
СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СИСТЕМАТА 

НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (IPMA)

Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA

Модул 1: София, 7–11 ноември 2011, Франк Нинов  
Модул 2: София, 17–19 ноември 2011, Елена Льондева

Изключително престижните сертификати по управление на проекти на Международната асоциация по управление на проекти 
(IPMA) Ви дават възможност да докажете своята компетентност за успешно управление на проекти във всички области.  

След успешно полагане на изпита ще получите международно признат сертификат.  
Подготвителните курсове, учебните материали и изпитът са на български език! 

Сертификационното обучение по управление на проекти се състои от два модула:  
Модул 1 „Технически и контекстни елементи” (4.5 дни) и Модул 2 „Поведенчески елементи” (2.5 дни). 

Цели:  Да се подготвят участниците за полагане на изпит за получаване на международно признат сертификат по управ-
ление на проекти за ниво C или D на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) 

 Да се запознаят участниците с широк кръг умения и компетенции, необходими за управлението на проекти

Участници: мениджъри, ръководители на проекти, членове на екипи, консултанти и експерти, които желаят да получат 
сертификат на Ниво C или D на IPMA; специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на 
проекти

Съдържание: Курсът разглежда техническите, контекстните и поведенческите елементи на управлението на проекти (46 
елемента), включени в изискванията за компетентност на IPMA и в Националните изисквания за компетентност по управ-
ление на проекти.

Работен език: български

Учебни материали: всеки участник ще получи Националните изисквания за компетентност по управление на проекти, копие 
от презентациите, казуси и примерни тестови въпроси.

Специален бонус за всеки участник: примерни форми, които могат да бъдат използвани за Част 2 на писмения изпит

Място на провеждане: СТЦ ИНТЕРПРЕД, София

Информация и регистрация

Посетете www.projectа.bg или се свържете с нас на  
тел. (02) 9835324, 9831094 или info@projecta.bg

Онлайн регистрация: www.projecta.bg 

Условията и процедурата за получаване на сертификат  
са публикувани на www.project.bg 

Такса за участие: 845 евро (без ДДС)

Такса при регистрация до 31 октомври 2011: 745 евро (без 
ДДС) 7% отстъпка за членове на БАУП!

В цената са включени учебни материали, кафе-паузи, обяди 
и тестове. 

Краeн срок за регистрация: 03 ноември 2011 или до запълване 
на местата. Записването се извършва по реда на получените 
заявки. Местата са ограничени!  

Франк Нинов, PMP®

Франк Нинов e сертифициран Project  
Ma na gement Professional (PMP®) с едина-
десет годишен професионален опит по 
управление на про екти в Германия, реали-
зирал над 150 проекта в областта на из-
граждането на интерна ционални мрежи за 
телекому ни кационни опе ратори и достав-
ка на услуги за корпоративни клиенти в над 

65 държави.  

В момента той е ръководител на проекти в международна-
та компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

Г-н Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление 
на проекти, който успешно прилага своя богат практически 
опит в процеса на обучението. 

Допълнителна информация може да намерите на неговата 
интернет страница: www.fireframe.eu

Член на:

Елена Льондева

Елена Льондева е професионалист с 
дългого ди шен опит в консултирането 
и преподава нето по личностни умения. 

Специализирала е „Реклама и връзки с 
об щес т веността”, преми на ла е през 
обучение за обучители в TOP Con sult 
Centre for Deve lop ment и Междуна-
родно вис ше бизнес училище, както и 

специализация по Бизнес страте гии и планиране, Маркетинг 
и контрол в EXPLA. Елена Льондева е основател и председа-
тел на Асоциация Коучинг България и член на Българската асо-
циация по управление на проекти. Участвала е в разработ-
ването на учебни  материали за обучения по подготовка за 
серти фициране за нива C и D на IPMA.

Елена Льондева е провела редица обучения за личностни уме-
ния, включително за Хайделберг България, Иморент България, 
Сиком, Евелин консултинг и други, както и няколко обучения 
за серти фициране за Нива С и D на IPMA.



РЕгИСТРАЦИОННА ФОРМА

Подготовка за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA

Модул 1: София, 7–11 ноември 2011 г., Франк Нинов

Модул 2: София, 17–19 ноември 2011 г., Елена Льондева

Име:  ......................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................................................................................

Тел.: ......................................................................................................... Факс:  ..................................................................................

Адрес:     ................................................................................................................................................................................................

Фирма / Организация: .......................................................................................................................................................................

Длъжност:  ...........................................................................................................................................................................................

Такса (без ДДС) 

Регистрация до 31 октомври 2011: 745 евро 

Регистрация след 31 октомври 2011:  845 евро

Данни за издаване на фактура

Идентификационен номер: .........................................., Регистрация по ДДС: да/не, МОЛ:  ........................................................

Адрес (ако е различен от посочения по-горе):   ...............................................................................................................................

Моля попълнете формата за регистрация и я изпратете на факс (02) 9831094 или по е-поща на info@projecta.bg

  Ден 3 (9:00 – 17:00)
1.12 Ресурси
Упражнение № 9 (Описание на вида на необходимите ре-
сурси за проекта)
1.13 Разходи и финанси
1.14 Доставки и договори
1.15 Промени 
1.16 Контрол и доклади
1.17 Информация и документация
1.18 Комуникация
Упражнение № 10 (Таблично представяне на план за кому-
никациите в проекта)
Упражнение № 11 (Графично представяне на фазите и 
ключовите събития на проекта)
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 3

  Ден 4 (9:00 – 17:00)
1.19  Стартиране
1.20 Приключване
3.01 Проектна ориентация
3.02 Програмна ориентация
3.03 Ориентация към портфолио
3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и 
портфолия
3.05 Постоянна организация
3.06 Бизнес
3.07 Системи, продукти и технологии
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 4

  Ден 5 (9:00 – 12:30)
3.08 Управление на хора
3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда
3.10 Финансови аспекти
3.11 Правни аспекти
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 5

  Ден 1 (9:00 – 17:00)
1.01 Успех на управлението на проекти
1.02 Заинтересовани страни
Упражнение № 1 (Графично представяне на външната 
проектна среда)
Упражнение № 2 (Таблично представяне на анализ на за-
интересованите страни)
1.03 Изисквания и цели на проекта
Упражнение № 3 (Представяне на йерархия на логически 
обвързани цели на проект)
Упражнение № 4 (Формулиране на SMART цели)
1.04 Рискове и възможности
Упражнение № 5 (Таблично представяне на план за реак-
ция на рисковете)
1.05 Качество
1.06 Организация на проекта
Упражнение № 6 (Графично представяне на организация-
та на проекта)
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 1

  Ден 2 (9:00 – 17:00)
1.07 Работа в екип
1.08 Разрешаване на проблеми
1.09 Структури на проекта
Упражнение № 7 (Структура на работата)
1.10 Обхват и резултати (продукти)
1.11 Време и проектни фази
Упражнение № 8 (Таблично представяне на изходна ин-
формация, графично представяне и изчисляване на мре-
жови график)
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 2

Програма за Модул 1 „Технически и контекстни елементи”

    Програма за Модул 2 „Поведенчески елементи”

  Ден 1 (9:00 – 17:00) 
2.01. Лидерство
2.02. Ангажираност и мотивация
2.03. Самоконтрол
2.04. Способност за убеждаване
2.05. Отпускане
2.06. Откритост
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 1

  Ден 2 (9:00 – 17:00)
2.07. Творчески способности
2.08. Ориентация към резултатите
2.09. Ефикасност 

2.10. Консултации
2.11. Преговори
2.12. Конфликти и кризи
2.13. Надеждност
Тестове, въпроси и отговори, закриване на Ден 2

  Ден 3 (9:00 – 12:30)
2.14. Зачитане на ценностите
2.15. Етика
Тестове, въпроси и отговори
Методически насоки за изготвяне на есета (за Част 2  
на писмения изпит) и решаване на тестове, закриване 
на Ден 3


