
PROJECT PLANNING 
& MANAGEMENT

1 5  М А Й  2 0 1 7 ,  С О Ф И Я



ЗА КАКВО ЩЕ ГОВОРИМ ДНЕС?

1. Какво представляват проектите? Каква е разликата между проекти и процеси. Видове 

проекти. 

2. Жизнен цикъл на проекта. Основни фази.

3. Международно възприети стандарти и подходи за управление на проекти.

4. Планиране на обхвата и работата в проекта.

5. Планиране на времето в проекта. Планиране на разходите и бюджета.

6. Организационна структура на проекта. Роли и отговорности.

7. Измерване на напредъка и успеха на проекта. Ключови индикатори за успех.

8. Международни проекти. Добри практики. Често срещани затруднения.



ДВЕ ДУМИ ЗА НАС

Никола 

Икономист по образование

Професионален път –

програмист, икономически 

експерт, икономически 

директор в „Иновационен 

център по черна 

металургия“, бизнес 

консултант 

Поли

Математик по 
образование

Професионален път –
програмист, маркетинг 
мениджър и мениджър 
бизнес развитие в 
няколко софтуерни 
компании, бизнес 
консултант



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОЕКТИТЕ?

ПРОЕКТЪТ е ВРЕМЕННО НАЧИНАНИЕ, предприето с цел създаването на УНИКАЛЕН 

продукт или услуга.

• ВРЕМЕННО – Проектите имат НАЧАЛО и КРАЙ. Краят се достига, когато се изпълнят 

целите на проекта. 

• УНИКАЛЕН – Продуктът или услугата, създавани по време на проекта, се различават 

от всички останали подобни продукти или услуги по един или друг начин. 

Предварително е ясно какви са уникалните характеристики на резултата от 

проекта.



РАЗЛИКА МЕЖДУ ПРОЕКТИ И ПРОЦЕСИ

Процесите се състоят от повтаряеми дейности /операции/, насочени към непрекъснато 

създаване на резултат с точно определени характеристики. Нямат ясно определено 

начало и край.

ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ:

• Проектиране на производствена сграда

• Строителство на газопровод

• Въвеждане на сертифицирана по международни стандарти фирмена система за 

управление

• Разработване и внедряване на нов бизнес процес

• Създаване на прототип на нов автомобил 

ПРИМЕРИ ЗА ПРОЦЕСИ:

• Превантивна поддръжка на сгради и инфраструктура

• Експлоатация на газопровод

• Експлоатация на внедрена софтуерна система за фирмено управление



УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Управление на проект е 

планирането, 

осъществяването, 

проследяването и 

контролът 

на всички аспекти на един проект, 

както и мотивацията на участниците в него, 

за да се постигнат целите на проекта 

в рамките на определеното време, 

определения бюджет и 

с изискваното качество. 

Цели / Обхват

Време
Бюджет

Качество



ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТИТЕ

Integration Management

Scope Management

Time Management

Communication Management

Quality Management

Cost Management

Team Management

Risk Management

Procurement Management



НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
• Project stakeholder – заинтересовано лице от изпълнението на проекта, собственици на резултатите,

спонсори на проекта

• Project team – Група хора, организирана с цел изпълнение на проекта или част от него.

• Project objectives – Цели на проекта, предварително определени резултати, към постигането на които са

насочени усилията.

• Project initiation – Дейности, насочени към започване на проекта, мобилизиране на екипа, определяне

на целите на проекта и планиране на начина на постигането им.

• Scope of work – Пълно описание на работата по проекта. Дейности и задачи за постигане на целите на

проекта.

• Milestone – Основна контролна точка/събитие в проекта, с цел клиентът или управленският екип на

проекта да оценят приключената част от работата и продължат изпълнението.

• Project success/failure criteria – Критерии за успех/неусеп на проекта. Критерии на финансиращата

организация. Класически критерии /принцип на тетраедъра/. Критерии за ефекта от проекта.

• Project customer – Клиент, потребител на резултатите от проекта.

• Project manager – Ръководител, който има пълномощията, опитът и компетентността да ръководите

проекта за постигане на целите му.



7 ОСНОВНИ ПРИНЦИПА В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ПРОЕКТИ

1. Commitment principle Спонсорът и екипът на проекта са съгласни с целите, ресурсите, рисковете и 
приемат отговорно начинанието.

2. Success principle Още в началото на проекта са ясно определение критериите за успех на целия 
проект и при какви са очакванията към резултатите от проекта.

3. Tetrad principle Основните променливи в процеса на управление на проекта Scope, Time, 
Budget, Quality трябва да бъдат съвместими и достижими.

4. Strategy principle Изпълнението на проекта трябва да се осъществява по точно определена 
стратегия.

5. Management principle Трябва да са налице ефикасни политики и процедури за контрол на 
изпълнението на стратегията на проекта.

6. Single point of 
responsibility principle 

Eдин канал на комуникация между спонсора и екипа за вземане на решения, 
влияещи в/у обхвата. Комуникация на съответното ниво.

7. Cultural environment 
principle 

Управлението на проекта трябва да предоставя среда, която да позволява 
ефективната работа на екипа за постигане на целите на проекта.



ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА
• Жизненият цикъл на проекта е последователност от фази в развитието на проекта,

от неговото начало до неговия край.

• Разделянето на проекта на фази позволява по-доброто и ефективно изпълнение и

управление на проекта.

• Всяка фаза на проекта завършва с постигането на един или повече резултати.

• При завършване на една фаза на проекта се прави преглед на изпълнението на

проекта /извършените дейности/ и на създадените резултати.

• Преминаването от една фаза към друга е свързано с трансфер на знания, технологии

или резултати. Всяка фаза се базира на постигнатите резултати в предишните фази.

• В началните фази обикновено разходите са ниски, екипът на проекта е по-малък, а

рисковете са по-големи. С приближаването към края на проекта се увеличават

изразходваните средства и се намалява несигурността относно постигането на

поставените цели.

• Трябва да се прави разлика между жизнен цикъл на проект и жизнен цикъл на

продукт.



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА



ФАЗИ В ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ. ОСНОВНИ 
ДОКУМЕНТИ И РЕШЕНИЯ.



ГРУПИ ПРОЦЕСИ В ПРОЕКТА
• Project management processes – управление на обхвата, бюджета, работата, риска, 

промените, комуникацията, качеството

• Product oriented processes - проучване на (бизнес) средата, дефиниране на изискванията, 

анализ и проектиране, разработване, контролиране, приключване

ВАЖНО – Групите процеси са свързани 
посредством резултатите, които 
предоставят. Резултатите от една фаза се 
използват в следващата фаза на проекта.



ГРУПИ ПРОЦЕСИ В ПРОЕКТА

• Разработване на бизнес модел / проучване на средата, в която ще се реализират или 
използват резултатите от проекта

• Определяне на изискванията на клиентите или потребителите, които ще използват 
резултатите от проекта

• Анализ и изработка на визия за резултатите, определяне на начина на създаването им

• Изпълнение – координиране на проектните ресурси /хора, финанси, техника/ за създаване на 
резултатите и постигане на проектните цели

• Контролиране - проследяване и оценка на извършената работа и степента на постигане на 
целите, предприемане на корективни действия, ако е необходимо

• Официално приемане на фазата / проекта и довеждането на проекта до края

• Идентифициране, регистриране, анализ, оценка и проследяване на рисковете

• Управление на промените през целия жизнен цикъл на проекта



МЕЖДУНАРОДНО УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ 
И ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

• Project Management Institute (PMI) – американска професионална организация, предоставяща 

методология, обучение и сертификация за управление на проекти. Методологията на PMI е подходяща за 

„класически“ проекти, с добре дефинирани обхват, ресурси и резултати.

• Logical Framework Approach – LFA е методология за планиране и управление на сложни проекти, 

обикновено финансирани по програми с точно определенени приоритети и цели. Прилага се в 

програмите на ЕС, както и в проекти на ООН, Световната банка и други. 

• Британците „внасят“ собствен стил в управлението на проекти, като дефинират методология за 

планиране и изпълнение на проекти с обществени средства, която е подходяща и за проекти, 

реализирани в бизнес среда. APM e британската асоциация за управление на проекти. Предоставя 

методология, обучение и сертификация. PRINCE-2 е процесно-базиран подход за управление на проекти, 

прилаган от британското правителство.

• Agile management е итеративна, постъпкова методология за управление на процеси по проектиране и 

изграждане на продукти в бизнес среда, предимно в инженеринга, информационните технологии. 

Прилага се в проекти, които се реализират в силно динамична среда, без предварително точно 

дефинирани изисквания към продуктите. Има различни видове подходи за agile project management –

lean, scrum, extreme programming и други.



ЕТАПИ В ПЛАНИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

1. АНАЛИЗ

- Анализ на заинтересованите лица – Stakeholder analysis

- Анализ на проблемите – Problem analysis

- Анализ на специфичните цели – Objectives’ analysis

- Анализ на стратегията – Strategy analysis

2. ПЛАНИРАНЕ

- Дефиниране на логиката в проекта – Logical Framework development

- Дефиниране на дейностите

- Дефиниране на ресурсите



АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА



ИЗПОЛЗВАНЕ НА LFA ЗА ПЛАНИРАНЕ

LFA дава отговор на въпросите:
- Защо проектът е изпълним?
 Какво се очаква да се достигне с

реализирането на проекта?
 Как проектът ще го постигне?
 Кои външни фактори са от решаващо

значение за успеха?
 Къде да намерим информацията,

която се изисква за достигане на
успешен край на проекта?

 Какви ресурси са необходими –
информационни, технически,
човешки?

 Какви са начините за изпълнение на
дейностите?

 Колко ще струва реализацията на
проекта?

 Какви са рисковете?
 Какви предварителни условия трябва

да са изпълнени преди стартирането
на проекта?



ВРЪЗКИ В МАТРИЦАТА



ЦЕЛИ. ДЕЙНОСТИ. РЕЗУЛТАТИ

ОБЩА /ОСНОВНА/ ЦЕЛ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

– Общата цел /goal/ отговаря на основния, краен резултат от проекта

– Специфичните цели /objectives/ съответстват на дейностите. 

– Дейностите /activities/ показват как ще бъдат създадени специфичните /всички/ 

резултати, директно създавани в самия проект – междинни и крайни

ВРЪЗКА OBJECTIVE – ACTIVITY – RESULT

– Трябва да има директна връзка между ЦЕЛ, ДЕЙНОСТ и РЕЗУЛТАТ. 

– Целта описва резултата пожелателно - какво искаме да направим? 

– Дейността описва процеса на създаване на резултата – как ще го направим?

– Резултатът показва, че целта е постигната – какво е направено?. 



ПРИМЕР ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ И 
КРАЕН РЕЗУЛТАТ

ОСНОВНА ЦЕЛ 

„Да се разработи нова информационна система за управление на процесите в 

проектантска организация, която да намали разходите за управление на 

проектите и документите с 30% през следващите 2 години“.

КРАЕН РЕЗУЛТАТ

„Информационна система за управление на процесите в проектантска 

организация, която намаява разходите с 30% през следващите 2 години.



ПРИМЕР ЗА ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩА ЦЕЛ
Да се разработи информационна система за 
управление на процесите в проектантска 
организация, която да понижава разходите 
за изпълнение на проектите с 10%

ЦЕЛИЯТ ПРОЕКТ КРАЕН РЕЗУЛТАТ
Информационна система за управление на 
процесите в проектантска организация, 
понижаваща разходите за изпълнение на 
проектите с 10%

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1
Да се проучат изискванията на таргет 
потребителите относно функционалностите 
на бъдещата система

ДЕЙНОСТ 1
Проучване на потребителските 
изисквания към 
функционалността на 
системата, извършено по 
следния начин....

СПЕЦИФИЧЕН РЕЗУЛТАТ 1
Доклад с резултати от проучване на 
потребителските изисквания

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2
Да се проучат законите и нормативните 
изисквания в инвестиционното 
проектиране и да се определи влиянието им 
върху системата

ДЕЙНОСТ 2
Проучване на законите и 
нормативните изисквания в 
инвестиционното проектиране, 
извършено по следния начин...

СПЕЦИФИЧЕН  РЕЗУЛТАТ 2
Доклад с резултати от проучване на 
законите и нормативите в 
инвестиционното проектиране. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3
Да се изработи проект на системата

ДЕЙНОСТ 3
Проектиране на системата, 
състоящо се в ...

СПЕЦИФИЧЕН РЕЗУЛТАТ 3
Проект на системата

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4
Да се програмира и тества версия 1 на 
системата

ДЕЙНОСТ 4
Програмиране и тестване на 
версия 1 на системата

СПЕЦИФИЧЕН РЕЗУЛТАТ 4
Версия 1 на системата



ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА В ПРОЕКТА

Work Breakdown Structure (WBS)

• Сложните дейности се разделят (разбиват) на няколко по-малки дейности (задачи). 

Този процес се продължава докато се стигне до задача, която не може да се разделя 

на по-малки части, или е достигнато ниво, в което оценяването на съответната 

задача като време, ресурси и цена не е проблематично. Не е необходимо всички 

дейности да имат еднакъв брой задачи, но е добре да има баланс. 

• Първоначално се изброяват всички дейности и задачи, след това се прави групиране 

по смисъл и се подреждат във времето.

• Дейностите и задачите се групират с цел улеснено управление и изпълнение.

• Дейностите се групират в работни проекти съгласно логиката на проекта.

• Задачите в дейностите се подреждат последователно, като следват логиката на 

създаване на резултата. 

• WBS се създава първа, преди Времевия график и Бюджета на проекта.



Описание на дейността / задачата

Д1 Проучване на потребителските изисквания към системата

Д1.З1 Разработване на методология на проучването

Д1.З2 Подготовка на база данни с потенциални потребители

Д1.З3 Извършване на проучването

Д1.З4 Анализ на резултатите и изготвяне на доклад за проучването

Д2 Проучване на законовата и нормативна база

Д2.З1 Определяне на информационните източници

Д2.З2 Извършване на проучването

Д2.З3 Анализ на резултатите и изготвяне на доклад за проучването

Д3 Разработване на проект на информационната система

Д3.З1 Създаване на алгоритми за работа на потребителите със системата

Д3.З2 Създаване на модел на базата данни

Д3.З3 Създаване на проекти на шаблони на документи, които ще генерира системата

Д4 Разработване на първа версия на системата

Д4.З1 Програмиране и тестване на модул 1 „Управление на потребители и права“

Д4.32 Програмиране и тестване на модул 2 „Управление на работата в проектите“

Д4.З3 Програмиране и тестване на модул 3 „Управление на разходи“

Work Breakdown 
Structure -

пример



КОНТРОЛНИ ТОЧКИ В ПРОЕКТА
Deadline – срок за приключване на проекта

Milestone - Контролна точка, служи за междинен контрол на напредъка на проекта. Точка 

във времето, представляваща ключово или от средна важност събитие от жизнения цикъл 

на проекта, предварително заложена в плана на проекта. 

– Точки за технически контрол - Milestone служи за проверка на степента на готовност 

на резултатите. Има значение за техническия контрол на проекта. Определят се 

взависимост от логиката на създаване на резултата.

– Точки за финансов контрол - Milestone служи за отчитане на извършената работа и на 

направените разходи. Има значение за финансовия контрол на проекта. Определят се 

от логиката на отчитане на разходите и периодите на финансова отчетност.

– Добре е да има съвпадение на точките за технически контрол и на точките за 

финансов контрол, особено при големи и сложни проекти, с WBS на много нива и с 

много участници

– Друго значение на междинните контролни точки е да сверяват очакванията на 

самите участници в проекта относно напредъка. Тогава те могат да бъдат 

неформални.



ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПЛАНИРАНЕ. 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ В ПРОЕКТА

• Work - Определяне на дейности, задачи, резултати

• Responsibilities - Определяне на отговорностите за изпълнение 
на дейностите и задачите, по участници

• Resources - Определяне на техническите, човешките и времеви 
ресурси, необходими за изпълнение на отделните дейности и 
задачи. Подход ОТДОЛУ НАГОРЕ. Оценката на необходимите 
ресурси се прави от самите изпълнители на дейността.

• Time schedule - Разработване на времеви график

• Budget - Разработване на детайлен проектен бюджет



Описание на дейността / задачата

Д1 Проучване на потребителските изисквания към системата

Д1.З1 Разработване на методология на проучването – 1 календарен месец

Д1.З2 Подготовка на база данни с потенциални потребители – 1 календарни месеца

Д1.З3 Извършване на проучването – 2 календарни месеца

Д1.З4 Анализ на резултатите и изготвяне на доклад за проучването – 1 календарен месец

Д2 Проучване на законовата и нормативна база

Д2.З1 Определяне на информационните източници - 1 календарен месец

Д2.З2 Извършване на проучването - 2 календарни месеца

Д2.З3 Анализ на резултатите и изготвяне на доклад за проучването - 1 календарен месец

Д3 Разработване на проект на информационната система

Д3.З1 Създаване на алгоритми за работа на потребителите със системата - 2 календарни месеца

Д3.З2 Създаване на модел на базата данни - 2 календарни месеца

Д3.З3 Създаване на проекти на шаблони на документи, които ще генерира системата - 1 календарен месец

Д4 Разработване на първа версия на системата

Д4.З1 Програмиране и тестване на модул 1 „Управление на потребители и права“ - 2 календарен месец

Д4.32 Програмиране и тестване на модул 2 „Управление на работата в проектите“ - 2 календарни месеца

Д4.З3 Програмиране и тестване на модул 3 „Управление на разходи“- 2 календарни месеца

Планиране на 
времето -

пример



ИЗГОТВЯНЕ НА ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОЕКТА

• Времевият график представлява разпределение на дейностите и задачите в проекта във 
времето.

• Има различни методи за планиране на времето в проекта, най-често използван от които е 
Анализът на критичния път.

• Critical path analysis – помага да се установи минималната продължителност във 
времето, за която проекта може да бъде завършен, и чрез която действията могат да 
бъдат степенувани по приоритет, за да се завърши проекта в определения срок. Анализът 
на критичния път помага да се фокусираме към основите действия, на които трябва да се 
обърне по-голямо внимание и към ресурсите, които трябва да бъдат осигурени. Той дава 
ефективна основа за създаване на план на проекта и контрол върху развитието на 
проекта.

• Gantt диаграма – представя резултатите от метода на критичния път във вида на 
непротиворечив времеви график.



ПРИМЕР ЗА АНАЛИЗ НА КРИТИЧНИЯ 
ПЪТ

Анализ на критичния път – състояние 1, дължина на критичния път 18 месеца

Д1 и Д2 се извършват от 
различни участници и 

могат да бъдат 
паралелни



ПРИМЕР ЗА АНАЛИЗ НА КРИТИЧНИЯ 
ПЪТ

Анализ  на критичния път – крайно състояние, дължината на критичния път е 14 месеца

Още при планирането се прави оптимизация на проектните ресурси. 



ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТА. БЮДЖЕТИРАНЕ

• Бюджетирането е част от процеса на финансово управление на проекта.

• Финансовото управление на проекта включва 

1. Оценка на необходимите разходи за реализация на дейностите

2. Бюджетиране – в няколко варианта

3. Контрол на изразходването на проектния бюджет

• Бюджетът представлява ФИНАНСОВ ПЛАН за времето на изпълнение на проекта

• Бюджетирането е итеративен процес, който трябва да се базира на оптимално използване на 

ресурсите и да балансира интересите на участниците в проекта

• При проектите с външно финансиране бюджетът трябва да бъде изготвен в съответствие с 

изискванията на финансиращата организация и критериите за оценка на финансовите 

планове

• Начинът на бюджетиране влияе не само върху оценката на проекта на етап кандидатстване, но 

и върху изпълнението на проекта.



ВИДОВЕ РАЗХОДИ В ПРОЕКТА
Видове разходи според предназначението им

– Разходи за труд

– Разходи за оборудване

– Разходи за подизпълнители – доставки или услуги

– Командировъчни разходи

– Разходи за управление на проекта

– Други директни разходи – такива, които не попадат в горните категории

Променливи разходи и фиксирани разходи

– Променливи са разходите, чието общо количество е правопропорционално на обема на 

работата.  Типичен пример са разходите за труд.

– Фиксирани са разходите, чието количество не се влияе силно от обема на работата. 

Например, разходи за командировки, разходи за печат на материали, за визуализация



Описание на дейността / задачата

Д1 Проучване на потребителските изисквания към системата

Д1.З1 Разработване на методология на проучването – 1 месец, 2-ма участници х 2000 Евро

Д1.З2 Подготовка на база данни с потенциални потребители – 1 месец, 1 участник х 2000 Евро

Д1.З3 Извършване на проучването – 2 месеца, 2-ма участници х 2000 Евро

Д1.З4 Анализ на резултатите и изготвяне на доклад за проучването – 1 месец, 2-ма участници х 2000 Евро

Д2 Проучване на законовата и нормативна база

Д2.З1 Определяне на информационните източници - 1 месец, 2-ма участници х 2200 Евро

Д2.З2 Извършване на проучването - 2 месеца, 3-ма участници х 2500 Евро

Д2.З3 Анализ на резултатите и изготвяне на доклад за проучването - 1 месец, 2-ма участници х 2200 Евро

Д3 Разработване на проект на информационната система

Д3.З1 Създаване на алгоритми за работа на потребителите със системата - 2 месецa, 2-ма участници х 2200 Евро

Д3.З2 Създаване на модел на базата данни - 2 месецa, 2-ма участници х 2200 Евро

Д3.З3 Създаване на проекти на шаблони на документи, които ще генерира системата - 1 месец, 2-ма участници х 2200 Евро

Д4 Разработване на първа версия на системата

Д4.З1 Програмиране и тестване на модул 1 „Управление на потребители и права“ - 2 месеца, 2-ма участници х 2000 Евро

Д4.32 Програмиране и тестване на модул 2 „Управление на работата в проектите“ - 2 месеца, 4-ма участници х 2000 Евро

Д4.З3 Програмиране и тестване на модул 3 „Управление на разходи“- 2 месеца, 3-ма участници х 2000 Евро

Планиране на 
разходите -

пример



НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ПРОЕКТНИЯ БЮДЖЕТ

• Бюджет, базиран на работата - представя бюджета за всички работни пакети на проекта. 
Този бюджет се изготвя във вид на таблица, в коята вертикално са изброени всички 
бюджетни компоненти, а хоризонтално – работните пакети на проекта. Бюджет в този вид 
се използва предимно, за да се визуализира цената за клиентите, спонсорите, под-
изпълнителите и ръководителите на работните пакети. В този вид бюджетът е добро 
средство за по-нататъшен мониторинг на проекта и извършената работа по работните 
пакети.

• Бюджет, базиран на времето - представя бюджета във времето, определя разходите за 
отделните времеви периоди (месец, тримечесечие, година и др.). Вертикално в таблицата се 
изброяват бюджетните компоненти (някои от тях могат да се повтарят за всеки работен 
пакет на проекта), а хоризонтално са представени последователно времевите интервали. 
Бюджет в този вид се използва предимно за оценяване на изпълнимостта на проекта и за 
сравнение на реалните и планирани разходи по проекта като цяло.



БЮДЖЕТ ПО ВРЕМЕ И ПО ЕТАПИ – РАЗХОДИ ЗА ТРУД



ОРГАНИЗАЦИОННА УПРАВЛЕНСКА 
СТРУКТУРА



ПРИНЦИПНА (ОБОБЩАВАЩА) СХЕМА 
НА УПРАВЛЕНИЕ



ЛИНЕЙНА УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА



НЕДОСТАТЪЦИ НА ЛИНЕЙНАТА 
СТРУКТУРА



ОБЩ ВИД НА ЛИНЕЙНАТА СТРУКТУРА



ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА 
СТРУКТУРА



ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА 
ФУНКЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА



ОБЩ ВИД НА ФУНКЦИОНАЛНАТА 
СТРУКТУРА



ЛИНЕЙНО-ЩАБНА СТРУКТУРА НА 
УПРАВЛЕНИЕ



ПРЕДИМСТВА НА ЛИНЕЙНО-
ЩАБНАТА СТРУКТУРА



НЕДОСТАТЪЦИ НА ЛИНЕЙНО-
ЩАБНАТА СТРУКТУРА



МАТРИЧНА СТРУКТУРА НА 
УПРАВЛЕНИЕ 



ОРГАНИ В МАТРИЧНАТА СТРУКТУРА



ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА 
МАТРИЧНАТА СТРУКТУРА



ОБЩ ВИД НА МАТРИЧНАТА 
СТРУКТУРА



МАТРИЧНА СТРУКТУРА В БИЗНЕСА



ДИВИЗИОНАЛНА СТРУКТУРА



ВИДОВЕ ДИВИЗИОНАЛНИ 
СТРУКТУРИ



ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА 
ДИВИЗИОНАЛНАТА СТРУКТУРА



ПРИНЦИПНА СХЕМА НА 
ДИВИЗИОНАЛНАТА СТРУКТУРА



ОБЩА ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
УСПЕХА НА ПРОЕКТА

• Точни и измерими индикатори за постигане на крайната цел на проекта и за постигане 
на специфичните цели

• Индикаторите за специфичните цели трябва да могат да служат за измерване на 
напредъка на проекта и доколко всяка от дейностите е постигнала специфичната цел

• Примерни индикатори за Дейност 1 в разглеждания проект:

– Подготвена е методология за провеждане на проучването на потребителските изисквания 
(доклад, 1 брой)

– Подготвена е база данни с потенциални потребители за участие в проучването (списък 1 
брой, 3000 контакта)

– Проведено е проучване (попълнени 2800 броя анкетни карти)

– Изготвен е доклад с анализ на проучването и изводи (доклад, 1 брой)



СЛОЖНИ ПРОЕКТИ

Примери за сложни проекти:

• Разработва се сложен резултат, например нов автомобил, небостъргач, колайдер

• В реализирането на проекта участват много организации

• Има комбиниране на различни компетентности при разработването на проектните 
резултати

• Има международно участие

• Проектите са финансирани от програма с точно дефинирани приоритети и цели, с 
които следва да се съобразяват както на етап планиране, така и на етап реализация на 
проекта

• Проектите са зависими от политики, закони и нормативи в определени области



ОСОБЕНОСТИ НА СЛОЖНИТЕ ПРОЕКТИ 

• Етапът на планиране е по-продължителен

• Комуникацията в проектите е повече на всеки един етап

• Необходимо е да се вземат предвид културни фактори и очаквания

• Трябва да има много силно управление на проекта

• Баланс на интересите на финансиращата организация и на проектния екип

• Баланс на интересите на отделните участници в екипа

• Организационната структура на проекта е по-сложна, с повече нива



ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТИ
• Прави се внимателен и подробен анализ преди планирането

• В анализа участват всички организации, които ще реализират проекта

• Използва се логическа рамка в процеса на планиране, за да се осигури съответствие между 

целите, дейностите и резултатите, и да се оценят внимателно всички рискове в проекта

• Прилага се препоръчваната последователност на планиране – дейности, дефиниране на 

ресурси, определяне на времето, бюджетиране

• При планирането се прилагат различни, утвърдени в практиката, подходи – отгоре надолу при 

дефинирането на целите и WBS, отдолу нагоре при оценка на ресурсите, анализ на критичния 

път при планиране на времевия график

• Оптимизират се проектните ресурси още на етап планиране

• Търси се баланс на интересите на заинтересованите страни – финансираща организация, 

клиент/потребител на резултата, участници в проекта

• Много важна е ролята на организацията, която ръководи проекта, както и на личността 

„Ръководител на проекта“



ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЯВАЩА ПРОЕКТА

• Опит в реализацията на проекти с обхват и бюджет, подобен на предлагания

• Ресурсен капацитет за изпълнение на проекта – хора, техника, офис, финансови 

средства

• Силни компетентности в основните области на проекта, като технологии за 

разработка на резултатите, области на приложимост на резултатите и др.

• Международно влияние, авторитет

• Личности, способни да изведат проекта до успешния му край, с опит в работата в 

среда с културни различия


