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ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 
НПО 

 



 

 

ПЛАНИРАНЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Планирането е целенасочена дейност с 

процесуален характер за определяне на 

решенията, които са основата за 

постигане на бъдещото, желано  

състояние.  

 

 
 



 

 

ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ 
       

          В зависимост от това, защо, какво и как 
планираме, определяме и спецификата на 
вида планиране. Приема се, че има два 
най-общи подхода за планиране  

 

   



 

 

НАЙ- ОБЩИ ПОДХОДИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 

• Дългосрочно – средносрочно – краткосрочно 
планиране 

• Стратегическо – тактическо – оперативно 
планиране  

 

 

   



 

 

НИВА НА ПЛАНИРАНЕ 
  
• стратегически план: общ, дългосрочен план, 

обикновено за период от три до седем години; 
  
• средносрочен план: обикновено за период от 

една до три години; 
 
 

   



 

 

НИВА НА ПЛАНИРАНЕ 

• краткосрочен план: до една година, обикновено 
разбит на едномесечни, тримесечни или 
шестмесечни периоди, които се превръщат в част 
от оперативния план;   

• оперативен план: задачите, които трябва да 
постигнат горепосочените планове. 

   



 

 

ДРУГИ ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ 
    
• текущ или цикличен план: за дейности, 

които се появяват регулярно или трябва да 
бъдат предприемани редовно, например 
тримесечни отчети и годишни отчитания; 

• план на проекта: за специфична работа с 
определен срок;  

 
 
 
   



 

 

ДРУГИ ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ 

• работен план: подробен списък от задачи, 
кога трябва да се свършат и кой ще ги 
осъществи; 

• ежедневен план: специфични дейности, 
които трябва да се осъществят незабавно;  

• план за непредвидени дейности: 
позволява реагиране на непредвидени 
обстоятелства 

   



 

 

ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕ 

    Анализ 

    Изследване на нуждите, преглед на 
ситуацията 

    Извеждане на проблемите 

    Избор на приоритети 

   



 

 

ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕ 

 

•    Оценка 

   Определяне на въздействието и извличане 
на поуки за настоящи и бъдещи проекти 

   



 

 

ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕ 

  Дизайн / формулиране на: 
    -цели 
    -задачи 
   -очаквани резултати 
   -дейности 
   Преценка на нужните ресурси 
   План за мониторинг и оценка 
 

   



 

 

ЦИКЪЛ НА ПЛАНИРАНЕ 

     

   Изпълнение: 

 

- Извършване на дейностите 

 

- Извършване на мониторинг 

 

   



 

 

Организиране на дейности 
   -   разработване на система за документооборота и 

архив 
   - разпределяне на функции между членовете на 

екипа 
   - разработване на графици по отделните 

поддейности 
   - контрол на етапите на изпълнение 
   - отчитане на етапите на изпълнение 
   - счетоводно отчитане и контрол на финансовите 

разходи 
   



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  
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