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в България!
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ЗА ОБУЧЕНИЕТО 
 

Project Management Professional 

(PMP®) Exam Preparation е най 

популярното обучение за PMP® 

в България, проведено досега 

повече от 40 пъти! 

 

То се провежда с официални учебни 

материали на Project Management 

Institute от TenStep, Inc. (САЩ) – 

водеща глобална консултантска 

фирма по управление на проекти. 

 

Основателят на TenStep Inc., Том 

Мокал, е носител на престижната 

награда на Project Management 

Institute (PMI) – САЩ, за неговия 

принос за „подобряване на 

глобалното разбиране на 

управлението на проекти, цикъла 

на проекта и управлението на 

хора”. 

 

 

 

 

 

Целта на курса е придобиване на 
усъвършенствано познание по 

управление на проекти и 

подготовка за явяване на изпит за 

изключително престижния 

сертификат по управление на 

проекти Project Management 

Professional (PMP®) на PMI, САЩ. 
 

Обучението е интерактивно и 

включва презентации, групови 

упражнения и примерни изпитни 

въпроси от всяка област. 
 

Нашите курсисти имат 

изключително висок успех на 

изпита за PMP®!  
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ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

След курса, участниците ще бъдат в състояние: 

 Да прилагат усъвършенствано познание по управление на 

проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI 

 Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси 

 Да установят своите слаби области, които изискват 

допълнителна самостоятелна подготовка 

 Да положат успешно сертификационния изпит Project 

Management Professional (PMP®) 

 

Обучението е насочено с “лазерна” точност към успешно полагане на 

изпита, от първия път. 

“Считам, че курсът беше проведен на високо 

професионално ниво. Лекторът съумя да запази 

вниманието ни през цялото време, обясняваше ясно 

и разбираемо и даваше достатъчно примери. 

Считам, че целта на курса беше постигната и 

независимо от големия обем информация, която ни 

беше предоставена, мога лесно и бързо да се 

ориентирам в учебните и спомагателни материали.”
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КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 
 

 

 Обучение от успешна глобална обучителна организация 

на PMI и изключително опитен международен лектор-

практик 

 Подробни официални учебни материали 

 Опит от множество успешно сертифицирани 

професионалисти по програмите на PMI в България 

 Съдействие при попълване на заявката за изпита 

 Съдействие за поддържане на сертификата след неговото 

получаване 

 Изгодни финансови условия. За да използвате отстъпка е 

достатъчно да изпратите вашата заявка – не е 

необходимо да плащате веднага
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СЪДЪРЖАНИЕ 
Съдържанието на курса* включва три области на познание по управление 

на проекти (domains), съдържащи съответните задачи на ръководителя на 

проекта във всяка област (tasks): 

I. People – 42% от въпросите на изпита (84 въпроса) 

II. Process – 50% от въпросите на изпита (100 въпроса) 

III. Business Environment – 8% от въпросите на изпита (16 въпроса) 

 

“ Frank is really good what he does and he demonstrated 

that by giving real-life examples when needed and helping 

us to connect the dots and perform the necessary 

correlation with reference to understanding the 

interdepnedcy between the terminology, logic and ethical 

principles. 

 

 

 

 

 

 

 

* На нашия сайт можете да намерите подробна програма 

за обучението.

https://projecta.bg/pmp-exam-preparation-training/
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ОТЗИВИ 
“I enjoyed Frank’s course, and believe he did a great job at providing many 
examples from his experience, so we could understand the theory better. 

Thank you Frank!” 
 

 
“Overall I am very satisfied with the training, the exercises, training materials, the 

instructor etc. I Would like to thank Frank for his patience, efforts and 
commitment.” 

 

“It was of great help to make me feel able to pass the exam.” 
 

“I am pretty satisfied with the course. Could not be better.” 
 

 
“The course filled up a lot of blank spaces in terms of terminology and processes. 
I found out a lot of things that could be improved within my organization, which is 

very useful for me.” 
 

 
“Great opportunity to understand PMI methodology.” 

 
 

“Great course. The instructor was the most valuable part of the course.” 
 
 

“Frank is very experienced, knowledgeable and skilled both in terms of 
teaching PMP, and actually working as a PM.” 
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КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ 

Отворено обучение 

За да се включите в това обучение, моля попълнете формата за онлайн 

регистрация на нашия сайт (www.projecta.bg), където е публикувана пълна 

информация за него, включително датите на провеждане. 

Вътрешнофирмено обучение 

Обучението се провежда и като вътрешнофирмено, съобразено със 

специфичните нужди на клиента. Свържете се с нас на 02/9835324, 0888102729 

или info@projecta.bg за конкретна оферта. 

 
От нашите вътрешнофирмени обучения се възползваха множество водещи 

организации, включително:  

АЕЦ Козлодуй, АЛС България, Алфа Дивелопмънтс, Адрес Груп, АК Електрик, Актавис, БТК, 

БТБ България, БТЛ Индъстрийз, Булгаргаз Холдинг, БНП Париба Пърсънъл Файненс, Варна 

Бизнес Сървисис, Вестникарска Група България, Винпром Пещера, Гама Мениджмънт, ДП 

„Ръководство на въздушното движение“, ЕВН България, ЕВН Македония, Еконт Експрес, Е.ОН 

България, Енемона, ЕТЕМ България, Информационно обслужване, Идеал Стандарт-Видима, 

Изи Асет Мениджмънт, Каменица, KPMG Чехия, КПМГ ИТ Сървис, Космо България Мобайл, 

Либхер Хаусгерете, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на вътрешните работи, 

Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Монди Стамболийски, 

Национална агенция за приходите, Национална електрическа компания ЕАД, Нестле България, 

Обединена българска банка, Овергаз, Обединена млечна компания, Оптикс, Оскар-Ел, Община 

Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Планекс Холдинг, Риск Инженеринг, Рейсат 

България, Софийска вода, Солвей Соди Девня, Сенсата Текнолоджис, Сосиете Женерал 

Експресбанк, Софика, Строително оборудване (Husqvarna Group), CEED България,  

Трансат, Транс телеком, Уника Софтуеър-Сървис България, ЧЕЗ България.

https://projecta.bg/training-schedule/
mailto:info@projecta.bg
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ЗА ПРОДЖЕКТА 

Проджекта (www.projecta.bg) е водеща консултантска компания по 

управление на проекти. Ако искате да подобрите ефективността 

на вашите инициативи и шансовете за успех на вашите проекти, 

не се колебайте да се свържете с нас. 

Проджекта управлява офиса на TenStep за България 

(www.tenstep.bg) и предоставя консултантските услуги на TenStep 

по управление на проекти на българския пазар. 

 

Проджекта ООД  

София, ул. Веслец 45 

тел. 02 9835324, 02 4894458, 0888102729 

info@projecta.bg, www.projecta.bg 
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