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Област на предлаганите по 

проекта дейности 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА/ИТЕ  

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА  

Пълно наименование на 

организацията: 
 

Правен статут  

ЕИК (по БУЛСТАТ)  

ДДС номер   

Адрес за кореспонденция  

Телефонен номер  

Номер на факс  

Електронен адрес  

Интернет страница  

Лице за контакт (име и длъжност)  

Телефон, факс, електронен адрес 

на лицето за контакт  
 

Дата на създаване на 

организацията 
 

Основни дейности на 

организацията  
 

 

1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА/ИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) 

Попълнете отделна таблица за всяка организация-партньор 

ПАРТНЬОР 1 

Пълно наименование на 

организацията 
 

Кратко описание на дейността на 

организацията 
 

Информация за партньорството с 

кандидата 
 

Роля и участие в подготовката и 

изпълнението на проекта, за който 

се кандидатства 
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2. КАПАЦИТЕТ НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА/ТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

2.1. Опит на кандидата в изпълнението на проекти 

Дайте информация относно проектите, реализирани от Вашата организация през 

последните три години, като следвате дадената по-долу таблица. Попълнете 

информацията за всеки отделен проект. 

 

Наименование на проекта  

Предмет и място на изпълнение 

на дейностите по проекта 

 

Период на изпълнение   

Стойност на проекта, в т.ч. 

съфинансиране (ако има такова) 

 

Източник на финансиране  

Роля на организацията (водеща, 

партньор) 

 

Постигнати резултати   

 

Представете своя капацитет и компетентности за управление на дейности, 

съответстващи на дейностите, за които кандидатствате (максимум 1 страница) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

2.2. Опит на партньора/ите в изпълнението на проекти 

Дайте информация относно проектите, реализирани от партньора/ите през последните 

три години, като следвате дадената по-долу таблица. Попълнете информацията за 

всеки отделен проект. 

 

Наименование на проекта  

Предмет и място на изпълнение 

на дейностите по проекта 

 

Период на изпълнение   

Стойност на проекта, в т.ч. 

съфинансиране (ако има такова) 

 

Източник на финансиране  

Роля на организацията (водеща, 

партньор) 

 

Постигнати резултати   

 

Представете капацитета и компетентностите на партньора/ите за управление на 

дейности, съответстващи на дейностите, за които кандидатствате (максимум 1 

страница) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

3.1. Резюме на проекта (максимум 1 страница) 

 

Кандидат  

Наименование на 

проектното предложение 
 

Област на предлаганите по 

проекта дейности 
 

Период за изпълнение  

Партньор(и)  

Цели на 

проекта 

Обща цел 

(в съответствие с целите на Общинска програма 

„Обществен форум за реализация на партньорски 

проекти”.) 

Специфични 

цели 
(в съответствие с целите на проектното проедложение) 

Целева(и) група(и)  

Основни дейности  

Очаквани резултати и 

устойчивост 
 

Обща стойност на проекта Сума, лв: ....................................... 100 % 

Искано финансиране Сума, лв: ....................................... .................................. % 

Съфинансиране от страна 

на кандидата,  

- т.ч. нефинансово участие 

 

Сума, лв: ....................................... 

Сума, лв: ....................................... 

 

.................................. % 

................................... % 
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3.2. Подробно описание на проектното предложение (максимум 3 страници) 

Обосновка на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с 

целите на Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски 

проекти” в Община Троян. Доколко проектното предложение показва ясна връзка между 

поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните резултати? 

Подробно описание на дейностите по проекта. Налице ли е обществена подкрепа на 

проектното предложение? 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ .. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

4. ЦЕЛEВИ ГРУПИ – КРАЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРОЕКТА 

(максимум 1 страница) 

Обхват на целевите групи – крайни ползватели на резултатите от проекта. Доколко 

проектното предложение съответства на конкретните нужди и проблеми на целевите 

групи – крайни ползватели на резултата от проекта? 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

5. УСТОЙЧИВОСТ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА (максимум 1 

страница) 

Опишете възможностите за постигане на устойчивост на резултатите по проекта. 

Направете разграничение между следните две измерения на устойчивост: 

а) Финансово отношение (Как ще продължи финансирането на дейностите след 

приключването на проекта?) 

б) Институционално отношение (При приключване на проекта ще има ли структури, 

позволяващи продължаване на дейностите?) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Подробна количествено-стойностна сметка 

   Техническа документация (ако е приложимо) 

   Други документи по преценка на кандидата 

 

 

Дата: ................. 2021 г. 

 

 

______________________________ 

 

(............................................................) 

Име и подпис на лицето, 

представляващо кандидата, и печат 
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ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

 

№ Вид разход/дейност Мярка Количество 
Единична 

стойност 
Обща  

стойност 
Обща стойност с 

ДДС 
От проектния 

фонд, лв. 

Съфинансиране 

Финансово  

участие, лв. 

Нефинансово 

участие 

          

          

          

          

          

          

ОБЩО:      

 

 

 

 

Дата: ................. 2021 г. 

 

............................................................ 

Име и подпис на лицето, 

представляващо кандидата, и печат 
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