
   
 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на АЗ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

 

Умения за планиране и ръководство на проекти 
 

Обучение по системата Xpert Personal Business Skills 
Ключова компетентност 7 –  Инициативност и предприемачество 

Продължителност: 30 учебни часа /три дни/ 
  

Първи ден  
 
9.00 – 13.00 (11.30 – 11.45 – Кафе пауза) 

Дефиниция на понятията в управлението на проекти: 

Дефиниране на понятията "проект" и "управление на проект" 

Концепция за фазите 

 

13.00 – 14.00 – Почивка за обяд 
 
14.00 – 18.00 (16.00 – 16.15 – Кафе пауза) 
 
Структурен план на проекта 

Представяне на различните организационни форми 

 
Втори ден  
 
9.00 – 13.00 (11.30 – 11.45 – Кафе пауза) 
 
Метода „Стъпка по стъпка”  

Подготвя се информация за планирането на проекта и се представя под формата на 

отчет-преглед, отчет за ресурсите и уеб сайт.   

Внимание на областта на компетенции "Ефективно презентиране"  

 

13.00 – 14.00 – Почивка за обяд 
 
14.00 – 18.00 (16.00 – 16.15 – Кафе пауза) 

Екип и ръководство на проекта: 

Състав и съвместна работа на екипа (вкл. външни консултанти). 

Mотивацията и комуникацията в екипа като ключ към успеха 
 "Модериране на групови процеси"  

 

Извеждане на причини, които водят до неуспех на проекта като превантивни аспекти 

при бъдещо планиране на проекти 

Мерки за контрол и регулиране на проекта 



   
 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на АЗ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

Екип и ръководство на проекта 

Трети ден  

 
9.00 – 13.00 (11.30 – 11.45 – Кафе пауза) 
 

Извеждане на причини, които водят до неуспех на проекта като превантивни аспекти 

при бъдещо планиране на проекти 

Мерки за контрол и регулиране на проекта 

Екип и ръководство на проекта 

 
13.00 – 14.00 – Почивка за обяд 
 
14.00 – 18.00 (16.00 – 16.15 – Кафе пауза) 

Състав и съвместна работа на екипа (вкл. външни консултанти). 

Внимание на компетентност "Модериране на групови процеси"  

Избор, обучение и квалификация, преценка, възнаграждение на сътрудниците по 

проекта. 

 
 
Методи и средства: Обучението включва работа в пленум, работа в малки 
групи, решаване на казуси, чеклист и др.  
 
Място на провеждане - Обучителния център на ЗАЕДНО:  

- гр.София, бул. Джеймс Баучер 76 
- гр. Айтос, ул.Цар Освободител №3 

 
 

 


