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Увод

Разработихме този Пътеводител на база на опита на Проджекта в сертифицира-
нето по гъвкави методологии за управление на проекти по водещи международни систе-
ми. Тук даваме отговор на въпросите, които най-често ни задават, както и допълнителна 
синтезирана 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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Какво представляват 
гъвкавите методологии за 
управление на проекти и 
защо да се сертифицираме

Гъвкавите (agile) методологии за управление на проекти са предназначени за уп-
равление на проекти, които се изпълняват чрез последователни подобрения (итерации 
– букв. „повторения“) на продукта на проекта. Всяко следващо подобрение (итерация) е 
планирано за кратък период, например от една до четири седмици. Всеки прототип на 
продукта се преглежда от екипа на проекта и други заинтересовани лица, които дават 
предложения за подобрение. Най-голямото предимство на гъвкавите методологии е, че 
те дават възможност за бърза реакция на изискванията за промени и на проблемите по 
време на проекта. Също така, те са подходящи за иновативни проекти, при които добрите 
решения се откриват в процеса на работата. 

Гъвкавите методологии са алтернатива на традиционните методологии за упра-
вление на проекти, при които подходът е в последователни фази, включващи подробно 
планиране и предварително изчерпателно дефиниране на продукта на проекта.  

Една от най-ранните форми на гъвкавите методи за управление на проекти е 
Scrum. През 1986, Hirotaka Takeuchi и Ikujiro Nonaka дефинират нов подход на „гъвкава“, 
цялостна стратегия за разработване на продукти, при която разработващият екип работи 
като един, за да постигне „обща цел“, за разлика от „традиционния, последователен под-
ход“. Те правят аналогия на този подход с играта на ръгби. Целият процес се изпълнява 
от мултифункционален екип, който се „стреми да измине разстоянието, като си подава 
топката напред и назад“. 

През 1995 г., Ken Schwaber и Jeff Sutherland за първи път представят методологи-
ята Scrum („scrum“ е термин от ръгбито, с който се обозначава формация от близко разпо-
ложени играчи с глави към земята, които се опитват да вземат спорната топка).  Първона-
чално Scrum е метод за разработване на софтуер, но в момента се прилага за разработва-
не на най-различни продукти.

Основните роли в Scrum (към които е насочено и сертифицирането) са:

 Scrum master – човекът, отговорен за правилното прилагане на процесите на 
Scrum и за максимизиране на ползите от тях

 Product owner – човекът, отговорен за поддържане на описанието на функци-
оналностите на продукта, представлявайки интересите на заинтересованите 
страни и осигурявайки полза от работата на екипа за разработване

 Development team – мултифункционален екип, отговорен за създаването на по-
тенциално приемлив вариант на продукта в края на всяко повторение на процеса 

Терминът „agile“ е въведен за първи път по отношение на разработването на соф-
туер (agile software development) в Manifesto for Agile Software Development през 2001 г. 

http://www.projecta.bg
http://agilemanifesto.org/
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Според авторите на Манифеста, хората и взаимоотношенията са по-ценни от процесите 
и инструментите, работещият софтуер е по-ценен от изчерпателната документация, съ-
трудничеството с клиента е по-ценно от формализирането на договора, а реагирането на 
промяната е по-ценно от следването на плана.

Съществуват много agile методологии, които се отнасят до разработване на соф-
туер. През последните години обаче, се развиха методологии за гъвкаво управление на 
проекти (agile project management), които са приложими за проекти от най-различен 
вид, а не само за софтуерни проекти. Сертифицирането именно по такива универсални 
по отношение на вида на проекта гъвкави методи за управление на проекти е разгледано 
в този Пътеводител.

В нашия „Пътеводител в сертифицирането по Управление на проекти“, раз-
гледахме сертифицирането като средство за придобиване и доказване на компетенции 
за управление на проекти. Нека припомним и тук обобщението за ползите от сертифици-
рането.

Притежаването на сертификат по гъвкави методологии за управление на проек-
ти показва, че:

 Познавате основните понятия, добри практики и техники в гъвкавото управле-
ние на проекти;

 Притежавате необходимата компетентност, като условие за получаване на сер-
тификата. Изискванията за доказване на компетентност може да включват прак-
тически опит, познания и обучение;

 Имате дългосрочни професионални интереси в областта на гъвкавото управле-
ние на проекти и се грижите за подобряване на своите компетенции;

 Продължавате да се развивате в областта на гъвкавото управление на проекти, 
като изпълнявате изискванията за продължаване на валидността на сертифика-
та (когато е приложимо).

Ползите от сертифицирането по гъвкаво управление на проекти са свързани и с 
възможностите 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 гъвкаво управление на проекти в съответната сертифика-
ционна 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.



6

www.projecta.bg

Сертификат Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP)®

Сертифицираща организация: Project Management Institute, САЩ (www.pmi.org) 

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

Период на валидност: 3 години, с възможност за подновяване

Приложимост: всички сектори

Сертификатът Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® е един от най-престижните 
сертификати по гъвкави методологии за управление на проекти в световен мащаб. Ако 
сте член на гъвкав (agile) проектен екип или Вашата организация прилага гъвкави (agile) 
методологии и практики в управлението на проекти, тогава сертификатът PMI-ACP® е ваш 
основен избор за сертифициране. 

PMI-ACP®

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

Management Institute – PMI) – американска неправителствена професионална органи-
зация по управление на проекти. PMI 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 Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Handbook. 

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

 2000 часа общ опит по управление на проекти като член на екип. Наличието на 
валиден сертификат PMP® или PgMP® доказва удовлетворяването на това изис-
кване, но тези сертификати не са задължителни, за да кандидатствате за изпит 
PMI-ACP®; 

 1500 часа работа като член на гъвкав (agile) проектен екип или с гъвкави (agile) 
методологии. Това изискване е в допълнение на изискването за 2000 часа общ 
проектен опит; 

 21 контактни часа обучение по гъвкави (agile) практики.

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

Обучението по гъвкави практики за управление на проекти се доказва със сер-
тификат от обучаващата организация. Ето как изглежда такъв сертификат, издаден от 
TenStep Bulgaria:

PMI-ACP®



8

www.projecta.bg

Какво представлява изпитът за сертификат PMI-ACP®?
Изпитът се провежда онлайн и може да бъде държан от домашен компютър с уеб 

камера (може да бъде и лаптоп). Състои се от 120 въпроса с възможни отговори, от които 
20 не се оценяват. Общата продължителност на изпита е 3 часа. 20 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 около 65%). 

Изпитните въпроси са базирани на изпитното съдържание, описано в PMI-ACP 
Examination Content Outline. 

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:

Which of the following statements is true about the lifecycle of work in each iteration.

A. Within an iteration all of the user stories are analyzed, then designed,  
then built, then tested and then implemented 

B. When the iteration ends some user stories will be in analysis, some in design, 
some in build/test. The remaining work is completed in the following iteration. 

C. Analysis takes place in one iteration, design work in the next iteration and build/
test work is in the next iteration 

D. Each user story goes through analysis, design, build/test and implementation, 
but at different times

What is the relationship between an Agile iteration and a release?

A. Multiple releases make up an iteration 

B. Multiple iterations can make a release 

C. A release is an entire project. An iteration is a phase 

D. User stories that take up more than one iteration are strung together 
 in a release 

Изпратете Вашите отговори на двата въпроса на info@projecta.bg.

Ако са грешни, ще получите специална преференциална цена за участие в нашия 
подготвителен курс PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course J.

PMI-ACP®

http://www.projecta.bg
http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/exam-outline/agile-certified-exam-outline.ashx
http://www.pmi.org/~/media/PDF/Certifications/exam-outline/agile-certified-exam-outline.ashx
http://www.tenstep.bg
http://www.projecta.bg
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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 –  

$435 за членове на PMI и  
$495 за нечленове.

Одит 
на малък процент от заявленията.  

Имате 90 дни да предоставите информация,  
потвърждаваща данните в 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:

 Подписи от супервайзори или мениджъри в проектите, посочени в заявлението

 Копия от сертификати или писма от обучаващи институции за курсовете, посоче-
ни в заявлението във връзка с изискването за обучение по гъвкави практики за 
управление на проекти

PMI-ACP®

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 21 часа обучение по гъвкави практики за управление 
на проекти 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 

 Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита

Практически съвет
Ако във вашето заявления давате информация за проекти, в които сте участвали по 
едно и също време, може да бъде полезно предварително да направите таблица 
в Excel с месечна разбивка на часовете, които сте отделили за всеки проект. Така 
ще избегнете възможната грешка да посочите общ брой за отработените часове по 
всички проекти за определен период, който да надхвърля разполагаемия брой ра-
ботни часове за този период.

PMI-ACP®

http://www.projecta.bg
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Сертификат Agile Project 
ManagementTM Foundation 
(AgilePM® Foundation)

Сертифицираща организация: APMG International 

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: няма

Период на валидност: безсрочен

Приложимост: всички сектори

Сертификационната програма Agile Project Management Foundation (AgilePM®) 
обхваща методологията, принципите, процесите, продуктите, както и ролите и отговор-
ностите, необходими за гъвкавото управление на проекти в бизнес среда. Сертификатът 
се издава от APMG – водеща изпитна и сертифицираща организация в световен мащаб.

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
AgilePM® Foundation?
Няма предварителни изисквания. Този сертификат е подходящ и за хора, които 

нямат опит в гъвкави методологии за управление на проекти или не познават метода.

Какво представлява изпитът за сертификат AgilePM® Foundation?

 Включва 60 затворени въпроса 

 Продължителността на изпита е 60 минути

 Необходими са 30 верни отговора (50%) за успешно преминат изпит

В края на обучението, участниците, заявили изпит, получават изпитен ваучер, 
чрез който да си насрочат изпита индивидуално и да го направят онлайн през домашния 
си компютър. Добрите обучения за подготовка за изпита имат силно застъпена практиче-
ската част, даваща възможност на участниците да работят по казуси и упражнения, прила-
гайки гъвкавия подход на AgilePM в своята работа.

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

During a Facilitated Workshop, which action relates to the role of the Workshop Facilitator?

A. Represent their own interest throughout the workshop

B. Decide the outcome and document findings

C. Agree appropriate action with the workshop members to resolve any  
                       disagreements

D. Ensure their opinion on the content is understood by others

AgilePM®
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What perspectives should be considered when ‘Modelling’?

A. What, where, when, how, who and why

B. How many, how often and at what cost

C. Financial, social, physical and ethical

D. Senior management only

Изпратете Вашите отговори на двата въпроса на info@projecta.bg.

Ако са грешни, ще получите специална преференциална цена за участие в нашия 
подготвителен курс AgilePM® Foundation J.

Как да се подготвим за изпита?
Нашият опит в сертифицирането по AgilePM® Foundation (с близо 100% успева-

емост досега) показва, че най-ефективният начин е както следва:

 Запознаване с предварително предоставени материали. Можете 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;

 Интензивно присъствено обучение с топ лектор и упражнения с тестови въпроси.

Практически съвети
На база на опита ни в сертифицирането по AgilePM® Foundation, можем да дадем 
следните съвети:

1. За да вземете изпита с минимум усилия, е необходимо да разполагате с добри 
учебни материали. (В обученията, които Проджекта организира например, учеб-
ните материали включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, официални 
примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на 
тестови изпити. Предоставя се също и официалното ръководство „Agile Project 
Management Handbook“.)

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 допълнителни материали (преди присъственото 
обучение) прави подготовката по-лека и по-успешна

P.S. За да разберете кога ще се проведе следващото издание на най-успешната 
програма за сертифициране по AgilePM® Foundation в България, посетете  

секцията с график на актуалните обучения на  www.projecta.bg/training-schedule.

AgilePM®

http://www.projecta.bg
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Сертификат Agile Project 
ManagementTM Practitioner 
(AgilePM® Practitioner)

Сертифицираща организация:  APMG International 

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: притежаване на един от следните сертификати: 
AgilePM® Foundation Certificate, DSDM Foundation certificate, DSDM Advanced 
Practitioner certificate

Период на валидност: безсрочен

Приложимост: всички сектори

AgilePM® Practitioner е втората от двете сертификационни програми по 
методологията за управление на проекти AgilePM®. Ако искате да използвате метода  
AgilePM® ефективно, теорията е важна, но Вие трябва да сте в състояние да прилагате 
метода в реални проекти. Като естествено продължение на програмата AgilePM® Founda-
tion, тази програма е фокусирана върху прилагането на теорията в реална ситуация. 

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
AgilePM® Practitioner?
За да имате право да се явите на изпита AgilePM® Practitioner, трябва да притежа-

вате един от следните сертификати по управление на проекти: 

 AgilePM® Foundation Certificate

 DSDM Foundation Certificate

 DSDM Advanced Practitioner Certificate

Какво представлява изпитът за сертификат AgilePM® 
Practitioner?

 Обективно тестване 

 4 въпроса – 20 позиции във всеки въпрос, една точка за верен отговор на всяка 
позиция 

 Необходими са 40 или повече точки за успешен изпит (от общо 80) – 50% 

 Два и половина часа (150 минути) продължителност 

 По време на изпита може да се ползва официалният наръчник – Agile Project 
Management Handbook version 2.0

Изпитът AgilePM® Practitioner се държи онлайн. 

AgilePM®
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Сертификат SCRUMstudy 
Agile Master Certified 
(SAMC™)

Сертифицираща организация: SCRUMStudy

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: няма, за предпочитане е притежаването на сертифи-
кат SDC™ или SMC™ на SCRUMStudy 

Период на валидност: 3 години, с възможност за ресертифициране при събиране 
на 40 ресертификационни точки

Приложимост: всички сектори 

Сертификатът SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™) на SCRUMStudy (САЩ) е 
предназначен за всеки, който желае да се запознае с концепциите и практиките на изпълнение 
на проекти с използването на Agile, и който иска да притежава работещи познания върху 
различните Agile методологии. Повече за SCRUMstudy можете да прочетете в частта за 
сертификат Scrum Master Certified (SMC™) по-долу.

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
SAMC™?
Няма официални предварителни условия за този сертификат. Все пак, сертифи-

цираните по SDC™ или SMC™ ще могат лесно да разбират  понятията, необходими за изпи-
та за сертификат SAMC™. 

Какво представлява изпитът за сертификат SAMC™?
 Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор

 Формат: въпроси с възможни отговори (няма отрицателни точки при грешен от-
говор)

 100 въпроса

 120 минути продължителност 

 За успешен изпит са необходими 65% верни отговори

Няма процедура за подаване на заявление за изпит. Изпитен ваучер се купува от 
оторизираните обучителни партньори на SCRUMStudy. Такъв партньор (Authorized Train-
ing Partner – A.T.P.) за България е Проджекта. С кода на ваучера можете да си насрочите 
изпит в удобно за Вас време. Към изпита са включени подготвителен онлайн курс без до-
пълнително заплащане и екземпляр на A Guide to the Scrum Body of Knowledge в PDF. 

SAMCTM

http://www.projecta.bg
http://www.projecta.bg
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Сертифициращи 
организации по Scrum

Съществуват три водещи организации, издаващи сертификати Scrum. Това са 
Scrum.org, Scrum Alliance и SCRUMStudy. И трите организации базират изпитите си на 
едни и същи основни за Scrum принципи и концепции, като по този начин всички са срав-
ними и показват, че лицата, притежаващи сертификати (Scrum Master, Product Owner и т.н.), 
са се запознали с едни и същи изисквания за знания и компетенции, свързани със Scrum. 
Така че, сертификатите и от трите организации са валидни – те всички са общоприети като 
доказателство за знание и разбиране на принципите на Scrum на определено ниво.  

Scrum
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Сертификат PSM I 
(Professional Scrum  
Master™ I)

Сертифицираща организация: Scrum.org

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: няма

Период на валидност: безсрочен

Приложимост: няма изрични ограничения, но е приложим предимно в ИТ сектора

Сертификатът PSM I  (Professional Scrum Master™ I) е първото ниво на основния 
сертификат на Scrum.org, с над 234 000 човека, сертифицирани до момента. Сертификатът 
демонстрира средно ниво на разбиране рамката на Scrum. Основа за сертифицирането е 
официалният Scrum Guide на Scrum.org, който може да се ползва безплатно.

Този сертификат е подходящ за хората, които искат да покажат разбиране на 
Scrum, както и хора, които искат да заемат позицията на Scrum Master – това е човекът, 
който играе ролята на фасилитатор на екип за разработване на продукт с използването 
на Scrum.

PSM I

http://www.projecta.bg
http://www.scrumguides.org/
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Какви са предварителните изисквания за сертификата PSM I?
Няма предварителни изисквания.

Какво представлява изпитът за сертификат PSM I?
 Обективно тестване, изпитът се провежда онлайн

 Формат: един верен отговор от възможните,  няколко верни отговора от възмож-
ните и отговори вярно/невярно

 80 въпроса, за успешен изпит са необходими верни отговори на 85% от въпросите

 60 минути продължителност 

 Такса за изпит: $150

 Език: английски

Няма процедура за подаване на заявление и за насрочване на изпит. Изпитен 
ваучер се купува директно от Scrum.org и можете да използвате получения код по всяко 
време, за да стартирате изпита.

Практически съвет
Изпитът за PSM I е доста труден. Може да Ви се наложи да помислите допълнително 
или да интерпретирате концепция от The Scrum Guide, както и да приложите своя 
собствен опит. По наше мнение, The Scrum Guide не е достатъчен, за да се подгот-
вите. Няма синтезирана подробна информация, която можете да използвате за под-
готовка (на сайта на Scrum.org има посочена допълнителна литература – 14 книги). 
Добър вариант  е преминаване на подготвителен курс за изпита, който да включва 
и упражнения с примерни тестови въпроси. Използвайте и безплатните примерни 
изпити на Scrum.org. 

Информация за нашия курс Подготвителен курс Certified Scrum Master можете да 
намерите на www.projecta.bg. 

PSM I

https://www.scrum.org/Assessments/Open-Assessments
https://www.scrum.org/Assessments/Open-Assessments
http://www.projecta.bg
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Сертификат PSM II 
(Professional Scrum 
Master™ II)

Сертифицираща организация: Scrum.org

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: успешен изпит за сертификат PSM I

Период на валидност: безсрочен

Приложимост: няма изрични ограничения, но е приложим предимно в ИТ сектора

Сертификатът PSM II   (Professional Scrum Master™ II) е второто и най-високо 
ниво на основния сертификат на Scrum.org. Сертификатът показва високо ниво на 
разбиране на рамката, практиките и ценностите на Scrum, както и неговото прилагане 
в реалната работа. Придобиването на този сертификат е голямо постижение. Изпитът 
е изключително труден. Към момента на изготвянето на този Пътеводител, в световен 
мащаб има над 4000 човека, които притежават сертификат PSM II.

Какви са предварителните изисквания за сертификата PSM II?
Има предварително изискване – успешен изпит за сертификат PSM I.

Какво представлява изпитът за сертификат PSM II?
 Онлайн изпит

 Формат: въпроси с възможни отговори, въпроси по казус и есета

 За успешен изпит са необходими верни отговори на 85% от въпросите

 90 минути продължителност 

 Такса за изпит: $250

 Език: английски

Няма процедура за подаване на заявление и за насрочване на изпит. Изпитен 
ваучер се купува директно от Scrum.org и можете да използвате получения код по всяко 
време, за да стартирате изпита.

Scrum.org издава и сертификатите Professional Scrum Product Owner (PSPO I и 
PSPO II), Professional Scrum Developer I (PSD I) и Scaled Professional Scrum (SPS). 

Има над 52 000 издадени сертификата PSPO I и над 10 000 сертификата PSD I.

PSM II

http://www.projecta.bg
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Сертификат Scrum Master 
Certified (SMC™)

Сертифицираща организация: SCRUMStudy

Разпознаваемост в световен мащаб:   
Предварителни изисквания: няма

Период на валидност: 3 години, с възможност за ресертифициране при събиране 
на 40 ресертификационни точки

Приложимост: всички сектори

SCRUMStudy (САЩ) е водеща сертифицираща организация по Scrum и Agile. За 
разлика от други подобни организации, тя предоставя на кандидатите за сертифицира-
не информация и референтни материали за реалното прилагане на Scrum. Хората, които 
практикуват Scrum, срещат затруднения при намирането на референтни материали за 
това как да приложат Scrum в организацията. Със сигурност, познаването на термините, 
концепциите и разбирането на ключовите принципи на Scrum е чудесно, но хората имат 
нужда да знаят КАК да направят така, че това да работи в реални проекти, от къде да запо-
чнат, върху кои области да се фокусират и т.н. 

SCRUMstudy се подкрепя от Sequoia Capital – най-голямата компания за дялово 
инвестиране в Силициевата долина.

Това, което отличава SCRUMStudy от другите организации, е:

 1) SCRUMStudy показва как Scrum може да се използва в области/проекти, раз-
лични от технологичните (исторически фокусът на Scrum е върху сферата на ин-
формационните технологии);

 2) Scrum може да се прилага в големи по мащаб проекти и инициативи –  
SCRUMStudy  предоставят насоки и рамки как да се постигне това;  

 3) Към всеки ваучер за изпит SCRUMStudy предоставя безплатен онлайн курс, 
който включва висококачествени видеа, интерактивен казус, мобилни приложе-
ния и електронно копие на A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ 
Guide). 

Сертификатът Scrum Master Certified (SMC™) е предназначен за фасилитатори 
на екипи, прилагащи Scrum, които да осигурят среда за успешно изпълнение на проекта.  
Scrum Master е роля, която насочва, подпомага и обучава всички, включени в проекта, по 
практиките на Scrum, отстранява пречките пред екипа и осигурява следването на проце-
сите на Scrum.

SMCTM
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Какви са предварителните изисквания за сертификата 
SMC™?
Няма предварителни изисквания. Препоръчително е предварителното придо-

биване на сертификат Scrum Developer Certified (SDC™).

Какво представлява изпитът за сертификат SMC™?
 Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор

 Формат: въпроси с възможни отговори

 100 въпроса

 120 минути продължителност 

 За успешен изпит са необходими 65% верни отговори

Няма процедура за подаване на заявление за изпит. Изпитен ваучер се купува от 
оторизираните обучителни партньори на SCRUMStudy. Такъв партньор (Authorized Train-
ing Partner – A.T.P.) за България е Проджекта. С кода на ваучера можете да си насрочите 
изпит в удобно за Вас време. Към изпита са включени подготвителен онлайн курс без до-
пълнително заплащане и екземпляр на A Guide to the Scrum Body of Knowledge в PDF. 

SMCTM

http://www.projecta.bg
http://www.projecta.bg
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Сертификат Scrum 
Developer Certified (SDC™)

Сертифицираща организация: SCRUMStudy

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: няма

Период на валидност: 3 години, с възможност за ресертифициране при събиране 
на 25 ресертификационни точки

Приложимост: всички сектори

Scrum Developer Certified (SDC™) на SCRUMStudy  (САЩ) е въвеждащо ниво за 
сертификация за членове на екипи, прилагащи Scrum, както и за тези, които си взаимо-
действат с тях. Целта на тази сертификация е да гарантира, че членовете на Scrum еки-
пите знаят достатъчно за Scrum, така че ефективно да сътрудничат в проекти, прилагащи 
Scrum. 

Сертификатът Scrum Developer Certified (SDC™) e силно препоръчителен за 
работещите в организации, които прилагат Scrum, или всеки, който си взаимодейства с 
какъвто и да е Scrum екип. Този сертификат също е много полезен и за хората, които искат 
да разбират основите на Scrum и да знаят как този метод може да бъде използван ефективно. 

Какви са предварителните изисквания за сертификата SDC™?
Няма предварителни изисквания за този сертификат.

Какво представлява изпитът за сертификат SDC™?
 Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор

 Формат: въпроси с възможни отговори

 75 въпроса

 90 минути продължителност 

 За успешен изпит са необходими 65% верни отговори

Няма процедура за подаване на заявление за изпит. Изпитен ваучер се купува от 
оторизираните обучителни партньори на SCRUMStudy. Такъв партньор (Authorized Train-
ing Partner – A.T.P.) за България е Проджекта. С кода на ваучера можете да си насрочите 
изпит в удобно за Вас време. Към изпита са включени подготвителен онлайн курс без до-
пълнително заплащане и екземпляр на A Guide to the Scrum Body of Knowledge в PDF. 

SDCTM

http://www.projecta.bg


22

www.projecta.bg

Сертификат Scrum 
Product Owner Certified 
(SPOC™)

Сертифицираща организация: SCRUMStudy

Разпознаваемост в световен мащаб:    
Предварителни изисквания: няма, препоръчително е притежаването на сертифи-
кат  SDC™ или SMC™

Период на валидност: 3 години, с възможност за ресертифициране при събиране 
на 40 ресертификационни точки

Приложимост: всички сектори

Ролята Product Owner представлява интересите на заинтересованите страни в 
проекта, прилагащ Scrum. Отговорността на тази роля е да гарантира ясна комуникация 
между продукта или услугата и Scrum екипа, като дефинира критерии за приемане на ра-
ботата и осигурява тяхното спазване. Ролята Product Owner трябва винаги да има двустра-
нен поглед. Той или тя трябва да разбира и поддържа нуждите и интересите на всички 
заинтересовани страни, като същевременно разбира нуждите и работата на Scrum екипа.

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) на SCRUMStudy  (САЩ) е за всеки, който 
взаимодейства със заинтересованите страни или изпълнява ролята на Product Owner в 
Scrum екип.

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
SPOC™?
Няма официални предварителни изисквания за този сертификат. Все пак, при-

тежателите на сертификати SDC™или SMC™ ще могат по-добре да разбират понятията, за-
дължителни за този сертифициращ изпит. 

Какво представлява изпитът за сертификат SPOC™?
 Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор

 Формат: въпроси с възможни отговори (не се отнемат точки за грешен отговор)

 140 въпроса

 180 минути продължителност

 За успешен изпит са необходими 65% верни отговори 

Няма процедура за подаване на заявление за изпит. Изпитен ваучер се купува от 
оторизираните обучителни партньори на SCRUMStudy. Такъв партньор (Authorized Train-
ing Partner – A.T.P.) за България е Проджекта. С кода на ваучера можете да си насрочите 
изпит в удобно за Вас време. Към изпита са включени подготвителен онлайн курс без до-
пълнително заплащане и екземпляр на A Guide to the Scrum Body of Knowledge в PDF.

SPOCTM

http://www.projecta.bg
http://www.projecta.bg
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Сертификат Expert Scrum 
Master Certified (ESMC™)

Сертифицираща организация: SCRUMStudy

Разпознаваемост в световен мащаб:    

Предварителни изисквания: има – опит по управление на Scrum/Agile проекти и 
притежаване на някой от следните сертификати: SMC™, SAMC™ или SPOC™

Период на валидност: 3 години, с възможност за ресертифициране при събиране 
на 60 ресертификационни точки

Приложимост: всички сектори

Expert Scrum Master Certified (ESMC™) на SCRUMStudy (САЩ) е следващата стъп-
ка за професионалистите по Scrum, с която да демонстрират по-голям опит. Този серти-
фикат тества способностите за управление на сложни Scrum проекти, свързани с големи 
проектни екипи, програми и портфейли. Това е сертификатът, който стои най-високо в 
йерархията на SCRUMStudy.

Expert Scrum Master Certified (ESMC™) е подходящ за експерти в Scrum екипи, 
желаещи да се справят със сложни Scrum проекти, като сертифицирани професионали-
сти на високо ниво. 

Какви са предварителните изисквания за сертификата 
ESMC™?
За да се сертифицирате по ESMC™, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 Да имате три години опит в управление на Scrum/Agile проекти

 Да притежавате някой от следните сертификати: SMC™, SAMC™ или SPOC™

 Да опишете с  500 думи два Ваши Scrum/Agile проекта

Какво представлява изпитът за сертификат ESMC™?
 Изпитът се провежда онлайн и се наблюдава от квестор

 Формат: въпроси с възможни отговори 

 200 въпроса

 240 минути продължителност 

 За успешен изпит са необходими 65% верни отговори

Изпитен ваучер се купува от оторизираните обучителни партньори на SCRUM-
Study. Такъв партньор (Authorized Training Partner – A.T.P.) за България е Проджекта. С 
кода на ваучера можете да си насрочите изпит в удобно за Вас време. Към изпита са вклю-
чени подготвителен онлайн курс без допълнително заплащане и екземпляр на A Guide to 
the Scrum Body of Knowledge в PDF. 

ESMCTM

http://www.projecta.bg
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Сертификационна 
йерархия на SCRUMstudy

Йерархията на сертификатите по Scrum и Agile на SCRUMstudy е представена в 
следната схема:

Моля свържете се с Проджекта, ако желаете да получите безплатен достъп до 
онлайн курс и изпит за сертификат Scrum Fundamentals Certified (SFCTM).

SCRUMstudy 

Сертификационна йерархия на SCRUMstudy 

Йерархията на сертификатите по Scrum и Agile на SCRUMstudy е представена в следната схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля свържете се с Проджекта, ако желаете да получите безплатен достъп до онлайн курс и 
изпит за сертификат Scrum Foundation Certified (SFCTM). 

 

SFCTM 

(безплатен уводен курс и 
изпит за всеки, който се 

интересува от Scrum) 

SDCTM 

(за всички членове на 
Scrum екипи, участници и 
заинтересовани страни) 

SMCTM 

(за всички Scrum Masters) 

SPOCTM 

(за всички Scrum Product 
Owners) 

SAMCTM 

(основна сертификация за 
Agile професионалисти) 

ESMCTM 

(за Scrum 
професионалисти на 

високо ниво) 
Препоръчително 

Задължително 

SCRUMstudyTM

Darina Gencheva

Granted Date : June 29, 2018

636551

http://www.projecta.bg
http://www.projecta.bg


ВИЖТЕ СЪЩО

ПЪТЕВОДИТЕЛ  
в сертифицирането 
по Управление на проекти
PMP® І CAPM® І PRINCE2® Foundation І
PRINCE2® Practitioner І IPMA Level C® І IPMA Level D®
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