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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

ПРЕДМЕТ 

Разработване на иновативно мултиплатформено приложение, адресиращо конкретен проблем, 
недостатък или потенциал на община Габрово.  

Приложението следва да е разработено за мобилните операционни системи iOS и Android. 
Приложението трябва да отговаря на необходимите условия за публикуване в официалните 
магазини на платформите. 

Приложение с възможност за създаване на Desktop и/или web базирана версия ще бъде 
оценено по-високо. 

Разработката ще бъде оценява на два етапа. 

Етап 1 - ПРОТОТИП 

Участниците представят прототип на приложението. Прототипът следва да визуализира всички 
основни функционалности на приложението, както и концепцията за дизайн (UI, UX) на 
апликацията. 

На този етап участниците следва да представят още концепция и план за поддръжка на 
приложението и управление на съдържанието.   

Критерии за оценка: 

1. Креативност и иновативност: 30 точки 

Под „креативност“ се има предвид нестандартен подход в изпълнението на дадената задача и 
намирането на находчиви идеи в реализирането на приложението. 

Иновацията е икономически феномен (това означава масово решение, което носи приход или 
ползи за обществото в голям мащаб); Иновацията е въведено в употреба креативно решение 
(приложно изобретение, отново в икономически смисъл); Иновацията е гарантирана позитивна 
промяна за обществото. Иновацията може да бъде продукт, услуга, процес или бизнес модел, 
които могат да бъдат радикални, подривни, пробивни и инкрементални. Иновативният подход 
ни позволява да внасяме драстични промени в дигиталното пространство. Но мислим, че всяка 
иновация трябва да се гради върху солидна основа ползваемост. 
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 Предложена е креативна и иновативна идея или подход за адресиране на проблема – 30 
т. 

 Идеята не покрива напълно критерия за креативност и/или иновация, но е полезна – 15 т. 

 Идеята не отговаря на заложените критерии – 0 т. 

2. Изпълнимост и приложимост: 30 точки 

Участник, който получи 0 т. по този критерий, не преминава в следващ етап от оценяването. 

 Идеята е напълно приложима за община Габрово и може да бъде реализирана под 
формата на мобилно приложение – 30 т. 

 Идеята е частично приложима за община Габрово и/или не би могла в цялост да бъде 
реализирана под формата на мобилно приложение – 15 т. 

 Идеята не е приложима и не може да бъде реализирана – 0 т.  

3. Активно участие на целевата аудитория: 20 точки 

Под „активно участие“ се има предвид, включването на потребителите на мобилното 
приложение в това сами да създават или да участват в създаването и развитието на неговото 
съдържание. 

 Предложената идея се реализира чрез активното участие на потребителите на 
приложението – 20 т. 

 Предложената идея се реализира без активното участие на потребителите на 
приложението – 5 т. 

4. Концепция и план за поддръжка на приложението и управление на съдържанието: 
20 точки 

Участникът представя концепция и план, който включва информация за това, кой и при какви 
условия осигурява поддръжка на приложението, в т.ч. тестове, отстраняване на дефекти, 
задължителни ъпдейти и т.н. В случай че приложението предвижда осигуряване на актуално 
съдържание (пример новини, статии и т.н.) се посочват изрично лицата/организациите, които ще 
осигуряват и актуализират информацията. 

 Предвидена е поддръжка и управление на съдържанието, като е представена 
концепция/план и са посочени отговорните лица, с изразена готовност за подобен 
ангажимент за период от 1 година – 20 т. 
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 Предвидена е поддръжка и управление на съдържанието, като е представена 
концепция/план и са посочени отговорните лица, с изразена готовност за подобен 
ангажимент за период от 6 месеца – 10 т. 

 Не е представена концепция и план за поддръжка или те не включват реален 
ангажимент от конкретни лица – 0 т. 

Етап 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ 

Участниците представят готовото приложение във фаза бета версия. Всички основни 
функционалности следва да бъдат завършени и тествани от екипа и готови за тест от страна на 
крайните потребители. На този етап е допустимо да се представи разработка само на една от 
общо двете задължителни платформи (iOS и Android), като в този случай екипът следва да 
докаже възможност (експертна и техническа) да създаде версия на другата платформа в най-
кратки срокове. 

Критерии за преминаване към оценка: 

Предложената на етап 1 идея е напълно имплементирана под формата на работещо мобилно 
приложение. Основните функционалности на приложението са работещи!  

Ако приложението не отговаря на това условие, не преминава към етап на оценяване. 

Критерии за оценка: 

1. Потребителски интерфейс (UI): 25 точки 

Потребителският интерфейс (UI) се основава на степента на проектиране на доброто решение. 
Точките по този конкретен критерий ще бъдат присъждани за креативност по отношение на 
актуалност и трендове в цветовите схеми и цялостното оформление. 

 Разработен е съвременен и креативен потребителски интерфейс, осигуряващ визуална 
идентичност  – 25 т. 

 Разработеният потребителски интерфейс не покрива напълно изискванията за 
креативност и съвременна визуална идентичност – 10 т. 

 Разработеният потребителски интерфейс не отговаря на съвременните тенденции и 
изисквания – 0 т. 

2. Потребителско изживяване (UX): 25 точки 

Потребителското изживяване отразява емоциите и нагласите на хората при използването на 
продукта. То включва практическите и ценни аспекти на взаимодействието между човек и 
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компютър, представите за полезност, лекота на използване и интуитивност. Потребителското 
изживяване е свързано с това как потребителят взаимодейства и преживява даден продукт. 

 Продуктът удовлетворява напълно критерия за потребителското изживяване и 
представите за полезност, лекота на използване и интуитивност  - 25 т. 

 Продуктът удовлетворява частично критерия за потребителското изживяване и 
представите за полезност, лекота на използване и интуитивност – 10 т. 

 Продуктът не удовлетворява критерия за потребителското изживяване и представите за 
полезност, лекота на използване и интуитивност  - 0 т. 

3. Мащабируемост: 25 точки 

Мащабируемостта описва способността на системата да се адаптира лесно към увеличеното 
натоварване или изискванията на пазара. Тя става все по-актуална през последните години, тъй 
като технологията улеснява привличането на повече клиенти и разширяването на пазарите. 

 Приложението е с потенциал да расте и управлява повишеното търсене, обхващайки 
нови потребители  - 25 т. 

 Приложението не е с потенциал да расте, но обхванатите потребители го правят полезно 
и ще допринесе за решаването на идентифицирания проблем. – 10 т 

 Приложението не е разработено с потенциал за растеж и управление  на повишено 
търсене – 0 т. 

4.  Потенциал за развитие: 25 точки 

Оценяват се потенциала и възможностите на приложението да се развива в бъдеще, 
обхващайки и/или адресирайки нови проблеми, възможности и потребители. 

 Приложението е с потенциал за развитие – 25 т. 

 Приложението не е с потенциал за развитие, но въпреки това допринася за 
разрешаването на проблема  и е от полза и в разработения си модел – 10 т. 

 Приложението няма потенциал за развитие – 0 т. 

5. Приложението е с възможност за създаване на Desktop и/или web базирана версия: 
10 точки 

ЗАБЕЛЕЖКА: МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, СЪБРАЛО ПО-МАЛКО ОТ 60 Т. ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА 
ОЦЕНКА, НЯМА ДА БЪДЕ НАГРАЖДАВАНО. 
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