
ДА ПОДГОТВИШ УСПЕШЕН ПРОЕКТ 



ОСНОВНИ ВЪПРОСИ / ВАЛИДНИ ЗА ВСЕКИ ДОНОР/

Защо се подготвя предложение за финансиране?

За да убедиш донора, да даде средства, за да се реализира проект.

Целта на предложението е да убедиш, а не да описваш.

За кого подготвяш предложение за проект?

Ти пишеш за финансиращата институция и за някого, който ще прочете 

предложението.

Твоят проект трябва да отговаря на интересите и на приоритетите на донора и в 

същото време на сумата, която донорът е готов да даде за проекта.



ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

2.

Познаваш ли донора?

Да се обърнеш към донора само с молба означава да изгубиш и неговото и 

своето време.

Да подготвиш предложение за финансиране е както да „продадеш” нещо. Както 

добрите продавачи знаят, когато продаваш нещо, трябва да си наясно какво 

иска потенциалният купувач.

Донорите са „купувачи”, те имат свои виждания или дневен ред или поне трябва 

да имат такъв.

Познаваш ли себе си?

Не може да се надяваш да „продадеш” или да утвърдиш проект, ако не 

познаваш себе си и ако не можеш да представиш твоята организация като 

„добър риск”.

За това стратегическото планиране, финансова стратегия и планиране на 

проекта са важни средства, които определят успеха на финансовото 

предложение.



ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

3.

Защо донорът трябва да финансира вашето предложение?

Много организации правят предложения за финансиране. Защо донорът 

трябва да финансира точно вашето предложение?

Какво различно дава вашето предложение? Каква е неговата добавена 

стойност?



КАРТА

Проблем

Ползватели на 
проекта

Целеви групи

Контекст

Съюзници

Конкуренти

Врагове

Донори



ПРОБЛЕМ

Ясно определи проблема

Какъв точно е проблемът? Какви са неговите решения? Опитай да визуализираш 

проблема като направиш „диаграма на анализа на проблема” / проблемно дърво/

Причини

Ефекти



ДЪРВО НА ПРОБЛЕМА

1. Избери главния проблем и го напиши в центъра на схемата.

2. Потърси и определи проблеми, свързани с този проблем.

3. Проблемите , които пряко пораждат главния проблем са под него. 

Проблемите, които са преки резултати са отгоре.

4.Ако има две или повече причини, които заедно  причиняват някакъв 

резултат, постави ги на същото равнище на диаграмата.

5. Свържи проблемите със стрелки „причина-ефект”, за да посочиш ясно 

главните връзки

6. Увери се, че това, което си начертал има смисъл



ДЪРВО НА ПРОБЛЕМА

Ефекти

Главен проблем

Причини

Ниски доходи

Ниска производителност

на работниците

Висок процент детска смъртност

Лошо качество на услугите

Висок процент заболявания

Липса на достатъчно чиста вода

Лоша водопроводна

система

Бюрократизирана администрацияНедостатъчни средства

за поддържане



БЕНЕФИЦИЕНТИ

Кой ще има полза от проекта /бенефициенти/

Определи ясно, кой  ще има полза /пряко, непряко/

1. В проекта, чиято цел е да промени нагласите на потребители, така че да 

консумират повече млечни продукти, кои ще са бенефициентите.

Производителите на млечни продукти, не потребителите.

От какво се нуждаят бенефициентите?

Важно е да може да докажеш от какво се нуждаят бенефициентите.

Най-добрият начин за това е да ги включиш във фазата на дизайна, така че 

да си сигурен, че техните потребности са отчетени.



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Кои са целевите групи?

• Група от хора, които ще се облагодетелстват пряко  и измеримо от 

проекта

• Група от хора, които са обект на специфична намеса

• Група от хора чиято промяна на нагласи или на мнения ще има 

положително влияние върху бенефициентите.

Целевите групи могат да съвпадат или да се различават от бенефициентите

1. В горния пример „потребителите” са целева група, докато 

„производителите” са бенефициенти



КОНТЕКСТ

Ти трябва да се поставиш и себе си и проблема в по-широк контекст

Разгледай всички фактори и сили, които могат да повлияят резултатите от твоя 

проект

Има ли изразено обществено или медийно внимание по проблема?

Може да се проведат срещи  по проблема , на които да се поемат политически 

ангажименти

Може да са се случили природни или човешки събития/бедствия



СЪЮЗНИЦИ, КОНКУРЕНТИ, ВРАГОВЕ

1.

Важно е да се работи в мрежа

Няма такава организация, която да е толкова силна, че да не се нуждае да 

работи в мрежа. Чрез работата в мрежа вие получавате достъп до ресурси и 

знания от други организации с цели, подобни на вашите.

Проектът ще е по-интересен и вие вероятно ще получите повече пари от 

донора.

Имате ли конкуренти в тази област или по дадения проблем?

Имате ли врагове?

Какви са техните интереси? Какъв е техният дневен ред, планове? Защо вие 

мислите, че те са ваши конкуренти или врагове?



СЪЮЗНИЦИ, КОНКУРЕНТИ, ВРАГОВЕ

2.

Може ли вашият враг да  се превърне в съюзник?

Може ли конкурентът ви да се превърне във враг?

Или обратно?

Кога и при какви обстоятелства?



ДОНОРИ
1.
Познай донора

•Интереси

•Цели

•Мисия

•Възприемане на проблема

•Ограничения и потенциал

•Средства

•Правила и времеви рамки

Какво искат донорите?

•Да окажеш влияние, да се постигне промяна или да се реши това, което те идентифицират 

като проблем;

•Да се придобие и сподели знание, разбиране, информация;

•Те искат техните пари да донесат нещо осезаемо, те искат работата , която финансират да е 

успешна, те искат самите те да бъдат гледани като успяващи и избраните от тях намеси да 

подобрят положението;

•Те искат да се подобри техният обществен имидж;

•Да споделят ценности и да подкрепят организационното развитие



ДОНОРИ

2.

Донорите имат свои собствени планове/дневен ред/

Така че твоят дневен ред не може да бъде по-различен

Те също така имат своите ограничения

Те имат много изисквания по отношение на техните ресурси. Те решават къде е 

най-добре тези ресурси да бъдат употребени- по район, за решаване на група 

проблеми  или за справяне с определено предизвикателство.

Някои донори, като Европейската комисия, нямат възможността да направят 

задълбочен анализ на предложенията;

Някои донори имат твърди времеви изисквания за подаване на предложения.



ДОНОРИ

3.

Какво ще спечелят донорите?

Твоето предложение трябва да убеди донорите, че като подкрепят проекта ще се 

стигне до успешна намеса, с която може да се гордеят и да обявят, че имат 

отношение осъществяването й, и с която донорите и тези, които те искат да 

повлияят, ще се идентифицират.

Повечето донори също така  искат да почувстват че с този проект ще се постигне 

промяна по отношение на други проекти, в които те са ангажирани.

Някои донори искат да покажат, че са способни да похарчат парите, които са 

получили.



ТИ

Проблем

Бенефициенти

Целеви 
групи

Контекст

Съюзници

Конкуренти

Врагове

Донори

Кой си ти?



ЛОГИЧЕСКИ РАМКА

Стратегия за 
намеса

1. Обща цел

2.Специфични 

цели

3.Продукти/

резултати

4. Дейности

Обективно 
измерими

индикатори

8.Индикатор
и за влияние

10.Индикато
ри за цели

12.Индикатори 
за продукти

14.Индикатори 
за Процеса/ 
Средства   

Средства за 
измерване

9.

11.Система 
за 
мониторинг 
и оценка 

13.

15.

Рискове/

Предположения

7.

Контекст

6.     

5.

РеализъмОценяемост
Кохерентност Отношение 

(причина/ефект)

Редовете 

представят 

информация 

в различните 

стадии от 

изпълнение  

на проекта



ЦЕЛИ

Превърни в положително, което бе отрицателно в дървото на проблема

Резултати/

Влияние

Главна цел

Специфични 

цели/дейности

Ниски доходи

Висока производителност

на работниците

Нисък процент детска смъртност

Повишено качество на услугите

Нисък процент заболявания

Достатъчно чиста вода

Лоша водопроводна

система

Ефективна администрацияДостатъчни средства

за поддържане



РЕЗУЛТАТИ

Трябва да знаеш какво искаш да постигнеш!

• Резултатите са промени, стоки, услуги, които проектът ще произведе като 

постигне специфичните цели;

• Те имат отношения към действията , които са под контрола на екипа , 

изпълняващ проекта

• Резултатите определят също така базисната стратегия. Те са минималните 

елементи необходими/ и достатъчни/ за постигането на конкретните цели.



ДЕЙНОСТИ

Какви дейности са необходими, за да се постигнат резултатите?

•Групирай дейностите по блокове

•Дейностите в даден блок са тези, необходими да се постигне даден 

резултат.

•Във всеки блок  отбележи дейностите в хронологична или логическа 

последователност.

•Може да има различни комбинации за избраните дейности. Отбележи най 

ефективната по отношение на разходите комбинация.

•Включи в логическата рамка само главните дейности/ не включвай задачи 

или по-малки дейности/



ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОВЕРКА

1.

Как ще може да  определиш успеха?

• Показателите помагат да се разбере дали намесата е била успешна или е 

такава

• Те се формулират в отговор на въпроса „Как ще разберем дали или не, това, 

което е планирано се е случило или се случва?”

• Основният принцип ще бъде да се събере минимална информация, която да 

помогне на мениджърите на проекта и на оценяващите  да определят дали 

целите на проекта са постигнати.

Как да се подбират показатели?  

• Те трябва да бъдат значими

• Показателите трябва да бъдат измерими или оценими по съгласуван и 

последователен начин и на приемлива цена в рамките на възможностите на 

изпълняващата проекта организация



ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОВЕРКА

2.

Източници на проверка и система за наблюдение

Как информацията  ще бъде събирана/ от  документи, специални 

изследвания, извадка, наблюдение/ и от наличните документални източници / 

отчети за извършени дейности, счетоводни отчети, официални статистики./?

Кой ще събира информацията / специално наети хора, хора от екипа./?

Кога и колко редовно ще се събира информация?



ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

1.

Предположения

Всеки проект се изпълнява в определен контекст, който трябва да 

познаваме, за да осигурим успеха му

Условия , излизащи извън нашия контрол

Предположенията са външни фактори, които могат да повлияят/ или дори да 

определят успеха на проекта, но са извън контрола на 

ръководителя/ръководството/ на проекта. Те са отговорът на въпроса: 

“Какви външни фактори могат да повлияят върху приложението  на проекта и 

върху дългосрочната устойчивост на ползите, но се намират извън нашия /на 

ръководството/ контрол?”



ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Важен ли е външният фактор

Да Не

Наистина ли

Почти сигурно

Възможно

Не е правдоподобно

Не го включвай

Включи го като 

предположение

Възможно ли е да се 

преработи проектът, за 

да се повлияе 

външният фактор

НеДа

Проектът може да не 

се реализира

Преработи проекта

като добавиш дейности 

или резултати: 

преформулирай

целта на проекта , ако 

е необходимо   



РИСКОВЕ

Рискове

Рисковете са външни фактори, които не са под контрола на управляващите 

проекта и могат да минират успеха му.

Изработи си ясно виждане за рисковете!

Важно е да имаш ясна идея за възможните рискове и за стратегиите за 

тяхното неутрализиране



РИСКОВЕ
Важен ли е рискът?      

НЕДА

Може  ли да го 

неутрализираш

Не го отчитай

Проектът не

е осъществим

Обясни как

Планирай алтернативи

Преформулирай 

проекта като добавиш 

дейности или 

преформулираш 

целите

ДАНЕ



ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ

• Обосноваване

• Методология

• Партньори

• Влияния, ефект на мултиплициране, устойчивост

• Продължителност и план за действие

• Бюджет и източници на финансиране



ОБОСНОВАВАНЕ

Убеди донора

Обосноваването на твоя проект е главното твое усилие “да продадеш проекта”. 

Тук ти трябва да убедиш донора, че твоят проект ще промени нещата/ 

следователно е необходим и ценен/

Главните области, които трябва да бъдат покрити тук са:

• Проблемът

• Контекстът

• Целите, включително изясняване на бенефициентите и на целевите групи

• Стратегията за приложения



ПРОСТО, КРАТКО И ЯСНО

• Пиши ясно и синтетично

• Използвай кратки изречения

• Пиши като за неспециалист

• Избягвай жаргон и обяснявай всички съкращения

• Не използвай много академичен тон

Дай възможност чисто човешката страна на нещата да личи, но не оставяй тя 

да  бъде водеща



ВЛИЯНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

• Какво ще бъде влиянието на проекта върху идентифицирания проблем?

• Ще има ли проектът мултиплициращ ефект?

• Какво ще правите, когато свършат парите на донора?

• Как ще осигурите продължението му?



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Дейности Отговорна

организация

Година 1 Година 2 Година 3

Дейност 1 Орг. 1

Дейност 2 Орг. 1 + Орг. 3

Дейност 3 Орг. 1 + Орг. 2

Дейност 4 Орг. 3 + Орг. 1

Орг. 2



БЮДЖЕТ 

• Използвай формата, предложена/наложена от донора

• Бъди конкретен и реалистичен

• Нека изчисленията ти са ясни

• Съобразявай се с горната и долната граница на позволената сума

• Прави ясна връзката между действия и разходи

• Не искай твърде много, нито твърде малко

• Изработи стратегия за набиране на средства



БЮДЖЕТ

2. 

Направи бюджета по дейности. За всяка дейност направи разбивка

Основание Единица Бр. единици Ед. цена Разход

1. Персонал на ден 60 270 16 200

2. Пътувания на 

пътуване

3 300 900

3. Оборудване на 

единица

1 1500 1 500

4.Административни

разходи
на месец 3 200 600

5. Услуги



БЮДЖЕТ
1.1.1.а Мениджър проект дни 600.00 280.00 168 000

1.1.1.б Координатор информация и комуникации дни 528.00 230.00 121 440

1.1.1.в Юристконсулт дни 420.00 230.00 96 600

1.1.2 Административен/помощен персонал

1.1.2.а Организатор летно училище дни 195.00 280.00 54 600

1.1.2.б Асистент летно училище дни 195.00 180.00 35 100

1.1.2.в Уебмастър дни 30.00 210.00 6 300

1.1.2.г Местни организатори /  семинари за стратег. 

Планиране, 6 човека, 10 дена всеки дни 180.00 100.00 18000.00

1.2 Заплати (брутни месечни)

1.3 Дневни за мисии/пътувания

1.3.1 Чужбина (проектен екип, партньори, основни 

целеви групи)

1.3.1.а дневни Мениджъри -  Брюксел на ден 135.00 120.00 16200.00

1.3.1.б дневни, командировки в чужбина на ден 42.00 120.00 5040.00

1.3.1.в Дневни, работна група по бюлетина, Брюксел на ден 60.00 120.00 7200.00

1.3.1.д Дневни, юристконсулти на ден 60.00 120.00 7200.00

1.3.1.е дневни представители на форум по 

образование на ден 42.00 120.00 5040.00

1.3.2 Местни разходи (екип, партньори, основни 

целеви групи)

1.3.3 Семинари/ конференции

1.3.3.а Дневни 10 участника от ELDC на ден 180.00 15.00 2700.00

1.3.3.б Дневни, организационна група -  летни училища на ден 420.00 20.00 8400.00

1.3.3.в дневни, срещи на организаторите на летното 

училище на ден 24.00 120.00 2880.00

1.3.3.г дневни водещи/експерти подготовка на срещи на ден 47.00 120.00 5640.00

Общо разходи за персонал 560340.00



ФОРМАЛНОСТИ

• Прочети внимателно указанията, насоките, формата за кандидатстване и 

всеки друг свързан важен документ

• Ако имаш съмнения, питай

• Увери се, че си попълнил всички важни части на предложението за проект

• Спазвай формата и  размера предложени/наложени от институцията

• Подготви предварително всички необходими/ и подпечатани/ документи   

• Изпрати всички изисквани документи навреме и на посочения адрес

• Не добавяй документи, които не се изискват.


