
Приложение 3 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА 

№ КРИТЕРИИ Оценка 

1 ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 25 

1.1.1 Пълно съответствие между планираните дейности и посочените в  Програмата области. 10 

1.1.2 Непълно съответствие между  планираните дейности и посочените в  Програмата области. 5 

1.1.3 Липса на съответствие между  планираните дейности и посочените в  Програмата области. 0 

1.2. Ясно формулирани цели  

1.2.1 Целта на проектното предложение е ясно и точно формулирана.  15 

1.2.2 Целта на проектното предложение е сравнително ясно формулирана.  5 

1.2.3 Целта на проектното предложение е неясно формулирана. 0 

2. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ 75 

2.1 Ясно дефинирани и обосновани дейности по проекта  

2.1.1 Дейностите са описани ясно и достатъчно подробно и конкретно. Те са подходящи, необходими и 

достатъчни за постигане на целите и очакваните резултати на проекта. 
35 

2.1.2 
Дейностите са описани сравнително подробно и конкретно. Не става ясно дали те са необходими 

и достатъчни за постигане на целите и очакваните  резултати на проекта, вероятно не е 

избрано най-подходящото решение. 

15 

2.1.3 
Дейностите не са ясно посочени. Липсват съществени дейности, които са необходими за 

осигуряване резултатите на проекта или са включени дейности, които не са необходими за 

осигуряване резултатите на проекта. 

0 

2..2 Ясен и изпълним план график на дейностите  

2.2.1 Графикът за изпълнение на отделните дейности е реалистичен. Разпределението на дейностите 

във времето е балансирано и позволява безпроблемно управление и изпълнение на проекта. 
15 

2.2.2 
Графикът за изпълнение на отделните дейности е реалистичен, но твърде оптимистичен. 

Разпределението на дейностите във времето не е достатъчно добре балансирано и съществува 

риск от лошо или забавено изпълнение. 

10 

2.2.3 Графикът за изпълнение на отделните дейности е нереалистичен и не би довел до тяхното 

осъществяване в рамките на планираната продължителност на проекта. 
0 



 

 

  Прието с решение № 19-9 от 25.04.2017 г. на Общински съвет град 

Добрич; изменено и допълнено с решение № 19-23 от 30.03.2021 г., на Общински 

съвет град Добрич. 

 

2.3. Ясно дефинирани резултати по проекта. Наличие на количествено измерими индикатори за 

резултат. 
 

2.3.1 
Резултатите са ясно дефинирани, обвързани  с предвидените дейности, необходими и достатъчни 

за постигане на целите (ползите за целевата група). Индикаторите и източниците на информация 

са ясни, конкретни и изчерпателни. 

25 

2.3.2 
Резултатите са сравнително добре дефинирани, измерими са, но не е достатъчно ясна връзката с 
предвидените дейности. Индикаторите са представени в количествена форма, но не са напълно 
реалистични – източниците на информация не са достатъчно ясни, надеждни и изчерпателни. 

10 

2.3.3 Резултатите не са дефинирани или са неясно дефинирани или е липсваща връзката с предвидените 
дейности. Индикаторите и източниците на информация не са определени или са определени неясно. 

0 


