне на 

формулировките от дървото на целите в логическата матрица.  

 

Общи цели 

Цел на проекта 

Резултати 

Дейности Средства 
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Транспониране на дървото на целите в матрицата на логическата рамка 

 

 

Определяне и тестване на допусканията и рисковете 

 

Осъществимостта на проекта зависи не само от дейностите на самия проект, 

но и от външни фактори, които са извън неговия контрол (наричани 

допускания или рискове). Те трябва да бъдат идентифицирани още при 

началните етапи на формулирането на проекта и да бъдат записани в 

съответната колона на логическата матрица (като допускания, т.е. 

позитивно).  

Ако върху някои от външните фактори може да се повлияе, това трябва да 

бъде предвидено като дейност по проекта (в този аспект гледайте на колоната 

“допускания” като временен паркинг).  

Ако това не е възможно и необходимите външни фактори вероятно няма да 

са налице – по-добре е да се откажем от тази идея и да потърсим друга, която 

е осъществима. Но не оставяйте допускания с много висока вероятност да не 

бъдат реализирани – те се превръщат в “убиец на проекта” при неговата 

оценка. Също така, избягвайте “скритите” (неформулирани, незаписани) 

Принос в реформата за висше 
образование, така че тя да отговаря на 

нуждите на пазара на труда

Създаване на система за обучение в 
профил “социално подпомагане” на 

ниво висше образование

Създадените от 
университет “Х” 
бакалавърски и 

магистърски програми 
за социални 

работници получават 
акредитация от 

Министерство на 
образованието  

Създаване на центрове 
за дистанционно 

обучение на социални 
работници

Дейности Дейности

Общи
цели

Цел на 
проекта

Резултати

СРЕДСТВА

ЦЕЛИ

…..Дейности

Създаване на центрове

за дистанционно

обучение на социални

работници

Резултати

Създаване на система

за обучение в профил

“социално

подпомагане” на ниво

висше образование

Цел на проекта

Принос в реформата

за висше образование, 

така че тя да отговаря

на нуждите на пазара

на труда

Общи цели

…..Дейности

Създаване на центрове

за дистанционно

обучение на социални

работници

Резултати

Създаване на система

за обучение в профил

“социално

подпомагане” на ниво

висше образование

Цел на проекта

Принос в реформата

за висше образование, 

така че тя да отговаря

на нуждите на пазара

на труда

Общи цели
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допускания – всяко допускане трябва да бъде изрично записано в съответната 

колона на логическата матрица. 

Външните фактори могат да бъдат идентифицирани чрез мозъчна атака за 

всяко ниво на логическата рамка като си задаваме въпроса: “Какво още, 

освен интервенциите на проекта, е необходимо за успеха?” Отговорът се 

записва на реда след (под) тях. Ако самият проект не може да включи 

допусканията като дейности, те трябва да останат в колонката Допускания 

(това означава, че ние няма да можем да влияем върху тези допускания, но 

редовно трябва да ги наблюдаваме, за да видим дали са изпълнени). 

 

Да допуснем например че предвиждаме да обучим 20 души за разработване 

на проекти (Дейност 1) като част от стратегията за подпомагане развитието 

на местния потенциал в даден регион. Впоследствие установяваме, че сме 

приели, че съществуват подходящите преподаватели, които да обучат 

двадесетимата. Но дали случаят е такъв? Съществуват ли такива 

преподаватели? Това е предпоставка/допускане. Ако тя е в сила – тогава не 

съществува проблем, но ако не е – съществува. Така че ние трябва да 

преценим. Ако решим, че допускането е прекалено рисковано, трябва да 

проучим случая. Ако открием, че не съществуват подходящи преподаватели, 

може да решим да включим курс за обучение на преподаватели като Дейност 

0. Допускането се превръща в дейност по проекта. Ако преценим, че това не е 

възможно или е трудно осъществимо, просто трябва да се откажем от тази 

проектна идея. 

 

Алгоритъм за определяне на допусканията 
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Особено важни са т.нар. предварителни условия, които трябва да бъдат 

изпълнени, за да може въобще проектът да бъде изпълняван. Това са 

предпоставки, които са твърде важни, но са извън обхвата на проекта и 

затова те се разглеждат като предварителни условия (предпоставки) – с други 

думи те трябва да бъдат изпълнени от други участници преди да може да 

започне проекта. Например, може да е необходимо формулирането на 

определени политики и законодателство или създаването на определени 

институции, преди да е възможно започването на проекта. 

След записването на допусканията може да се развие в пълен вид 

вертикалната логика на проекта: 

• Ако предпоставките (предварителните условия) са налице, може да 

започне осъществяването на дейностите 

• Ако дейностите се осъществят и допусканията на това ниво са верни 

(респ. са изпълнени), това води до осигуряване на резултатите 

Важен ли е външният фактор? 

ДА НЕ 

Ще се осъществи ли 

той? 

Не го включвайте в лог-рамката. 

Почти със сигурност 

Вероятно 

 
Навярно няма 

 

Не го включвайте в лог-рамката. 

 
Включете го като предпоставка. 

 

Възможно ли е да преработите 

проекта, за да повлияете на 

външния фактор? 

ДА НЕ 

Проектът не е 

осъществим. 

Преработете проекта като добавите дейности 

или резултати; преформулирайте целта на 

проекта, ако е необходимо. 
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• Ако резултатите са осигурени и допусканията на това ниво са верни, 

целта на проекта ще бъде постигната 

• Ако целта на проета е постигната и допусканията на това ниво са 

верни, тя ще допринесе за постигане на общата цел.  

 

            Проверка на вертикалната логика на проекта 

 

Ако стигнем дотук, след това можем да пристъпим по-нататък с 

разработването на логическата рамка и планирането на проекта: в 

действителност много идеи за проекти – вероятно около 70 – 80% - на този 

етап вече биха могли да бъдат елиминирани. 

 

 Пълна логическа рамка – хоризонтална логика на предложението за 

проект 

При разработване на пълната логическа рамка се държи сметка за 

хоризонталната логика в проектното предложение. Специално внимание се 

отделя на следните компоненти: 

▪ обективно проверими показатели; 

▪ средства за проверка; 

▪ фактори, осигуряващи устойчивост; 

 

Обективно проверимите показатели (ОПП) са измерими показатели, 

които трябва да покажат дали целите на всяко ниво от йерархията на 

логическата рамка са били постигнати или не - т.е. те са инструмента за 

измерване на успеха на проекта в различни етапи от осъществяването му. 

ОПП осигуряват основата за разработване на подходяща, практически 

Общи цели

Цел на 
проекта

Резултати

Дейности

Предпоставки

Предпоставки

Предпоставки

Предварителни

Условия

+

+

+

Общи цели

Цел на 
проекта

Резултати

Дейности

Предпоставки

Предпоставки

Предпоставки

Предварителни

Условия

+

+

+
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приложима система за наблюдение (мониторинг). Заедно със средствата за 

проверка те осигуряват хоризонталната логика на проекта. Макар че главната 

им функция е свързана с наблюдението на изпълнението, тези индикатори и 

процесът на тяхното определяне помагат да се проверят целите (напр. 

доколко те са постижими, какво е съотношението разходи - единица резултат 

и пр.). Когато има проблем с определянето на индикаторите, това вероятно 

означава, че има нещо нередно и в самата проектна идея и нейната логика. 

 

Обективно потвърдими означава, че различните хора, измерващи едни и 

същи показатели,  получават едни и същи резултати. 

 

Показатели за измерване се определят на равнището на общите цели, целта 

на проекта и резултатите. Макар че понякога е необходимо да има повече от 

един показател на съответното равнище, за да се получи по-цялостна 

картина, няма смисъл от предвиждането на твърде много показатели (т.е. 

трябва да се прецени какво е необходимо и достатъчно, за да се оцени 

успеха). 

За да изпълняват своята роля те трябва да бъдат дефинирани от гледна точка 

на качество, количество, целева група, време/срок, място. Към тях се 

поставят изискванията, често обозначавани като SMART - да бъдат 

конкретни/специфични (Specific), измерими (Measurable), 

налични/постижими при приемливи разходи (Available/Attainable), 

уместни/подходящи (Relevant) и навременни (Timely). Няма смисъл от 

показатели, които са подходящи и специфични, но не са измерими и не могат 

да се осигурят в необходимия срок и при приемливи разходи за целите на 

наблюдението на напредъка на проекта. 

Не трябва да се забравя, че освен че се използват при селекцията на проекта, 

показателите ще бъдат наблюдавани и оценявани в процеса на неговото 

изпълнение, ако той бъде одобрен и финансиран. Това означава, че те трябва 

действително да могат да бъдат постигнати. 

 

За определяне на обективно проверимите показатели може да се 

препоръчат следните стъпки: 

• Определете основните показатели (индикатори) (напр. брой осигурени 

часове за обучение, брой обучени, % от обучените, които намират 

работа) - конкретност, измеримост, уместност 
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• Определете количествените параметри на индикаторите - качество, 

количество, време, целева група, място 

• Определете източниците на информация - наличност/достъпност, 

навременност 

• Стремете се към максимална простота - минимален брой индикатори 

(не всички възможни, а само достатъчните) 

• Избирайте най-лесните за получаване индикатори 

• Ако някой индикатор предполага специално проучване за измерването 

му (напр. задоволеност), включете го в дейностите и бюджета 

• Определете стойностите за изходното състояние: ако не можете да 

направите това, вероятно ще имате проблем с измерването в бъдеще 

 

Средствата за проверка/потвърждение са начините, по които 

показателите трябва да бъдат отчетени и предоставени на управлението на 

проекта или на оценителите на изпълнението му. Те трябва да описват: 

начинът (формата) на представяне на информацията (отчети по проекта, 

официална статистика, проучвания на бенефициентите и пр.), кой трябва да я 

предоставя и колко често трябва да бъде предоставяна.  

По отношение на източниците на проверка са напълно валидни принципите и 

критериите за оценка на източниците на информация: пълнота, 

представителност, надеждност, навременност, необходими разходи за 

получаването, необходими умения. Трябва да се държи сметка за това да се 

подберат подходящи показатели и източници за тяхната проверка, които да 

не обременяват проекта с големи, непропорционални разходи на време и 

средства. Не трябва да се забравя, че голяма част от показателите (особено на 

равнище резултат и отчасти цел на проекта) могат да бъдат извлечени от 

самия проект (неговите отчети) и че официалната статистика в никакъв 

случай не е единственият източник на информация. 

  

Факторите, които осигуряват устойчивост (продължителност, 

трайност, съхраняване) също са част от  логическата рамка. Може да се каже, 

че даден проект е устойчив тогава, когато продължава да принася ползи за 

бенефициентите си дълго след като е завършила основната част от 

подпомагането от страна на донорите.  

В някои случаи се предпочита термина качество, вместо устойчивост, с което 

се подчертава, че качеството е атрибут на проекта от самото начало на 

неговото разработване, докато устойчивостта по дефиниция се проявява (или 
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не) едва след края на проекта.  

 

Факторите на качеството (устойчивостта) могат да се обобщят по следния 

начин: 

 

ФАКТОР ОСНОВНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЪПРОСИ 

Чувство на 

собственост 

от страна на 

бенефициенти

те 

Степента, до която 

целевите групи и 

бенефициентите са 

участвали в 

разработването и 

продължават да 

участват, така че 

проектът има тяхната 

подкрепа 

Доколко са консултирани всички 

заинтересовани от самото начало по целите на 

проекта? 

Целевите групи подкрепят ли проекта? 

Доколко те са съгласни и ангажирани с целите 

на проекта? 

Доколко те са активни и участват в 

разработването на проекта? 

Политическа 

подкрепа 

Качество на 

съответната политика 

и степента, в която 

правителството-

партньор демонстрира 

подкрепа за 

осигуряване на 

услугите, 

предоставени от 

проекта и след 

приключването му 

Има ли адекватна политика в съответната 

област? 

Доколко съответната секторна политика е 

повлияла позитивно или негативно върху 

проекта? 

Има ли подкрепа от правителството, бизнес-

организациите и организациите на 

гражданското общество? 

Може ли да се очаква, че съответните власти 

ще осигурят подкрепа за приемане и 

прилагане на необходими допълнителни 

политики, в т.ч. за насочване на ресурсите и 

след приключването на проекта? 

Подходяща 

технология 

Възможност за 

дългосрочно 

използване на 

приложените в проекта 

технологии 

Избраните технологии могат ли да се 

използват при приемливи разходи в местните 

условия от всички видове потребители по 

време на реализацията на проекта и след 

приключването му? 

Избраните технологии съответстват ли на 

съществуващите нужди, култура, традиции, 

умения, знания? 

Обсъждани ли са алтернативни технологии? 
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Бенефициентите адаптират ли се към 

технологията без или с минимална 

допълнителна подкрепа и ресурси? 

Социо-

културни 

фактори 

Отчитане на социално-

културните норми и 

отношения и мерки 

Проектът съответства ли на местните социо-

културни норми? На възприятията за нуждите 

и начините за създаване и разпределение на 

ползите? 

Съобразен ли е с местните властови 

структури? 

Ще спомогне ли за по-справедливо 

разпределение на достъпа до ползите? 

Равнопоставе

ност на 

половете 

Отчитане и 

съобразяване с 

нуждите и интересите 

на мъжете и жените 

Проектът ще отговори ли на нуждите както на 

мъжете, така и на жените? 

Проектът ще доведе ли до устойчив 

равнопоставен достъп до услугите и 

инфраструктурата? 

Проектът ще спомогне ли за намаляване на 

неравенството между половете в дългосрочен 

план 

Опазване на 

околната 

среда 

Съобразяване с и 

въздействие върху 

оклната среда 

Идентифицирани ли са негативните ефекти 

върху околната среда, които могат да бъдат 

причинени от проекта? 

Предвидени ли са мерки за минимизиране или 

предотвратяване на вредните въздействия по 

време на проекта и след приключването му? 

Институциона

лен и 

управленски 

капацитет 

Способността и 

ангажираността на 

агенциите да 

осъществят проекта и 

да продължат да 

предоставят услуги и 

след приключването 

му 

Доколко проектът се “вписва” в 

съществуващата институционална 

организация? 

Организациите, осъществяващи проекта имат 

ли достатъчен капацитет и ресурси да 

управляват ефективно проекта и да продължат 

да предоставят услуги след приключването 

му? (добре управлявани, с адекватен и обучен 

персонал, с достатъчни технически и 

финансови ресурси) 

Ако липсва капацитет, какви мерки са 

предвидени за неговото изграждане в хода на 

проекта? 
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Икономическа 

и финансова 

обоснованост 

Съотношение ползи-

разходи и 

обоснованост на 

инвестицията 

Ползите от проекта оправдават ли разходите? 

Проектът отговаря ли на нуждите на целевите 

групи по най-обоснования и достъпен начин? 

Продуктите и услугите на проекта ще бъдат 

ли достъпни за целевата група и след 

приключване на финансирането? 

Съотношението ползи-разходи би ли се 

запазило в сравнение с подобни действия при 

които са елиминирани смущенията на пазара? 
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Проверка на матрицата на логическата рамка 

Логическата рамка се проверява като се “чете” по следния начин: 

 

 

За пълната проверка на логическата рамка може отново да се зададат 

редица въпроси: 

• Пълна, цялостна и последователна ли е вертикалната логика? 

Дейностите действително ли ще доведат до постигане на целта? Това 

ли е, което действително искаме? 

• Реалистични ли са предпоставките (предварителните условия)? 

Реалистични и пълни ли са допусканията? Приемливи ли са рисковете? 

• Подходящи ли са показателите и средствата за проверка? Показателите 

измерват ли адекватно съответното равнище на целите? Могат ли да 

бъдат осигурени в необходимите срокове и при приемливи разходи? 

• Очакваните ползи оправдават ли разходите? 

• Ползите ще могат ли да се запазят и след приключване на външното 

финансиране? 

• и т.н.  

 

След успешното приключване на този тест може да се премине към 

Общи цели  измерени чрез

води до постигане на

Цел на проекта  измерени чрез  и ако допуснем, че …

водят до постигане на

Резултати  измерени чрез  и ако допуснем, че …

водят до постигане на

Дейности  Средства  и ако допуснем, че

Предпоставки Ако предпоставките са
налице дейностите по
проекта могат да
започнат
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детайлното планиране на дейностите и разходите, и към изготвяне на 

проектното предложение (формулярът за кандидатстване). 

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ, РЕСУРСИ И РАЗХОДИ 

Графици на дейности 

Графикът на дейност представлява формат за анализиране и графично представяне 

на дейностите по проекта. Той спомага за определянето на логическата 

последователност, очакваната продължителност, възможните зависимости между 

дейностите, както и осигурява основа за разпределяне на управленските 

отговорности. След изготвянето на графика на дейностите може да бъде предприето 

по-нататъшно конкретизиране на ресурсите и разпределяне на разходите. 

Графиците на дейности и ресурси трябва да се разработят по време на 

предпроектното проучване. Без тази информация е невъзможно да се направи 

адекватна оценка на приложимостта, особено по отношение на анализа на ползите 

спрямо разходите. 

Необходимата степен на подробност зависи от естеството и мащаба на проекта, 

етапа, на който се намира цикълът на проекта и очакваните начини за неговото 

осъществяване. По време на етапа на планиране определените дейности следва да 

бъдат предварителни, тъй като обикновено не е целесъобразно да се предоставят 

твърде много подробности, особено когато прилагането на проекта няма да започне 

в рамките на една година след разработването му (поради времето, необходимо за 

одобряване на финансиране, сключване на споразумение за финансиране и, при 

необходимост, избор на консултанти).   

Графиците на дейности трябва ясно да бъдат свързани с постигането на резултатите 

по проекта (както са записани в Матрицата на логическата рамка). Същото важи и за 

графиците на ресурси и бюджета. Тази връзка е илюстрирана на Фигура 35. 

Основни стъпки при съставяне на график на дейности 

След завършването на Матрицата на логическата рамка е възможно да се използват 

идентифицираните дейности (които могат да бъдат или да не бъдат включени в 

самата матрица) за по-нататъшен анализ на времето, зависимостите и 

отговорностите чрез график на дейности (или Таблица на Гант).  

Форматът на графика може да се адаптира към очакваната продължителност на 

проекта и към степента на подробност, която би била полезна и практична в 

конкретния случай. Дейностите през първата година могат да бъдат описани по-

подробно (т.е., да показват приблизителното начало и край на дейностите в рамките 

на една седмица или един месец от очакваните срокове), докато за следващите 
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години графиците могат да бъдат по-обобщени (в рамките на един месец или 

тримесечие). Това са само предварителни прогнози, които трябва да бъдат 

преразгледани от ръководителите на проекта след започването на прилагането му 

(т.е., чрез начален отчет) и след това да продължат да бъдат преразглеждани и 

променяни по време на прилагането според конкретните условия.   

При разработването на подробен график на дейности може да се използва следният 

подход: 

Стъпка 1 – Изброяване на основните дейности 

Основните дейности, определени чрез анализа на логическата рамка представляват 

обобщение на това какво трябва да направи проектът, за да постигне заложените 

резултати. Следователно, те могат да бъдат използвани като основа за 

разработването на график на дейностите, който помага за конкретизирането на 

вероятните срокове и продължителност на основните дейности.   

Стъпка 2 – Разбивка на дейностите на управляеми задачи 

Тази стъпка може да бъде неподходяща преди одобряването на финансирането и 

началото на етап прилагане.  

Дейностите се разбиват на управляеми задачи с цел тяхното опростяване за по-

лесно организиране и управление. Техниката включва разбиване на определена 

дейност на съставящите я поддейности, а след това и на задачи. Всяка задача може 

да бъде възложена на определено лице и се превръща в негова краткосрочна цел. 

Най-трудното тук е да се прецени степента на подробност. Най-често срещаната 

грешка се състои в разбиването на дейностите до твърде големи подробности. 

Разбивката трябва да бъде прекратена веднага щом планиращият получи достатъчно 

подробности, за да изчисли необходимите време и ресурси, а отговорникът за 

изпълнението на работата разполага с достатъчно инструкции за това какво трябва 

да извърши. Точно тук започва индивидуалното планиране на задачите от лицата, 

които ще прилагат проекта.  

Стъпка 3 – Изясняване на последователността и зависимостите 

След разбиването на дейностите до подходящо ниво на подробност те трябва да 

бъдат свързани помежду си, за да се определят техните: 

• последователност – в какъв ред трябва да бъдат извършени свързаните 

дейности? 

• зависимости – има ли зависимост между дейността и началото или края на друга 

дейност? 

Това може да се илюстрира с пример. Строежът на къща се състои от определен 

брой отделни, но взаимносвързани дейности: изкопаване и полагане на основите; 

издигане на стените; поставяне на вратите и прозорците; замазка на стените; 

mailto:center@centerbg.org


  ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ” 
         Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№ 15, тел.факс 032/ 62 83 74 

e-mail: center@centerbg.org ; www.centerbg.org 

64 

 

поставяне на покрива; инсталиране на отводнителните и канализационните тръби. 

Последователността налага полагането на основите да се извърши преди 

изграждането на стените, а зависимостите включват факта, че поставянето на 

вратите и прозорците е невъзможно преди стените да са достигнали определена 

височина, или че не е възможно да се направи замазка преди инсталирането на 

всички тръби. Възможно е да съществуват зависимости между несвързани помежду 

си дейности, които трябва да бъдат изпълнени от едно и също лице (т.е., лицето 

може да е неспособно да изпълни и двете задачи едновременно).  

Стъпка 4 – Прогнозиране на началото, продължителността и края на 

дейностите 

Конкретизирането на времето изисква да се направи реалистична преценка за 

продължителността на всяка задача, която след това да бъде въведена в графика на 

дейностите, за да се отбележат вероятните дати на началото и края на дейността. От 

друга страна, твърде често се оказва невъзможно да се прецени времето с 

достатъчна увереност. За да се гарантира, че прогнозите са най-малкото 

реалистични, следва да се проведат консултации с лицата, които притежават 

необходимия технически опит или познания.   

Най-често срещаният проблем при съставянето на графици на дейности се състои в  

подценяването на необходимото време. Това може да се случи по няколко причини:  

• изпускане на важни дейности и задачи 

• обръщане на недостатъчно внимание на взаимната зависимост на дейностите 

• обръщане на недостатъчно внимание на конкуренцията между ресурсите (т.е., 

възлагане на едно и също лице или оборудване изпълнението на две или повече 

задачи едновременно) 

• желание да се направи впечатление чрез обещаване на бързи резултати. 

Стъпка 5 – Обобщаване на графика на основните дейности 

След конкретизирането на времето за отделните задачи, съставящи основните 

дейности, е полезно да се осигури цялостно обобщение на началото, 

продължителността и края на основната дейност. 

Стъпка 6 – Определяне на междинни показатели 

Междинните показатели могат да осигурят основата за наблюдение и управление на 

проекта. Те представляват ключови събития, които осигуряват мярка за напредъка и 

цел, към която да се стреми екипът по проекта. Най-простите междинни показатели 

са прогнозните дати за завършването на всяка дейност – напр., завършване на 

оценката на нуждите от обучение до януари 2011.  

Стъпка 7 – Определяне на опита 
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След изясняването на задачите вече е възможно да се конкретизира необходимият 

опит. Твърде често необходимият опит е известен още от самото начало. Все пак, 

това осигурява една добра възможност да се провери дали работният план е 

приложим, като се имат предвид наличните човешки ресурси. 

Стъпка 8 – Разпределяне на задачите между екипа 

Тук не става дума просто да се каже кой какво трябва да прави. С разпределянето на 

задачите е свързана отговорността за постигането на междинните показатели. С 

други думи, това е средство за определяне на отчетността на всеки член на екипа – 

пред ръководителя на проекта и пред останалите членове на екипа. 

Следователно, разпределянето на задачите трябва да взема предвид способностите, 

уменията и опита на всеки член на екипа. При делегирането на задачи на членовете 

на екипа е важно да се гарантира, че те разбират какво се изисква от тях. В противен 

случай може да се наложи да бъде увеличена степента на подробност при 

конкретизирането на отделните задачи.  

 

Съставяне на графици на ресурси и разходи 

 

Прогнозните разходи трябва да се основават на внимателен и задълбочен бюджетен 

анализ. Те имат значително влияние върху инвестиционното решение по време на 

предварителната оценка на проекта и след това върху безпроблемното му 

прилагане, в случай, че бъде решено той да бъде финансиран. Списъкът на 

дейностите трябва да бъде копиран върху формуляр на графика на ресурси. След 

това всяка дейност следва да бъде използвана като необходима стъпка при проверка 

дали са били осигурени всички необходими за изпълнението й ресурси. На този етап 

не трябва да се забравя и бюджетирането на управленските дейности. 

След въвеждането на дейностите в графика трябва да се конкретизират входните 

ресурси, необходими за изпълнението на дейностите. Тъй като ще има нужда от 

обобщаване на разходната информация, входните ресурси следва да бъдат 

разпределени по договорени разходни категории. 

Така например, дейността създаване на звено за планиране изисква оборудване, 

заплати и осигуровки. Следователно, тук трябва да бъдат посочени Мерна единица, 

Количество за периода и прогнозираната Единична цена. Ако информацията бъде 

въведена под формата на електронна таблица, това би позволило да се изчислят 

Разход за периода и Общ разход за проекта чрез използването на прости формули. 

Прогнозите за разходите по проекта трябва да вземат предвид разпределението на 

разходите между различните източници на финансиране, така че всяка страна да 
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бъде наясно за размера на собствения си принос. След това кодът за Източник на 

финансиране може да се използва за сортиране на всички разходи и определяне на 

съответните сборове. Източниците на финансиране за проекта вероятно ще имат 

разходни кодове за всяка разходна категория. Посочването на Код на разхода 

позволява сортирането на разходите за определяне на общия разход за всяка 

категория. 

Сега вече е възможно да се направи график на разходите за планирания период, 

като се използват прости формули за умножаване на годишното количество по 

единичната цена. След изчисляването на Общите разходи е важно да се запомни, че 

прилагащата организация ще бъде задължена да покрива всички повтарящи се 

разходи или поддръжката на услугите след приключването на проекта. 

Повтарящите се разходи могат да бъдат покрити (изцяло или частично) от 

увеличените приходи в резултат от изпълнението на дейностите по проекта. 

Независимо дали това ще се случи, за да бъде определен бъдещият ефект върху 

бюджета на прилагащата организация е важно нетната сума на повтарящите се 

разходи да бъде посочена ясно. 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАКЕТ 

ОТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА  

 

На практика през всички предходни фази се подготвят части от крайното 

предложение за проект. В рамките на тази фаза трябва да се “сглобят” всички 

вече подготвени текстове, да се допишат и доизяснят тези части, които не са 

достатъчно развити и да се внесат в проектния формуляр. Така се получава 

проектопредложението като резултат от всички изброени дейности.  

Текстът се преглежда и при необходимост се допълва и преработва с оглед на 

неговата еднородност. Следва езикова и стилистична редакция. Проверява се 

за технически грешки. Предложението се подлага на последно четене и 

проверка. 

След като се подготви окончателният текст на проекта, на практика е 

свършена голяма част от работата. Все пак трябва един човек от екипа да 

координира окончателното комплектуване на документацията и изпращането 

им в срок до съответния адрес. 

Този, който е натоварен с окончателното изпращане, трябва да се погрижи за 

следното: 
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• да провери още един път дали всички страници са правилно отпечатани 

и подредени, дали графиките и схемите са поставени на точното място; 

• да даде инструкции за необходимия брой екземпляри и за евентуалното 

им подвързване; 

• да комплектува всички останали документи - например писма за 

намеренията от партньорите в проект, писма за подкрепа на проекта, 

информация за организацията, която предлага проекта (aко се изисква), 

придружително писмо към документацията, биографичните справки за 

участниците в проекта и т.н.; 

• да провери адреса на плика (не си струва да провалите участието си 

заради грешен адрес); 

• да даде инструкции или лично да изпрати проекта по най-подходящия 

начин - Ако го изпращате в последния момент и изискването е той да 

пристигне до определена дата, по-добре използвайте куриерските 

услуги на надеждна фирма. Ако важи пощенското клеймо, тогава 

изпратете пратката препоръчана и с обратна разписка; 

• да проследи получаването на обратната разписка. При много програми 

се практикува изпращането на уведомително писмо, че предложението 

е получено и е регистрирано под определен номер. Този номер е важен, 

тъй като само чрез него при необходимост могат да се правят справки 

за проекта. 

 

 

Дванадесет правила за успешен проект 

 

Правило 1. Не представяйте проект, ако не сте наистина сериозен кандидат. 

Участието заради самото участие е неоправдано. 

Правило 2. Детайлното познаване на изискванията за участие в съответната 

програма е необходимо условие за подготовка на добър проект. Прочетете 

няколко пъти изискванията, това ще ви помогне при подготовката на проекта. 

Правило 3. Инвестирайте време и средства, ако искате да направите добър 

проект. Несигурността дали ще спечелите проекта не трябва да ви мотивира 

да бъдете повърхностни и набързо да направите някакво предложение, което 
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ако успее е добре, а ако не успее – утешението ви ще бъде, че поне не сте 

изразходвали много време за подготовката му. Такъв подход не е сериозен, 

може да ви създаде лошо име и да ви лиши от следващи проекти. 

Правило 4. Бъдете ясни и конкретни при подготовката на проекта, особено 

що се отнася до очакваните резултати. Много често се декласират проекти 

именно заради неяснота и липса на конкретност. 

Правило 5. Покажете познаване и разбиране на проблема, както и на 

средствата за неговото разрешаване. 

Правило 6. Един от показателите, по които се оценяват проектите, е 

наличието на добър екип. От екипа трябва да лъха професионализъм, той 

трябва да внушава доверие, че ако бъде финансиран, проектът ще се 

осъществи професионално. Опитайте се да създадете чувство за доверие в 

екипа, изтъквайки най-съществените му предимства и натрупания опит. 

Правило 7. Опитайте се да мислите оригинално при разработването на 

проекта. Оригиналността винаги прави впечатление (да не се бърка с 

оригиналниченето). 

Правило 8. Използвайте логическата матрица, графики, план-график за 

работата. Всички те ще покажат на оценителите, че сте мислили върху 

осъществяването на проекта и сте готови да започнете веднага след 

одобряването му. 

Правило 9. Обърнете внимание върху езика и външния вид на 

предложението. Понякога интересни предложения остават неосъществени, 

поради неумението да бъдат описани и изразени по подходящ начин. 

Редактирайте и поправяйте, докато текстът ви хареса, той трябва да звучи 

логично и ясно. Ако проектът се разработва на чужд език, бъдете още по-

взискателни. Езиковите и правописните грешки не правят добро впечатление. 

Да не забравяме поговорката “по дрехите посрещат...”. Едно добро 

предложение като същност и съдържание би следвало да е съчетано със 

съответен външен вид. Още повече, че съвременните компютри позволяват 

да проявите креативност в тази насока. 
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Правило 10. Ако правите консорциум, изискайте предварително съгласието 

на партньорите. Все пак имайте предвид, че консорциум с повече от пет 

участника се управлява трудно. 

Правило 11. Когато правите проектобюджета, бъдете разумни реалисти. 

Правило 12. Не допускайте грешки, които могат да бъдат фатални - 

неспазване на срока, грешен адрес на получателя, неспазване на някое от 

изискванията, липса на писма за намеренията. Тези грешки наистина могат да 

бъдат фатални, защото проектът ще бъде елиминиран от по-нататъшното му 

оценяване. 

 

Оценяване на проекта 

 

Обикновено оценката на постъпилите предложения се извършва от 

специална комисия. Критериите за оценка се съгласуват предварително. 

Понякога те са посочени още в условията за кандидатстване. Трудно е да се 

посочат единни критерии, валидни за всички програми, но все пак най-общо 

оценката се базира на следните критерии: 

• Качество на проекта - тук се включват няколко показателя: 

съобразност на проекта с приоритетите на програмата, с нуждите на 

страната и на целевите групи, познаване на сферата на проекта, 

организация, предлагани методи, подход и план за осъществяване на 

проекта, предишен опит на организацията в подобни проекти, 

осигуряване на жизненост и устойчивост на проекта след приключване 

на финансирането и др.; 

• Партньори - възможности на партньорите да осъществят проекта, ясно 

разпределение на ролите и отговорностите между партньорите, 

квалификация, опит и умения на предлаганите изпълнители; 

• Финансово предложение - разумност и ефикасност, максимизиране на 

резултатите при минимизиране на разходите (спазване на принципа 

“best value for money”). 
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