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Увод

Разработихме този Пътеводител на база на 15-годишния опит на Проджекта в 
сертифицирането по управление на проекти по водещи международни системи. Тук да-
ваме отговор на въпросите, които най-често ни задават, както и допълнителна синтези-
рана информация, която може да Ви бъде от полза, ако обмисляте възможността да се 
сертифицирате.

Проджекта е водеща консултантска фирма в областта на управлението на проек-
ти. Информация за нас можете да намерите на www.projecta.bg, а ако не искате да отделя-
те за това повече от 2 минути, вижте нашето забавно видео.

http://www.projecta.bg
https://www.youtube.com/watch?v=SvDIEwY1sA8&feature=youtu.be
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Защо да се сертифицираме 
по Управление на проекти

Управлението на проекти е една от най-бързо развиващите се съвременни дис-
циплини и професии. Проектите са основно средство за развитие и за постигане на цели 
във всяка област. За да управляват успешно своите проекти, организациите имат нужда от 
специалисти по управление на проекти. Как се създават те? Има няколко начина:

 Първо, висше образование в тази област. Съществуват магистърски програми по 
управление на проекти. Освен че изискват дълъг процес на обучение обаче, те 
често страдат от „разводняване“ (включват дисциплини, които не са пряко свър-
зани с управлението на проекти), както и от ограничена връзка с практиката.

 Практически опит. Много от хората, работещи по проекти, нямат специална под-
готовка в тази област, но имат богат практически опит;

 Специализирано обучение под формата на няколкодневни интензивни курсо-
ве по управление на проекти, включително за подготовка за сертификационен 
изпит. Това е най-разпространеният начин за придобиване на познания по упра-
вление на проекти. В такива обучения вземат участие както хора, които не при-
тежават никакви знания и опит в областта, така и хора със знания и опит, които 
искат да ги систематизират и разширят. В такива обучения се включват и магис-
три по управление на проекти;

 Самоподготовка – самостоятелно учене, четене на книги и статии по управление 
на проекти.

По наше мнение, най-добрият начин за развитие на компетенциите за управле-
ние на проекти е практическият опит, съчетан със специализирано обучение и самопод-
готовка.

Как обаче можем да докажем своите компетенции по управление на проекти? 
Най-добрият начин е да покажем на своите ръководители, партньори и клиенти как упра-
вляваме реални проекти. Този начин изисква време и предварителен кредит на доверие 
– и следователно, не винаги е възможен. Референциите за нашата предишна работа са 
друг основен инструмент.

Какви други варианти имаме – диплома, сертификат, удостоверение за завършен 
курс. От тези варианти, с най-голямо пазарно признание се ползват международно при-
знатите сертификати по управление на проекти. 

Дипломатата показва академично образование в съответната област. С управле-
ние на проекти обаче се занимават хора с най-различни специалности – инженери, про-
грамисти, юристи, икономисти, лекари и т.н. Те имат предимството на добре подготвени 
специалисти в конкретна област и допълнителни, надграждащи компетенции по управле-
ние на проекти.

Управлението на проекти не е технически сложна дисциплина. То е здрав разум, 
съчетан с основни принципи и личностни умения. Най-добре е специализацията в тази 
област да надгражда друга основна професия или професионална специализация.

http://www.projecta.bg
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Ето защо, в световен мащаб са се наложили системите за сертифициране по  

управление на проекти, отворени за хора с различно образование и професии. Както и в 
други професионални области, очаква се във все по-голяма степен притежаването на сер-
тификат да се смята за по-важно от притежаването на диплома по управление на проекти. 
Тази тенденция е налице в развитите страни, тя е видима и в България. 

Нещо повече, очаква се в следващите години сертифицирането по управление на 
проекти в България да се разширява все повече, следвайки тенденциите в развитите стра-
ни (например, броят на сертифицираните в България е около 20 пъти по-малък от тези в Ав-
стрия, при сравним брой на населението). Ако погледнем в бъдещето, можем да видим, че 
ще стигнем до момента, в който всички, които се занимават с управление на проекти, имат 
сертификати и това се счита за „минимално изискване“, а самите сертификати са се превър-
нали в „стока“ – нещо стандартно, повсеместно разпространено и достъпно. От тази гледна 
точка, по-голямо конкурентно предимство ще имат тези, които се сертифицират по-рано. 

Притежаването на сертификат по управление на проекти показва няколко неща:

 Че познавате основните понятия, добри практики и техники в управлението на 
проекти

 Че притежавате необходимата компетентност, като условие за получаване на 
сертификата. Изискванията за доказване на компетентност може да включват 
практически опит, познания и поведение

 Че имате дългосрочни професионални интереси в областта на управлението на 
проекти и се грижите за подобряване на своите компетенции

 Че продължавате да се развивате в областта на управлението на проекти, като 
изпълнявате изискванията за продължаване на валидността на сертификата (ко-
гато не е безсрочен)

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани и с възмож-
ностите за:

 Подобряване на квалификацията и по-успешно изпълнение на проектите, по ко-
ито работите – изпитът изисква подготовка, в рамките на която се запознавате 
с добрите практики за управление на проекти в съответната сертификационна 
система;

 Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;

 По-добро кариерно развитие;

 Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение. Проучванията в 
развитите страни показват, че сертифицираните лица получават по-високо въз-
награждение от тези, които не притежават сертификат. Подобно проучване не е 
правено в България, но нашата страна следва общите тенденции;

 Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.

В следващите части на Пътеводителя са представени сертификатите на трите ос-
новни междурнародни сертификационни системи по управление на проекти:

 Сертификационна система на Института за управление на проекти / �roject �a�-�roject �a�-
ageme�t I�stitute – САЩ;

 Сертификационна система PRINCE2® на AXELOS – Великобритания;

 Сертификационна система на Междурнародната асоциация по управление на про-
екти / I�ter�atio�al �roject �a�ageme�t Associatio� – регистрирана в Швейцария.
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Сертификат  
Project Мanagement 
Professional (PMP®)

Сертифицираща организация: �roject �a�ageme�t I�stitute, САЩ (www.pmi.org) 

Разпознаваемост в световен мащаб:   
Предварителни изисквания: има – опит и обучение по управление на проекти

Период на валидност: 3 години, с възможност за подновяване

Приложимост: всички сектори

Сертификатът Project Мanagement Professional (PMP®) е най-престижният сер-
тификат по управление на проекти в световен мащаб. Ако имате поне 3 години опит в 
управлението на проекти, това е ваш основен избор за сертифициране. Повече от 800 000 
човека в целия свят притежават такъв сертификат.

���®

http://www.projecta.bg
http://www.pmi.org
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Този сертификат се издава от Института за управление на проекти (�roject 

�a�ageme�t I�stitute – ��I) – американска неправителствена професионална органи-
зация по управление на проекти. ��I предоставя услуги по разработване на стандарти, 
изследвания, обучение, публикации, нетуъркинг, организиране на конференции и серти-
фициране на ръководители на проекти.

Пълна информация за процеса на сертифициране и поддържане на сертификата 
можете да намерите в �roject Мa�ageme�t �rofessio�al (���®) Ha�dbook.

Какви са предварителните изисквания за сертификата PMP®?
Има изисквания за предварителен опит и за обучение по управление на проекти:

 За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години/36 месеца 
през последните 8 години  уникален непрепокриващ се професионален опит по 
управление на проекти, в рамките на които поне 4500 часа ръководене и нап-
равляване на проекти

 За кандидати със средно образование – поне 5 години/60 месеца през послед-
ните 8 години уникален непрепокриващ се професионален опит по управление 
на проекти, в рамките на които поне 7500 часа ръководене и направляване на 
проекти

 35 учебни часа обучение по управление на проекти

Опитът се доказва чрез сбита информация за проектите, по които сте работили, 
която попълвате в апликационната форма за изпита. 

Обучението по управление на проекти се доказва със сертификат от обучаваща-
та организация. Ето как изглежда такъв сертификат, издаден от Te�Step Bulgaria:

���®

http://www.pmi.org/Certification/~/media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx
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Какво представлява изпитът за сертификат PMP®?
За България изпитът се провежда  в някой от изпитните центрове на Pearson VUE  

в страната. Състои се от 200 въпроса с по 4 възможни отговора. Само един от четирите 
отговора е верен. Общата продължителност на изпита е 4 часа. 25 от въпросите не се оце-
няват, тъй като се използват за тестови цели от PMI. Минималният брой точки за успешен 
изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в 
зависимост от неговата сложност (по неофициална информация, прагът е средно 62%). 

Въпросите са разпределени в 5 области, както следва:

Област Процент от въпросите

Initiation (Иницииране) 13%

Planning (Планиране) 24%

Executing (Изпълнение) 31%

Monitoring and Controlling (Мониторинг и контрол) 25%

Closing (Приключване) 7%

ОБЩО 100%

Изпитните въпроси са базирани на изпитното съдържание, описано в PMP 
Examination Content Outline. Основната част на изпитното съдържание е базирана на 
„A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)“ на PMI, но това не е 
единственият източник на изпитно съдържание. PMI препоръчва да се използва до-
пълнителна съвременна литература по управление на проекти. 

За да сте сигурни, че се подготвяте с учебно съдържаниe, което актуално и 
пълно отразява изискванията за изпита, Ви препоръчваме да преминете обучение от 
реномирана Регистрирана обучаваща организация на PMI, като например TenStep (гра-
фикът с актуални обучения на TenStep Bulgaria можете да намерите на www.tenstep.bg и  
www.projecta.bg). 

Ето два примера за въпроси, подобни на тези на изпита:

You have been notified that an important item for your project will be delayed. What is 
the best thing to do?

A. Ignore it
B. Communicate the issue to your superior
C. Inform the customer and discuss options
D. Call a team meeting to analyze alternatives

Statistics show that if we double the production of phones, the cost per unit will be 
decreased by 25%. Based on this, we determined that producing 1,000 phones should 
cost $38,000. This is an example of:

A. Product Life Cycle
B. The Pareto rule
C. Parametric cost estimating
D. Law of diminishing returns

PMP®

http://www.projecta.bg
http://www.tenstep.bg
http://www.projecta.bg
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Изпратете Вашите отговори на двата въпроса на i�fo@projecta.bg.
Ако са грешни, ще получите специална преференциална цена за участие в нашия 

подготвителен курс PMP® Exam Preparation !
Кои са верните отговори можете да научите на курса.

Как протича процесът на сертифициране?
Процесът на сертифициране протича в следните 6 стъпки:

Подаване на Онлайн заявление
Можете да го довършите  

в рамките на 90 дни от започването.

Преглед
и одобрение на заявлението –  

в рамките на 5 дни.

Заплащане 
на таксата за изпит – $405 за членове на ��I 

и $555 за нечленове.

Одит 
на малък процент от заявленията.  

Имате 90 дни да предоставите информация, 
потвърждаваща заявлението.

Одобрение
на заявлението, което важи за 1 година. 

В рамките на нея, можете да се явите  
на изпита до 3 пъти.

Изпит и сертификат 
Насрочване и явяване на изпит.  

При успешен изпит, ще получите  
оригиналния сертификат по пощата.

Документите, които може да Ви бъдат поискани по време на одита, са:

 Копие на дипломата

 Подписи от супервайзори или мениджъри в проектите, посочени в заявлението

 Копия от сертификати или писма от обучаващи институции за курсовете, посочени 
в заявлението, във връзка с изискването за обучение по управление на проекти

���®

https://certification.pmi.org/
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Препоръчваме Ви следните стъпки за подготовка за изпита, които да извършите 
в рамките на не повече от 6 месеца:

 Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Реги-
стрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.)

 Получаване на документ за 35 контактни часа обучение по управление на проек-
ти от обучаващата организация

 Изпращане на заявление за допускане до изпит до PMI

 Получаване на одобрение за явяване на изпит от PMI, заплащане на таксата и 
насрочване на дата за изпит (в удобно за Вас време) в някой от изпитните цен-
трове на Pearson VUE в страната

 Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита

Практически съвети
На база на опита ни в сертифицирането по PMP®, можем да дадем някои съвети, 
които сме извели от практиката:

1. Ако във вашето заявления давате информация за проекти, които сте управлявали 
по едно и също време, може да бъде полезно предварително да направите табли-
ца в Excel с месечна разбивка на часовете, които сте отделили за отделните проце-
си по всеки проект (иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол 
и приключване). Така ще избегнете възможната грешка да посочите общ брой за 
отработените часове по всички проекти за определен период, който да надхвърля 
разполагаемия брой работни часове за този период;
2. Съвременната тенденция е подготовката за изпита PMP® да става за по-кратко 
време и с по-малко усилия. Това означава, че ако преминете добро обучение и раз-
полагате с достатъчно добри учебни материали, не е абсолютно необходимо да че-
тете „A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)“, за да се 
подготвите за изпита (съветваме Ви обаче да го направите, ако на тестовите въпро-
си не успявате да постигнете поне 75% успех);
3. Много голяма роля за успешната подготовка за изпита играят тестовите въпро-
си. Трябва да се упражнявате с достатъчно голям брой въпроси – поне 1000. До-
бре е също така да използвате тестови въпроси от различни източници, за да се 
подготвите с въпроси с различен стил. Вашата цел трябва да бъде поне 75% успех 
на тестовите въпроси. (Например, в обучението PMP® Exam Preparation на TenStep 
Bulgaria, предоставяме над 800 тестови въпроси, както и линкове за допълнителни 
безплатни тестови въпроси.);
4. Не е задължително да запомните буквално всички inputs, outputs и tools & techniques 
от PMBOK® Guide, за да имате успех на изпита. Прилагайте логика и здрав смисъл 
при отговорите на въпросите. Например, Project management plan няма как да бъде 
output или tool & technique на процеса Close Project or Phase, защото е необходимо 
условие за извършването на процеса (и следователно е input). За същия процес, 
Meeting и Expert judgement няма как да бъдат outputs, защото резултатът от един 
процес не може да бъде „среща“ или „експертна оценка“. Тук даже не е необходима 
логика – здравият смисъл казва, че това са tools & techniques.

P.S. Ако искате да разберете кога ще се проведе следващото издание  
на най-успешния подготвителен курс за сертификат PMP® в България,  

вижте графика на актуалните обучения на www.projecta.bg/training-schedule.

PMP®

http://www.projecta.bg
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Сертификат CAPM® – 
Certified Associate  
in Project Мanagement 

Сертифицираща организация: �roject �a�ageme�t I�stitute, САЩ (www.pmi.org) 

Разпознаваемост в световен мащаб:   

Предварителни изисквания: има – опит или обучение по управление на проекти

Период на валидност: 5 години, с възможност за подновяване

Приложимост: всички сектори

Сертификатът Certified Associate i� �roject Мa�ageme�t (CA��®) e по-малкият 
брат на сертификата ���®. Той е подходящ за хора, които нямат 3-годишен опит в упра-3-годишен опит в упра-годишен опит в упра-
влението на проекти, но искат да се сертифицират по системите на �roject �a�ageme�t 
I�stitute (��I). Ако имате необходимия опит по управление на проекти, Ви препоръчваме 
директно да се сeртифицирате по ���®.

Пълна информация за процеса на сертифициране и поддържане на сертификата 
можете да намерите в Certified Associate i� �roject Мa�ageme�t (CA��®) Ha�dbook.

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
CAPM®?
Има изисквания за предварителен опит или за обучение по управление на про-

екти:

 Вариант 1: средно образование и 1500 часа професионален опит като част от 
проектен екип

 Вариант 2: средно образование и 23 учебни часа обучение по управление на 
проекти

Както показват изискванията, този сертификат е подходящ и за студенти.

Какво представлява изпитът за сертификат CAPM®?
Изпитът се провежда онлайн и се състои от 150 въпроса с по 4 възможни отгово-

ра. Само един от четирите отговора е верен. Общата продължителност на изпита е 3 часа. 
15 от въпросите не се оценяват, тъй като се използват за тестови цели от ��I. 

Изпитът е базиран на „A	Guide	to	the	Project	Management	Body	of	Knowledge (PMBOK®	
Guide)“ на ��I. 

Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психоме-
тричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност (по нео-
фициална информация, прагът е около 65%). 

Изпитът за CA��® е по-лесен от този за ���® не само заради обхвата на темите и 

http://www.pmi.org
http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/handbooks/certified-associate-project-management-handbook-capm.ashx
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броя на въпросите, но и заради тяхната степен на трудност. Тъй като учебното съдържа-
ние за изпита ���® включва това за CA��®, много обучителни организации (включително 
Te�Step) не провеждат отделни курсове за подготовка за CA��®, а в своите курсове за 
���® включват и хора, които се готвят за изпита CA��®. На принципа „готви се за зима, 
пък ако излезе лято...“ това може да бъде добър вариант за подготовка.

Такса за изпита и ресертифициране
Процесът на сертифициране за CA��® протича аналогично на този за ���®. Так-

сата за изпита е $225 за членове на ��I и $300 за нечленове. 

Ресертифицирането се извършва чрез полагане на нов изпит, таксата за който е 
$150 за членове на ��I и $200 за нечленове.

P.S.	Информация	за	следващия	ни	подготвителен	курс		
за	сертификат	CAPM®	(PMP®	Exam	Preparation)		

можете	да	намерите	в	секцията	с	график	на	актуалните	обучения	на		
www.projecta.bg/training-schedule.

CA��®

http://www.projecta.bg
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Сертификат по  
управление на проекти 
PRINCE2® Foundation 

Сертифицираща организация: AXELOS (Великобритания), чрез оторизирани из- (Великобритания), чрез оторизирани из-
питни институции

Разпознаваемост в световен мащаб: 
Предварителни изисквания: няма

Период на валидност: безсрочен

Приложимост: всички сектори

Сертификатът PRINCE2® Foundation е най-разпространеният сертификат по уп-
равление на проекти в световен мащаб, с над 900 000 сертифицирани човека. 

PRINCE2 означава PRojects IN Co�trolled E�viro�me�ts (Проекти в контролира-
ни среди). �RINCE2® е най-разпространеният метод за управление на проекти в световен 
мащаб. Той е създаден по поръчка на британското правителство. Методът е описан в офи-
циалното издание „�a�agi�g Successful �rojects with PRINCE2“. 

�RINCE2® Fou�datio�
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PRINCE2® е процесен метод за управление на проекти от всякакъв вид и мащаб. 
Той описва подробно процесите за управление на проекти стъпка по стъпка и ги допълва 
с образци на документи (темплейти). Методът казва кой, кога и какво трябва да направи 
на всеки етап от реализацията на проекта. Характерно за PRINCE2 е, че поставя проекта в 
по-широк организационен контекст, свързвайки го с целите на организацията. 

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
PRINCE2® Foundation?
Няма никакви предварителни изисквания. Този сертификат е подходящ и за 

хора, които нямат опит в управлението на проекти или не познават метода. Тук се при-
лага принципът на свидетелството за управление на МПС – за да управлявате автомобил, 
първо трябва да получите свидетелство, т.е. за да управлявате проект, първо трябва да се 
научите как да го правите. 

Какво представлява изпитът за сертификат PRINCE2® 
Foundation?

 Изпитът включва 60 въпроса с по четири възможни отговора 

 Продължителността е 1 час, като може да получите допълнително 15 минути, ако 
английският език не Ви е роден

 Необходими са 55% верни отговори

Ако преминете акредитирано обучение по PRINCE2® Fou�datio�, изпитът се про-
вежда от лектора в края на обучението. Това означава, че е не е необходимо предварител-
но да заявявате и да си насрочвате изпит.

Ето два примера за въпроси, подобни на тези на изпита:

Which is NOT a purpose of the Co�trolli�g a Stage process?

A. Recomme�d the tolera�ces for the �ext stage 

B. Assig� work to be do�e 

C. Take corrective actio�s to co�trol deviatio�s from the Stage �la� 

D. Report progress to the �roject Board

Which is a be�efit of usi�g PRINCE2?

A. Stakeholders are �ot i�volved i� assuri�g the project work 

B. �articipa�ts u�dersta�d each other’s roles a�d �eeds 

C. All problems are escalated to all stakeholders 

D. Stakeholders are kept out of pla��i�g a�d decisio�-maki�g

�RINCE2® Fou�datio�

http://www.projecta.bg
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Изпратете Вашите отговори на двата въпроса на info@projecta.bg.

Ако са грешни, ще получите специална преференциална цена за участие в нашия 
подготвителен курс PRINCE2® Foundation!

Кои са верните отговори можете да научите на курса.

Как да се подготвим за изпита?
Нашият опит в сертифицирането по PRINCE2® Foundation с близо 100% успевае-

мост показва, че най-ефективният начин е както следва:

 Запознаване с метода с предварително предоставени материали (резюме на ме-
тода). Може просто да ги прочетете, без да се стремите да ги запомните

 Предварителни упражнения с тестови въпроси от база данни с възможоност за 
генериране на примерни изпити

 Тридневно интензивно присъствено обучение и упражнения с тестови въпроси 
по време на обучението

Практически съвети
На база на опита ни в сертифицирането по PRINCE2® Foundation, можем да дадем 
някои съвети, които сме извели от практиката:

1. За да вземете изпита, не е необходимо да четете официалния наръчник „Managing 
Successful Projects with PRINCE2®”, ако разполагате с добри учебни материали. В обу-
ченията, които организира Проджекта например, учебните материали са изчерпа-
телни и напълно достатъчни. Те включват презентации, упражнения, примерни из-
пити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, 
както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2; 

2. Голяма роля за успешната подготовка за изпита играят тестовите въпроси. Добре 
е да имате достъп до база данни с въпроси;

3. Предварителното запознаване с метода (преди евентуално обучение) прави под-
готовката по-лека и по-успешна;

4. Вместо да се стремите да запомните буквално всички елементи на PRINCE2®, е 
по-добре да вникнете в логиката на метода. По време на изпита прилагайте логика 
и здрав смисъл.

P.S. За да разберете кога ще се проведе следващото издание на най-успешната 
програма за сертифициране по PRINCE2® Foundation в България, посетете сек-
цията с график на актуалните обучения на www.projecta.bg/training-schedule.

PRINCE2® Foundation
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Сертификат по 
управление на проекти 
PRINCE2® Practitioner 

Сертифицираща организация: AXELOS (Великобритания), чрез оторизирани из- (Великобритания), чрез оторизирани из-
питни институции

Разпознаваемост в световен мащаб: 
Предварителни изисквания: притежаване на един от следните сертификати – 
PRINCE2® Fou�datio�, ���, CA��, I��A Level A®, I��A Level B®, I��A Level C® или 
I��A Level D®

Период на валидност: безсрочен; 5 години валидност на регистриран статут, с въз-
можност за ресертифициране

Приложимост: всички сектори

Сертификатът PRINCE2® Practitioner, е следващото ниво в сертификационната 
система PRINCE2®. Докато сертификатът PRINCE2® Fou�datio� показва познаване на ме-
тода, сертификатът PRINCE2® �ractitio�er потвърждава, че кандидатът е постигнал необ-
ходимото равнище на разбиране как да прилага и приспособява PRINCE2®. Успешният 
практик по PRINCE2® трябва да е в състояние да започне да прилага метода в реални 
проекти. 

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
PRINCE2® Practitioner?
Няма изисквания за предварителен опит, но трябва да притежавате един от след-

ните сертификати по управление на проекти:

 PRINCE2® Fou�datio�

 �roject �a�ageme�t �rofessio�al (���®) 

 Certified Associate i� �roject �a�ageme�t (CA��®) 

 I��A Level A® (Certified �rojects Director) 

 I��A Level B® (Certified Se�ior �roject �a�ager) 

 I��A Level C® (Certified �roject �a�ager) 

 I��A Level D® (Certified �roject �a�ageme�t Associate) 

Какво представлява изпитът за сертификат PRINCE2® 
Practitioner?
Този изпит е по-различен от обикновените тестове с въпроси. Трябва да отгово-

рите на въпроси, които са базирани на конкретен проектен сценарий, който получавате 
за изпита.

�RINCE2® �ractitio�er

http://www.projecta.bg
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Форматът на изпита е следният: 

 Обективно тестване

 68 въпроса по даден проектен сценарий, една точка за всеки верен отговор

 Необходими са 38 или повече точки за успешен изпит (от общо 68) – 56%

 Два и половина часа (150 минути) продължителност

 По време на изпита може да се ползва официалният наръчник за PRINCE2 – 
„�a�agi�g Successful �rojects with PRINCE2®“ 

Практически съвет
Изпитът PRINCE2® �ractitio�er е много по-труден от PRINCE2® Fou�datio�. Ето защо, 
е необходимо да се сдобиете и да се запознаете с официалния наръчник „�a�agi�g 
Successful �rojects with PRINCE2®“, още повече, че той може да се ползва по време на 
изпита (по него не трябва да има бележки).

P.S.	Информация	за	нашата	сертификационна	програма	PRINCE2®	Practitioner		
можете	да	намерите	на	www.projecta.bg/training-schedule.

�RINCE2® �ractitio�er
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Сертификат IPMA Level C® 
(Certified Project Manager)

Сертифицираща организация: I�ter�atio�al �roject �a�ageme�t Associatio� 
(www.ipma.world), чрез националните асоциации – за България това е Българска 
асоциация по управление на проекти (www.project.bg)  

Разпознаваемост в световен мащаб: 
Предварителни изисквания: има – опит по управление на проекти

Период на валидност: 5 години, с възможност за ресертифициране

Приложимост: всички сектори

Този сертификат е част от групата сертификати по управление на проекти на 
Международната асоциация по управление на проекти (I��A). I��A е най-старата и най-
престижна асоциация в областта на управлението на проекти, с над 60 национални асо-
циации-членки. Нейните сертификати са:

 I��A Level A® 
(Certified �rojects Director) 

 I��A Level B® 
(Certified Se�ior �roject �a�ager) 

 I��A Level C® 
(Certified �roject �a�ager) 

 I��A Level D® (Certified 
�roject �a�ageme�t Associate) 

Досега по тази система са серти-
фицирани над 250 000 човека в целия свят. 
Сертифицирането се извършва въз основа на 
Национални изисквания за компетентност по 
управление на проекти, изготвени на базата 
на Изискванията	за	компетентност	по	упра-
вление	 на	 проекти  на Международната асо-
циация по управление на проекти.

Какви са предварителните изисквания за сертификата IPMA 
Level C® (Certified Project Manager)?
Кандидатите трябва да имат 3 години опит в управлението на некомплексни про-

екти, придобит през последните 5 години.

I��A Level C®

This is to certify that

Ivan Ivanov Ivanov
has attained the required level of competence to be granted

Certified Project Manager
IPMA Level C®

 
by the Certification Body of the Bulgarian Project Management Association (BPMA) 

using
the Regulations of the Certification Body of BPMA and the IPMA Competence Baseline (ICB Version 3.0) 

as validated by 
the International Project Management Association (IPMA).

This certification process was conducted in the Bulgarian language.

BPMA.C.xx.xxx  dd.mm.yyyy

Certificate number Valid until

Bulgaria, dd.mm.yyyy N.A.

Initial certification Latest recertification

For the Certification Body For the assessors

http://www.projecta.bg
http://www.ipma.world
http://www.project.bg
http://project.bg/izdaniya/
http://project.bg/izdaniya/
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Какво представлява изпитът за сертификат IPMA Level C® 
(Certified Project Manager)?
Изпитът протича в две части – тест и задачи по казус. 

Форматът на Част 1 на изпита е:

 80 въпроса – повечето са с възможни отговори, но има и отворени въпроси, на 
които кандидатът трябва да посочи верен отговор

 Необходими са минимум 56 верни отговора за успешен изпит (70%)

 1.5 часа (90 минути) продължителност

 Трудността на въпросите е средна (съответства на степен на компетентност 5 от 10)

В Част 2 са включени 3 есета/задачи по зададен проектен казус. Времето за тази 
част е 2 часа. Необходима е минимална оценка 5 от 10 за успешно преминаване на тази 
част от изпита.

Кандидатите, които са преминали успешно изпита, се явяват на интервюто. То е 
с продължителност 1-1.5 часа и се провежда от двама оценители. Оценителите задават 
въпроси във връзка с доклада (виж по-долу), самооценката на кандидата и евентуално 
отговорите от писмения изпит и/или референциите.

Как протича процесът на сертифициране?
Процесът на сертифициране протича в следните 8 стъпки:

1. Подаване на Заявление за сертифициране и заплащане на такса за разглеждане  
(25 лв.)

2. Одобрение на Заявлението и заплащане на такса за сертифициране – €500 (€425 
за членове на БАУП) 

3. Провеждане на писмен изпит

4. Оценяване на писмената работа

5. Представяне на доклад за проект, управляван от кандидата (при успешно из-
държан изпит)

6. Провеждане на интервю

7. Формиране на обща крайна оценка

8. Издаване на сертификат (при положително решение)

За България процесът се управлява от Българска асоциация по управление на 
проекти (www.project.bg). и сертифицирането се извършва на български език.

Всеки желаещ може да подаде заявление за сертифициране към всяка асоциа-
ция-членка, която е акредитирана от I��A. Издадените от всяка асоциация сертификати 
са по един и същ образец, с еднаква глобална валидност и взаимно признаване. 

P.S.	Информация	за	единствения	подготвителен	курс	за	сертификат	IPMA	Level	C®		
в	България	можете	да	намерите	на	www.projecta.bg/training-schedule..

I��A Level C®

http://www.project.bg/
http://www.projecta.bg
http://www.projecta.bg
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Сертификат IPMA 
Level D® (Certified Project 
Management Associate)

Сертифицираща организация: I�ter�atio�al �roject �a�ageme�t Associatio� 
(www.ipma.world), чрез националните членуващи асоциации – за България това е 
Българска асоциация по управление на проекти (www.project.bg)  

Разпознаваемост в световен мащаб: 
Предварителни изисквания: няма

Период на валидност: 10 години

Приложимост: всички сектори

Това e първото ниво в сертификационната система на Международната асоциа- e първото ниво в сертификационната система на Международната асоциа-първото ниво в сертификационната система на Международната асоциа-
ция по управление на проекти (I��A). Този сертификат е подходящ за хора без опит или с 
малък опит по управление на проекти. 

Какви са предварителните изисквания за сертификата IPMA 
Level D® (Certified Project Management Associate)?
Няма предварителни изисквания.

Какво представлява изпитът за сертификат IPMA Level D® 
(Certified Project Management Associate)?
Изпитът протича в две части – тест и задачи по казус. 

Форматът на Част 1 на изпита е:

 80 въпроса – повечето са с възможни отговори, но има и отворени въпроси, на 
които кандидатът трябва да посочи верен отговор

 Необходими са минимум 56 верни отговора за успешен изпит (70%)

 1.5 часа (90 минути) продължителност

 Трудността на въпросите е ниска-средна (съответства на степен на компетент-
ност 4 от 10)

В Част 2 са включени 4 есета/задачи по зададен проектен казус. Времето за тази 
част е 3 часа. Необходима е минимална оценка 4 от 10 за успешно преминаване на тази 
част от изпита.

За ниво D не се провежда интервю. След успешен изпит кандидатът получава 
сертификат. 

I��A Level D®

http://www.projecta.bg
http://www.ipma.world
http://www.project.bg
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Как протича процесът на сертифициране?
Процесът на сертифициране е подобен на този за сертификат за ниво С, но е по-

опростен:

1.	 Подаване на Заявление за сертифициране и заплащане на такса за разглеждане  
(25 лв.)

2.	 Одобрение на Заявлението и заплащане на такса за сертифициране – €400 (€340 
за членове на БАУП)

3.	 Провеждане на писмен изпит

4.	 Оценяване на писмената работа

5.	 Издаване на сертификат (при положително решение)

P.S.	Информация	за	единствения	подготвителен	курс	за	сертификат	IPMA	Level	D®		
в	България	можете	да	намерите	на	www.projecta.bg/training-schedule.

I��A Level D®
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Кой сертификат  
да изберем?

Един от въпросите, които често си задават хората, решили да се сертифицират по 
управление на проекти, е кой сертификат да изберат. В Проджекта също често ни задават 
този въпрос. В световен мащаб, най-често първият избор е между сертификатите ���® 
или PRINCE2®. 

И така, кой от двата сертификата да изберем? Краткият отговор е – и двата, за-
щото всеки носи допълнителни ползи. Някои от участниците в нашите сертификационни 
програми правят точно това – сертифицират се и по PRINCE2®, и по ���®. Комбинация 
между някой от тези два сертификата и сертификатите на Международната асоциация по 
управление на проекти (I��A) също е много често срещана.

Разбира се, всеки сертификат има относителни предимства, които трябва да взе-
мем предвид, ако непременно трябва да избираме. Но нека разгледаме въпроса малко 
по-подробно.

PRINCE2® и ���® са базирани на различно изпитно съдържание – съответно (ос-
новно) „��BOK® Guide“ за ���® и „�a�agi�g Successful �rojects with PRINCE2®“ за PRINCE2®.

Както е записано в „��BOK® Guide“, той дава насоки, а не е конкретна методоло-
гия. Той е рамка за управление на проекти, която може да се реализира с различни мето-
дологии и инструменти. Той съдържа процеси и общоприети техники и инструменти за 
управление на проекти, с които да се оцени или подобри начинът, по който управлявате 
проект, или методологията, която използвате. Той е по-теоретичен, справочен документ. 
„��BOK® Guide“ е по-подробен и по-гъвкав, съдържа повече концепции и идеи, разглеж-
да почти всички аспекти на управлението на проекти и използва по-богата и по-общопри-
ета терминология. 

„�a�agi�g Successful �rojects with PRINCE2“ е методология с подробен проце-
сен модел и форми за документи. Тя дава инструкции стъпка по стъпка как да се организи-
ра и изпълни един проект. Тя е по-практически ориентирана от „��BOK® Guide“, но трябва 
да се приспособи за конкретни нужди и съдържа ограничен брой техники. PRINCE2 не 
е толкова подробен, дава стриктни указания, използва по-ограничена терминология и 
концепции, като в същото време съдържа оригинални концепции, които са специфични 
само за него.

PRINCE2 казва „Какво?“, „Кога?“ и „Кой?“, а „��BOK® Guide“ казва „Как?“. Подходът 
на PRINCE2 е по-стратегически, докато на „��BOK® Guide“ е по-тактически. Те се допълват 
прекрасно и е добре да се познават и двете. 

От гледна точка на регионалната разпознаваемост, сертификатът ���® е първи 
избор в региони като Северна и Южна Америка и Близкия изток, докато PRINCE2® е по-
предпочитан във Великобритания, Австралия и европейски страни като Холандия, Герма-
ния и Дания. В България има стотици сертифицирани и по двете системи и не можем да 
дадем категоричен отговор за това кой е първият избор за сертифициране. 

Сравнително предимство спрямо ���® и PRINCE2® имат сертификатите на 
Международната асоциация по управление на проекти (IPMA), по отношение на по-
широкия обхват на необходимите компетенции (включват личностни компетенции) и по 

http://www.projecta.bg
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отношение на по-задълбочения подход за оценка на компетентностите – разработка по 
казус в писмения изпит, оценка на проектен доклад и интервю. Тези сертификати са воде-
щи в държави като Германия, Австрия и други. Освен това, при тях сертифицирането се 
извършва на съответния национален език, с използването на терминология по управле-
ние на проекти на този език. Например, в „Националните изисквания за компетентност 
по управление на проекти“ на Българската асоциация по управление на проекти, можете 
да намерите българските еквиваленти на голяма част от международните термини по уп-
равление на проекти, които впоследствие са стандартизирани в българската версия на 
стандарт ISO 21500:2012 – Насоки за управление на проекти.

Когато вземате решение за избор на сертификат между различни възможности, 
трябва да се ръководите от фактори като: за какво ще използвате сертификата, в коя дър-
жава и в кой сектор ще го използвате (и дори в коя конкретна организация), в какъв срок 
Ви трябва, отговаряте ли на предварителните изисквания, както и какви са изискванията 
или очакванията на Вашия работодател и на Вашите клиенти. 

Ако	не	сте	сигурни	в	своя	избор,	ние	сме	винаги	на	разположение	за	допълнителна	
информация	и	съвет.	Нашите	данни	за	контакт	можете	да	намерите	на	

www.projecta.bg.

http://www.projecta.bg
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Сравнение на сертификатите по управление на проекти  
IPMA (C и D), РМР® и PRINCE2®

IPMA (Нива C и D) РМР® PRINCE2® (Foundation 
и Practitioner)

Признание международно, в целия 
свят

международно, в целия 
свят

международно, в целия 
свят

Издаваща 
организация

Национални асоциа-
ции по управление на 
проекти (за България - 
БАУП), от името на I��A 
(Международна асоци-
ация по управление на 
проекти)

�roject �a�ageme�t 
I�stitute (САЩ)

AXELOS (Великобрита- (Великобрита-
ния), чрез оторизирани 
сертификационни орга-
низации

Срок на ва-
лидност

Ниво С – 5 години
Ниво D – 10 години
Възможност за ресерти-
фициране

3 години, възможност 
за ресертифициране

�RINCE2 Fou�datio� – 
безсрочен
�RINCE2 �ractitio�er – 
5 години за регистри- за регистри-за регистри-
ран статут, възможност 
за ресертифициране

Предвари-
телни изис-
квания

Ниво С – висше образо-
вание и 3 години опит 
по управление на про-
екти
Ниво D – няма

3 години опит по упра-
вление на проекти за 
притежаващите поне 
бакалавърска степен

няма

Такса за 
изпит

Ниво С: €425 - €500 
Ниво D: €340 - €400 $405 - $555

�RINCE2® Fou�datio�: 
€190

�RINCE2® �ractitio�er: 
€350

Език на под-
готвителните 
курсове и 
изпита

български английски английски

Вид на изпита

Ниво С: 
тест, разработване на 
казус, доклад и интервю

Ниво D: 
тест, разработване на 
казус

тест тест

Начин за нас-
рочване на 
изпит

Заявление до БАУП 
(www.project.bg). 
Датата се съобразява с 
желанията на кандида-
тите.

Документи се подават 
онлайн до ��I 
(www.pmi.org). 
След одобрение канди-
датът си запазва час за 
изпит в изпитен център.

Не е необходима пред-
варителна заявка. Изпи-
тът се администрира от 
лектора и се провежда 
в края на подготвител-
ния курс. Резултатите за 
Fou�datio� се обявяват 
веднага.

���® vs. �RINCE2® vs. I��A

http://www.projecta.bg
http://www.project.bg/
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Предимства и недостатъци на сертификатите  
по управление на проекти IPMA, РМР® и PRINCE2®

Предимства Недостатъци

I��A (C и D)

+ международно признание

+ приложим във всички сектори

+ по-силен акцент върху опита и 
практическите умения

+ предимство при работа с парт- предимство при работа с парт-
ньори от Европа (европейска сис-
тема за сертифициране)

+ учебни материали, курсове и 
изпити на български език

- познат повече в Европа, макар бър-
зо да придобива популярност във 
всички региони на света

- не е базиран на определена методо-
логия за управление на проекти 

- недостиг на литература за самостоя-
телна подготовка

- необходима е сериозна предвари-
телна подготовка за изпита

РМР®

+ международно признание

+ приложим във всички сектори

+ изключително престижен в сфе- изключително престижен в сфе-
рата на ИТ, финансовия сектор, 
строителството и други

+ много добре познат в целия свят

+ предимство при работа с парт- предимство при работа с парт-
ньори от Северна Америка (амери-
канска система за сертифициране)

- не е базиран на методология за 
управление на проекти (��BOK не е 
методология)

- акцент върху теоретичните знания

- учебни материали, курсове и изпити 
на английски език

- необходима е сериозна предвари-
телна подготовка за изпита

�RINCE2®

+ международно признание 

+ приложим във всички сектори

+ базиран на цялостна методо- базиран на цялостна методо-
логия за управление на проекти, 
която се прилага активно

+ предимство при работа с парт- предимство при работа с парт-
ньори от Европа (европейска сис-
тема за сертифициране)

+ не е необходима предварителна 
заявка/регистрация за изпита

- учебни материали, курсове и изпити 
на английски език

- за ниво �ractitio�er e необходима 
сериозна предварителна подготовка 
за изпита

���® vs. �RINCE2® vs. I��A
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