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 УВОД 
Наръчникът надгражда добрата практика за организиране на общински/граждански хакатони, 
промотирана от Асоциация за развитие на София. Основните целеви групи са младежи от 15 до 
19 години.  

Гражданският хакатон е част от програмата за овластяване на общности по проекта ИН-ЕДУ 
и ще се проведе в България, Хърватия, Италия и Словения. Той има за цел да развие 
медийната грамотност и компетенциите за критично мислене на учители, ученици и родители от 
различни среди, за да ги овласти на ниво общност. Гражданският хакатон ще даде на младите 
хора възможност да тестват и повишат критичното си мислене, наред с други умения като 
способността за разграничаване на информацията от пропагандата, за деконструиране на 
медийната комуникация и за взаимодействие със социалните медии и множество източници на 
информация по съзнателен начин.  

Гражданските хакатони са адаптирана версия на хакатоните, ориентирани към ИКТ. Те 
доказано и ефективно ангажират различни групи хора, когато им бъде дадена обща кауза, и 
могат да се считат за лаборатории за съвместно създаване и обучение с цел 
сътрудничество и ангажиране на ниво общност. 

Отборите-победители в гражданските хакатони ще имат възможността да създадат и осъществят 
кампании, целящи повишаване на обществената информираност за важността на медийната и 
информационната грамотност. По този начин ИН-ЕДУ образова, овластява и ангажира младите 
граждани. 

Най-добрите отбори ще се съберат със свои връстници от Европа в София на Младежки 
иновационен лагер, за да обменят опит и да развият социални, граждански и междукултурни 
компетенции.  

Хакатонът е:

творческо състезание, при което 
отбори от 2 до 5 души 
разработват иновативни решения 
на различни предизвикателства; 

 

среда, в която отборите се 
съсредоточават върху 
проблемите, върху които пада 
фокусът на хакатона, за 
ограничен период от 24 или 48 
часа и създават прототипни 
решения.  

Хакатонът не е:

за започване на нов бизнес; 

само за хора с технологични познания; 

за решаване на проблем за 24 часа. 

“Участниците са предизвикани да предложат смели идеи, да формулират прототип и да поставят 
приоритет разумно; след това да се самоорганизират и да изпълняват - да правят бързи проучвания, да 
подготвят ресурси, да пишат кодове, да използват отново вече съществуващите компоненти и системи и 
накрая да подготвят презентация - всичко това във времева рамка. Хакатонът може да се фокусира върху 
вече известни проблеми. бизнес възможности или технологии (заявени предварително) или може да бъде 
отворен за всякакви идеи без конкретни ограничения.” 

(Джорджи Красадакис, „Как да проведем успешен хакатон“) 

Отборите обикновено са интердисциплинарни и се състоят от програмисти, дизайнери, експерти по 
определени теми, ръководители на проекти, експерти по комуникация и др. Гражданският хакатон 
насърчава също така формирането на интердисциплинарни отбори, в които участниците имат 
различни умения и опит. 

Хакатоните могат да бъдат вътрешни (за служители на организация/компания) или външни, които 
канят граждани, интересуващи се от темата, посочена от хакатона. 
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ЗАЩО ДА ПРОВЕДЕМ ХАКАТОН: 

Защото: 
Това е начин да вдъхновите общностите и да насърчите креативността, 
сътрудничеството и иновативното мислене с цел създаване на решения за 
различни предизвикателства.  

Това е един от най-добрите начини участниците да придобият нови умения за 
работа по проект, за работа в мрежа, кариерно ориентиране  

В днешно време напредналите технологии променят начина на сътрудничество 
между публичните власти, бизнеса, потребителите и общностите. Хакатонът стимулира 
създаването на решения за конкретни проблеми, които изискват еднократна 
инвестиция. 

Това е добър начин и публичните власти да стимулират иновациите, като посочат 
проблем, без насоки как да бъде решен; като определят  подходяща награда, за да 
привлекат повече участници, които могат да прилагат различни подходи и да предложат 
разнообразни решения 

Публично-частното финансиране на състезание за иновации разпределя риска между 
публичния и частния сектор, както и отговорността за стимулиране създаването на 
публични блага. Местните спонсори могат да станат съсобственици и взаимно създатели 
на иновативните решения. 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ХАКАТОНА 

За да бъде решен определен проблем, той трябва да бъде много ясно дефиниран. 

Целите и правилата на състезанието, както и критериите за награждаване, трябва да са ясни и 
постижими, така че определянето на победителя да не бъде спорно. 

Състезанието финансира само резултат. 

ФОРМАТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ХАКАТОН 

Гражданският хакатон за медийна и информационна грамотност ще включва отбори от 
ученици от средните училища с цел планиране и разработване на обществени кампании за 
повишаване на осведомеността и подобряване на критичното мислене и медийната 
грамотност. В зависимост от спецификата на държавите, хакатонът може да бъде посветен на 
конкретна тема с отражение върху медийната грамотност.  

Имайки предвид, че основната целева група на гражданския хакатон ИН-ЕДУ са ученици в 
гимназиален курс (15 - 19 години), екипът на проекта променя формата от 24-часов на:  

2-дневен хакатон, включващ 8-часово прототипиране на кампанийни проекти на място; 
вечеря за запознаване и създаване на контакти и 8-часова подготовка за представяне на 
презентациите на отборите; презентиране пред журито и церемония по награждаване. 

Учениците, които се регистрират за хакатон, трябва да формират отбори от 2 до 5 души. 
Хакатонът на проекта ИН-ЕДУ предвижда 40 участници, но е възможно да бъдат и повече. 
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ПЛАНИРАНЕ И ВРЕМЕВА ЛИНИЯ НА ХАКАТОНА 

ЕТАП 1. ОФОРМЯНЕ НА ИДЕЯ, ДИЗАЙН, ПОДГОТОВКА 

Пример за обява на темата: Медийната и информационната грамотност (МИГ) имат значение.  

В деня на хакатона участниците ще получат по-конкретна информация за различните аспекти на 
МИГ, за които трябва да разработят кампании. 

разпознаване на дезинформацията и 
отклонението от проверените факти; Как да 
разпознаем фалшивите новини; Можем ли да 
ограничим онлайн речта на омразата; Можем 
ли да обучим децата и младежите как да се 
предпазят от онлайн измами и вредно 
съдържание…. 

Създайте онлайн/офлайн действия/кампании, 
които отговарят на предизвикателствата.   

Ще получите начален капитал за изпълнение 
на действията, както и менторство през 
следващите 4 месеца.   

Членовете на журито ще са… 

Януари 2020 – НАСРОЧЕТЕ ДАТИ за Хакатона (през май-юни 2020) 

“Добре е да знаете” 

Изберете 2 последователни дати за хакатона. Може да бъдат петък и събота 
или събота и неделя, за да не нарушавате училищната програма. Избягвайте 
празниците. 
Консултирайте датите с учители и директори на училища. 

Февруари 2020 г. - НАМЕРЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО И ОБОРУДВАНЕ ЗА ХАКАТОНА 

Уверете се, че мястото е достъпно по отношение на инфраструктурата и обществения транспорт. 
Уверете се, че е пространството е достатъчно широко, за да има възможност за: 

подредба в банкетна форма с големи кръгли маси, на всяка от които се събират около 8 
души, със столове за всеки член на отбора и допълнителни столове за ментори;  

място за построяване на сцена (ако няма такава) за представяне пред журито; 

церемонията по награждаване;   

място за храни и напитки; 

чисти тоалетни, достъпни за участниците; 

добър WiFi (безжична интернет връзка) – проверете бърз и надежден ли е, могат ли да се 
свържат всички ваши участници едновременно, блокира ли някои портове? 

ЯНУАРИ 2020 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: 

ЗАДАЧАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ: Как да се 
справим с информационните безпорядъци – 
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Уверете се, че имате следното оборудване: 

облачно пространство, където отборите ще качват проектите си;  

компютър за презентации;  

сплитери, ако планирате да имате 2 екрана;  

дистанционна показалка;  

разклонители за всеки отбор (най-малко 2 на отбор);  

проектор/и; 

екран;  

безжични микрофони (най-малко 2);  

принтер (по избор); 

фотоапарат (или услуга, която се грижи за всички визуални и комуникационни аспекти) 

Обикновено отборите носят свои компютри. Препоръчително е 
предварително да помолите отборите да донесат личните си 
компютри.  

Февруари 2020 – ДЕФИНИРАЙТЕ И ОРГАНИЗИРАЙТЕ НАГРАДИТЕ 

Ясно дефинирайте наградите. 

Наградите могат да бъдат: 

  Средства за изпълнение на кампанията; 

  непарични награди от спонсори (техническо оборудване; билети за интересни дигитални 
фестивали/събития; билети за Седмица на кодирането в Брюксел или други интересни събития; 

  една от наградите ще бъде участието в младежкия лагер на ИН-ЕДУ през октомври 2020 г. 

Важно е да се определят основните награди, които ще бъдат 
част от основното популяризиране на хакатона. Други награди 
(ако има непарични такива) могат да се организират през 
следващите месеци и да бъдат популяризирани онлайн. 

Февруари - март 2020 г. - ПОКАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО 

Журито трябва да бъде балансирано - поканете хора от сферата на технологиите и бизнеса, 
дизайнери, политици, общностни лидери, инфлуенсъри от социалните мрежи, журналисти, известни 
хора, които подкрепят различни каузи. 

Препоръчително е да имате добре познати лица, за да привлечете участници, но и да повишите 
медийния интерес. 

Членовете на журито трябва да бъдат обявени, заедно с обявяването на хакатона. 

  Февруари - ИЗГОТВЕТЕ ПРАВИЛАТА 

Правилата трябва да са ясни и публични. Обсъдете предизвикателството и правилата с 
членовете на журито и спонсорите си.  
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Всеки регистриран участник трябва да се съгласи с тях, за да участва в хакатона. 

Правилата трябва да дават ясни инструкции за резултата, който се очаква от отборите. 

Приложени са примерни Правила за участие. 

Създайте критерии за избор на проектите-победители и система за гласуване. Обсъдете ги с 
журито. 

Приложени са примерни Критерии за избор на проекта-победител. 

Февруари - април 2020 г. - ОПРЕДЕЛЕТЕ И НАМЕРЕТЕ СПОНСОРИ И МЕНТОРИ 

Намерете спонсори. Някои от спонсорите може да са склонни да предоставят награди, други могат 
да осигурят храна и напитки за участниците. Други може да са заинтересовани да подкрепят 
каузата, а също и да участват в паралелни сесии/странични събития. 

Определете спонсори, които ще се интересуват от темите и целевите групи на хакатона. 

Подгответе кратко описание на хакатона и начина, по който ще насърчите спонсорирането, преди 
да се срещнете се със спонсорите. 

ЕТАП 2. Поканете, информирайте 

Март 2020 г. НАПРАВЕТЕ ДИЗАЙН НА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И СЪЗДАЙТЕ КРАТКО 
ОПИСАНИЕ НА ХАКАТОНА  

Създайте привлекателен дизайн, който да грабне младите хора 

Направете дизайн на онлайн пространство, в което ще качвате редовно информация, както и 
формуляр за регистрация на участниците   

Регистрационната форма и информация за Хакатона за медийна грамотност ИН-ЕДУ ще бъдат 
качени на www.in-eduproject.eu.  

Направете дизайн на визуални материали за онлайн и офлайн промотиране. Минималната 
информация, която един материал трябва да съдържа, е предизвикателството, наградите, датите 
и мястото на провеждане, връзката към онлайн пространството за регистрация с правила за 
участие, лога на организаторите и спонсорите. 

Започнете кампания за набиране на отбори. Използвайте комуникационните канали, които 
целевата група използва. 

Тъй като учениците са основната целева група на гражданския хакатон ИН-ЕДУ, използвайте 
социални медии като Instagram, Tik Tok, Facebook, Snapchat, Pinterest и т.н. 

Свържете се и с директори на училища и с учители, които вече са участвали в дейности, свързани 
с медийната грамотност. Дайте им плакати или брошури и ги помолете да разпространяват в 
училищата. 

Изпращайте информация до съществуващите училищни медии и популярни медии, социални 
мрежи/медийни инфлуенсъри, работещи по тази тема. 

Февруари - април 2020 г. ОНЛАЙН И ОФЛАЙН КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

http://www.in-eduproject.eu/


  “Добре е да знаете” 

6 

Поддържайте връзка с участниците, които са се регистрирали. 

Изпращайте им редовни (но не спам) съобщения за информация и напомнящи съобщения. Може да 
става дума за нов член на журито, нова награда, окончателен дневен ред, известен говорител, който 
ще ги поздрави и т.н. 

Публикувайте в социалните мрежи вид профили/кратка презентация/интервюта с членове на журито, 
инфлуенсъри, разпространяващи информация за хакатона и т.н.  

Март - май 2020 г. 

Поканете вдъхновяващ говорител да открие хакатона. 

Поканете признати професионалисти да раздадат наградите на отборите-победители. 

Поканете представители на местната власт и бизнес компании, асоциация/мрежи от 
фирми/професионалисти в областта, НПО и др. да вземат участие. 

Подгответе странични събития за родители и други подходящи целеви групи, например дискусия с 
експерт по безопасен интернет. 

Подгответе окончателния дневен ред за хакатона. Определете модератор на цялото събитие. 
Подгответе отличителни белези за организаторите, така че да могат да бъдат разпознаваеми за 
състезаващите се отбори - могат да бъдат тениски, по-големи цветни значки. 

Може да е полезно и ефективно да се ангажират студенти от университети като доброволци за 
хакатоните, както и ученици от училища, които могат да получат кредити или други форми на 
признаване. 

ЕТАП 3. ХАКАТОН 

Май или юни 2020 

Всеки от партньорите по ИН-ЕДУ ще организира граждански хакатон през май или юни 2020 г. в 
зависимост от местния контекст. 

Когато резервирате мястото, договорете със собственика на пространството, че
залата ще бъде достъпна няколко дни преди хакатона за финални проверки и 
подготвителни действия. 

В деня преди хакатона ПОДГОТВЕТЕ И ПРОВЕРЕТЕ: 

техническото оборудване (микрофони, екрани, проектори, сплитери, разклонители); WiFi 

връзка; 

местата за работа на регистрираните отбори; 

системата за гласуване на журито (системата за гласуване може да бъде офлайн или 
онлайн; каквото и да решите, уверете се, че системата е справедлива и работи добре). 

БРАНДИРАЙТЕ МЯСТОТО и постройте сцената за откриването и за представяне пред журито 

направете го комфортно и цветно. 

  Март - април/май 2020 г. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
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Използвайте плакати, разпечатайте цветни стикери, насочващи към регистрация, мястото за 
представяне, храна и напитки. 

Намерете удобни мебели и направете зони за релакс. За тази цел можете да се свържете 
със спонсори, които да осигурят такива мебели. 

ТЕСТВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ; 

ПОКАНЕТЕ МЕДИИ, СПОНСОРИ, ПАТРНЬОРИ. 

В ДЕНЯ НА ХАКАТОНА 

Регистрирайте участниците. 

Приветствайте гостите. 
Предавайте на живо и споделяйте снимки, видеоклипове, съобщения. 
Създайте видео за хакатона.  
Организирайте мястото за представяне пред журито. 

ОРГАНИЗИРАЙТЕ ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ 

Ще трябва да пренаредите залата, тъй като ще имате повече гости - родители, заинтересовани 
страни, учители, медии. Наградите, предоставени от проекта ИН-ЕДУ, са средства за изпълнение на 
кампаниите. Направете дизайн на сертификати с наградата за 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място, за да 
наградите отборите-победители по време на церемонията. 

Направете церемонията празнична. 

 ЕТАП 4. СЛЕД ХАКАТОНА 

Създайте визуално досие на хакатона. 

Изпратете прессъобщение с наградени проекти. 
Подгответе договорите за наградата на отборите-победители. 
Бъдете ментори на отборите победители за изпълнение на кампанията/дейностите, които са 
проектирали по време на хакатона. 

РАБОТА С НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

Когато започнете да организирате 
гражданския хакатон, уверете се, че 
спазвате националните си разпоредби за 
работа с ученици от гимназиален курс. 
Подгответе необходимата документация, 
напр. декларации от родители и др. 

Представете информация за начина, по 
който ще гарантирате безопасността на 
участниците и начина, по който ще 
спазвате ЗЗЛД.  

ПОРЪЧАЙТЕ: ЛЕКИ ХРАНИ И НАПИТКИ; КЕТЪРИНГ ЗА ОБЯД И ВЕЧЕРЯ; 
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АНЕКС 1 

ПРАВИЛА НА ХАКАТОН ЗА МЕДИЙНА И ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ ИН-ЕДУ 

1. Кой може да участва

1.1. Отбори могат да сформират учениците от гимназиален курс с отношение, умения и идеи в 
областта на програмирането, дизайна, комуникацията, журналистиката. Отбори от училища, чиито 
учители са участвали в обучението по ИН-ЕДУ, ще имат предимство при регистрацията 

1.2. Лица под 18 години могат да участват в хакатона при спазване на условията в съответствие с 
регулациите за участие на ученици в извънкласни инициативи.  

1.3. Могат да се състезават училищни отбори от 2 до 5 души. 

1.4. Презентациите са ограничени до 5-минутно представяне и 5 минути въпроси от журито и 
отговори. 

1.5. Участвайки в този хакатон, участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да се 
съобразят с техните разпоредби.  

2. Избор на победител

Победителите в цялото състезание  ще бъдат избрани от предварително определеното 
жури(„Жури“). Всички отбори, които се състезават, в което и да е предизвикателство, са кандидати 
за наградата.  

Критерии за оценяване: 

• Приложимост на проекта/дейността: На кого помага този проект и по какъв начин? Решава
ли основен проблем от практиката? Темата актуална и приложима ли е? Има ли някой реална
нужда от този проект?

• Оценка на съдържанието: Полезно и интересно ли е, интерактивно ли е или повтаря/дублира
вече съществуващи източници? Надеждни и качествени ли са текстовете, илюстрациите и
другите мултимедийни елементи? Защитено ли е съдържанието с авторски права или се
копира отнякъде (качественото съдържание с авторски права се оценява по-високо)?

• Техническо изпълнение: Използват ли се правилните технологии по правилния начин? Лесно
ли е за ползване, има ли интуитивен потребителски интерфейс и потребителско изживяване?
Има ли добра структура, оформление и навигация?

• Влияние на проекта: Ясно ли е определена целевата група на проекта/действието?
Реалистичен ли е размерът на целевата група? Ясно ли е как проектираните действия ще
повлияят на целевата група/и?

• Презентиране: Представен ли е проектът привлекателно и убедително по време на защитата?

3. Авторско право и защита на интелектуалната собственост

3.1. Участниците не могат да предоставят съдържание, което е защитено с авторски права, от 
търговска тайна или по друг начин предмет на права на интелектуална собственост на трети страни 
или други права на собственост, включително права на поверителност и публичност, освен ако не 
са собственик на такива права или имат разрешение от законния им собственик да публикуват 
съдържанието. 

3.2. Участниците не могат да изпращат съдържание, което е незаконно или насърчава поведение, 
което би се считало за престъпление.  
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3.3. Участниците не могат да публикуват бизнес реклами. 

3.4. Участниците имат правата върху интелектуалната собственост за цялата си работа. 

3.5. С участието си в този хакатон всеки участник или отбор от участници дават изричното си 
съгласие на Организаторите да използват цялата произлязла или свързана с хакатона информация 
за всички видове дейности с цел маркетинг и разпространение (наричани по-долу: Маркетингово 
съдържание). Маркетинговото съдържание се предоставя без компенсация за участниците и е в 
световен мащаб, постоянно и неотменимо.  

4. Право на участие

Организаторите на хакатона имат правото по собствено усмотрение да определят дали участник 
отговаря на условията на състезанието и той може да бъде дисквалифициран отново по тяхно 
усмотрение. 

5. Награди

5.1. Наградите от състезанието не могат да се преотстъпват от победителя. Ако приемете награда, 
Организаторите ще бъдат отговорни за всички приложими данъци, изисквани от местното 
законодателство, свързани с приемането на такава награда. Всички стойности на паричната 
награда се оповестяват като брутна стойност. 

5.2. Организаторите и/или трети страни, участващи в инициативата, носят отговорност, че във 
всеки случай Участника/Отбора – победител, ще получи наградата, която му е отредена от журито, 
при условията, посочени тук. Чрез връчване на наградата на отбора, Организаторите и/или трета 
страна, ангажирана с инициативата, се освобождават от всякаква допълнителна отговорност. 
Споровете между трети страни относно собствеността върху проекта не засягат принципа за 
присъждане на наградата от Организаторите на лицето, чието искане е предявено на 
Организаторите в съответствие с разпоредбите на настоящите правила. 

5.3. Личните данни на Участника подлежат на преглед от Организаторите. 

5.4. Организаторът няма задължение да води кореспонденция по отношение на претенции за 
участие в хакатона след неговото приключване. 

6. Прекратяване на хакатона

Организаторът има право да прекрати хакатона по свое усмотрение по всяко време, без да е 
изчерпателен в случай на съществени нарушения, нарушаване на Правилата на ИН-ЕДУ хакатона 
за медийна и информационна грамотност или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на 
Хакатона се обявява на уебсайта www.in-eduproject.eu. В тези случаи на участниците не се дължи 
обезщетение.  

9 

http://www.in-eduproject.eu/
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АНЕКС 2 

ПРИМЕРНА ФОРМА С КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОТБОРА-ПОБЕДИТЕЛ 

Име на отбора: Краен резултат: 

Критерии Относител
на тежест 
за крайния 
резултат% 

Точки Резултат 

Приложимост на проекта/действието: На 
кого помага този проект и по какъв начин? 
Решава ли основен проблем от практиката? 
Темата актуална и приложима ли е? Има ли 
някой реална нужда от този проект? 

30% Минимум 1 

Максимум 
10 

Оценка на съдържанието: Полезно и 
интересно ли е, интерактивно ли е или 
повтаря вече съществуващи 
източници? Надеждни и качествени ли 
са текстовете, илюстрациите и другите 
мултимедийни елементи? Защитено ли 
е съдържанието с авторски права или 
се копира отнякъде (качественото 
съдържание с авторски права се 
оценява по-високо)? 

20% Минимум 1 

Максимум 
10 

Техническо изпълнение: Използват ли се 
правилните технологии по правилния 
начин? Лесно ли е за ползване, има ли 
интуитивен потребителски интерфейс и 
потребителско изживяване? Има ли добра 
структура, оформление и навигация? 

20% Минимум 1 

Максимум 
10 

Влияние на проекта: Ясно ли е 
определена целевата група на 
проекта/действието? Реалистичен ли е 
размерът на целевата група? Ясно ли е как 
проектираните действия ще повлияят на 
целевата група/и? 

20% Минимум 1 

Максимум 
10 

Презентиране: Представен ли е проектът 
привлекателно и убедително по време на 
защитата? 

10% Минимум 1 

Максимум 
10 
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Инструкции за членовете на журито: 

1. Оценяването ще има 1 етап:

След края на хакатона всеки отбор тегли номер, указващ последователността за
представяне. Организаторите правят списък с имената и реда, в който ще
презентират отборите, и добавят имената в системата за гласуване.

Всеки отбор има 5 минути, за да представи проекта си пред журито и гостите. Членовете
на журито имат 5 минути за въпроси и отговори.

2. Всеки член на журито има достъп до системата за гласуване. Ако системата за
гласуване е електронна, всеки член на журито се регистрира с личния си имейл и 
осъществява достъп до гласуването чрез своя смартфон или лаптоп, след като 
организаторите им изпратят линк. 

Членовете на журито могат да получат също формуляра за оценка на хартия, за да си 
водят бележки преди финализирането на резултата.  

3. Всеки член на журито оценява проекта въз основа на критериите, публикувани в
Правилата за участие. Резултатът трябва да бъде само цяло число. 

4. Ако се случи следната хипотетична ситуация, журито може да вземе окончателното си
решение с финално обсъждане: 

    4.1.  Ако има проекти с еднакъв резултат, групата обсъжда и взема решение с 
обикновено мнозинство: 50 +1. 
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