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Основни правила, фази и дейности при 
разработване на проект 
Проект 
Проектът представлява процес с начална и крайна дата, който съдържа дейности за 

постигането на цел, свързана с реализацията на продукт или услуга. 

Характерно за всеки проект е, че той е: 

• дейностен: за да бъде реализиран, по всеки проект трябва да бъдат извършени 

определени операции. Всички операции по реализацията на даден проект се наричат 

дейности; 

• уникален: по специфичност на резултата и екипа, който го реализира. Екип е общност 

от взаимодействащи си хора с уникална цел и взаимно допълващи се приноси; 

• времево ограничен: всеки проект има своето начало и край. Времето, за което е 

планирано да се извършат дейностите по проекта, се нарича времеви график; 

• планово определен: всички дейности по проекта са предвидени да бъдат извършени 

в строга последователност, наречена план; 

• ресурсен: за реализацията на който и да е проект са необходими – софтуер, хардуер, 

човешки ресурси, производствени и други материали, наречени ресурсни материали; 

• целеви: всички дейности, които произлизат от целта, са формулирани като задачи, 

определени за съответна част от екипа; 

• документиран: всяка реализирана дейност трябва да бъде отразена в документация. 

Тя представлява съвкупността от документи, посветени на всяка една дейност от 

реализирането на проекта. 

Всеки проект може да бъде реализиран индивидуално или от група хора. Групата представлява 

съвкупност от две или повече лица, които извършват еднотипни дейности по реализацията на 

проекта. Две или повече групи могат да образуват екип. 

Основни дейности при реализация на проект 
Основните дейности при реализация на проект са: 
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Планирането може да включва следните дейности: 
• Избор на тема на проекта 

• Формиране на екип 

• Определяне на целта и очаквания резултат 

• Подбор на средства 

• Съставяне на списък от задачи за постигане на целта 

• Разработване на подробен времеви график на дейностите 

Реализацията може да включва следните дейности: 
• Разработване на хронологична последователност за всяка планирана дейност 

от времевия график 

• Провеждане на дейностите по времевия график 

• Анализ на свършената работа 

• Документиране на всеки компонент от дейностите 

Представянето на проекта може да съдържа следните дейности: 
• Подготовка на материали за представяне (презентация, демо версия, образци 

и др.) 

• Представяне на резултатите по дейностите във времевия график 

Правила при разработване на проект 
За да бъде един проект успешен, е нужно да има правила, по които той да бъде осъществен: 

1. Ясна визия за разработване и популяризиране на проекта. 

2. Планиране с добро описание на дейностите. 

3. Добро замисляне от гледна точка на времеви резерв. 

4. Спазване на времевия график. 

5. Постигане на крайните цели. 
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6. Поддържане на проекта за определен период от време след неговото финализиране. 

7. Устойчивост на проекта. 

Документиране на проект 
Документирането на проекта е важна част от неговата реализация и популяризиране. За 

осъществяването на този процес се използват: 

• средства за документиране – водене на бележки, писане на отчети, анкети, звукозапис или 

запис на видео; средства за популяризиране – публикации в училищен или други вестници, 

телевизионни репортажи, интернет публикации, плакати, информационни листовки, 

пресконференции и др. 

Основните етапи, свързани с документирането, са: 

• документи за кандидатстване за одобрение – подробен план и аргументация; 

• документиране на изпълнението на задачите по проекта; 

• документиране на резултата; 

• изготвяне на потребителска документация. 


