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_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ - Проектният капацитет е утвърден ефективен подход за постигане на качествени 

резултати в индустриалното предприятие в динамична външна среда. Тези резултати са в 

непосредствена зависимост от постигнатото ниво на развитие на проектния капацитет в 

предприятието. 

Управлението на всеки проект е професионална дейност в основата на която са 

знанията, навиците, методите, средствата и технологиите насочени към постигане на 

конкурентни предимства и растеж на бизнеса. Съответно методите и инструментите на 

управлението на проектите са непосредствено насочени към изпълнение на стратегията на 

предприятието.  

Налагащата се динамика в бизнес средата обективно налага прилагането на нови 

концепции в областта на проектния мениджмънт и съответно развитие на проектен 

капацитет във всяко предприятие. На основата на световните достижения в областта на 

проектния мениджмънт е направен опит да бъдат доразвити някои теоретични поставки в 

проектния мениджмънт и предложен модел за развитие на проектен капацитет в 

индустриалното предприятие. Представена е структурата и съдържанието на проектния 

капаците като управленска категория, предвид световните стандарти и модели за оценка 

на организационната зрялост на управлението на проекти и съответно изискванията към 

компетенциите на проектния персонал. 

 

Ключови думи: компетенции на проектния персонал, модел за организационна зрялост, 

организационна зрялост на управлението на проекти, проектен капацитет, стандарти 
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_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT - The project capacity is an established effective approach for achieving quality results in 
the industrial enterprise in a dynamic external environment. These results are directly dependent on 
the achieved level of development of project capacity in the enterprise. 
 The management of each project is a professional activity based on the knowledge, habits, 

methods, tools and technologies aimed at achieving competitive advantages and business growth. 

Accordingly, the methods and tools of project management are directly aimed at implementing the 

strategy of the enterprise. 

 The prevailing dynamics in the business environment objectively requires the application of 

new concepts in the field of project management and the corresponding development of project 

capacity in each enterprise. Based on the world achievements in the field of project management, an 

attempt has been made to further develop some theoretical premises in project management and a 

proposed model for the development of project capacity in the industrial enterprise. The structure 

and content of the project capacities as a management category are presented, taking into account 

the world standards and models for assessment of the organizational maturity of the project 

management and respectively the requirements to the competencies of the project staff. 

 

Keywords: competencies of project staff, model for organizational maturity, organizational maturity 

of project management, project capacity, standards 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В настоящия доклад се изследва интелигентният растеж като функция на икономиката 

на знанието. Постигането на интелигентен растеж в бизнес организацията изисква смяна на 

акцента от материалното производство към иновативните проекти, променящи 

технологичната база и продуктовата гама на предприятията. В последното десетилетие 

страните от Европейския съюз са територия на интегриран стратегически подход за 

стимулиране на иновациите и пълно оползотворяване на интелектуалния потенциал за 

постигане на интелигентен растеж. За интеграцията на проектния мениджмънт в системата от 

методи и инструменти за управление на бизнеса особено значение придобива повишаването 

на проектния капацитет на предприятието. Научен интерес представлява оценката на 

компонентите, определящи проектния капацитет на предприятието като съвкупност от 

знания, професионални, организационни и личностни характеристики на персонала в 

предприятието.  

В стратегия „Европа 2020” е записано: „интелигентния растеж означава да подобрим 

знанията и иновациите като водещи фактори на растежа” [37] В този ред на разсъждения като 

фактор на интелигентния растеж може да се причисли и ефективното управление на 

проектната дейност в предприятието. 

Знанието, образованието и ефективното управление на иновативни проекти в 

съвременните условия могат да се определят като стратегически ресурси, осигуряващи 

просперитета на всяко предприятие в динамична външна среда. Съответно на тази база може 

да се направи и извода, че интелектуалния капитал заема доминираща позиция в съвременния 

бизнес модел. От своя страна знанията, компетенциите и опита в управлението на проекти се 

характеризират като интегративен компонент на интелектуалния капитал на предприятието и 

необходимо условие за постигане на интелигентен растеж. В последното десетилетие 

знанията и компетенциите на човешкия фактор са неоспорим инструмент за постигане на 

растеж.  

Утвърждаването на управлението на проекти като структурен елемент на съвременния 

фирмен модел на управление на предприятието и потребността от развитие на проектен 
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капацитет поставят проблема в центъра на изследователския интерес на автора на статията. 

Проучени са множество изследвания и публикации на учени като Дж. Кендал, Ф. Клифорд, Х. 

Керцнер, К. Хелдман, Л. Крауфорд, В. Дункан, А. Товб, Г. Ципес, В. Шапиро, О.Н. Ильина и 

др., които изследват управлението на проекти на концептуално технологично ниво. Наред с 

това са анализирани разработените от световни научни институти стандарти и модели за 

оценка на организационната зрялост на управлението на проекти и нивото на компетенции на 

проектния персонал. Редица български учени изследват спесификата на управление на 

проекти в страната предвид нивото на фирмен мениджмънт сред които М. Александрова, А. 

Апостолов и А. Гочев. На тази база авторът дефинира управленската категория проектен 

капацитет и представя в своята концепция за развитие на проектен капацитет в 

индустриалното предприятие като инструмент за постигане на организационна зрялост на 

управлението на проекти, поставяйки акцент преди всичко върху персоналните знания, 

компетенции и усвоени добри практики от проектния персонал.  

Основната цел която си поставя автора в настоящата статия е изследване и анализиране 

на проектния капацитет като управленска категория и структурен компонент на Системата за 

управление на проекти, структуриране на компонентите на проектния капацитет в тяхната 

взаимна връзка на базата на постиженията в световната литература и систематизиране на 

показатели за оценка на нивото на проектния капацитет. 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  

I. Концепция за развитие на проектен капацитет в индустриалното 

предприятие 

Нивото на фирмения мениджмънт и спецификата на средата в която функционират 

индустриалните предприятия в страната налагат осмисляне и постепенно внедряване на 

западната теория и практика в областта на проектния мениджмънт. 

Изграждането на Корпоративна система за управление на проекти (КСУП) в 

предприятието осигурява необходимия инструментариум за изработването и реализирането 

на балансирани управленски решения, засягащи различните нива и фази на управлението на 

проекти. Съвременният стратегически модел на управлението на предприятието налага 

съответствие между структурата на Корпоративната система за управление на проекти 

(КСУП) и утвърдените стратегически цели на предприятието. Редица известни учени в 

областта на проектния мениджмънт поддържат тезата, че организационната стратегия на 

предприятието определя не само избора на проекти, но и конфигурацията на системата за 

управление на проекти. 

На настоящия етап ефективното функциониране на системата за управление на проекти 

е насочена към адаптиране на нейните структурни компоненти към новия стратегически 

модел на управление на предприятието а именно: 

 активна подкрепа на фирмения мениджмънт за ефективно използване на 

конкурентните предимства за растеж; 

 създаване и развитие на нови потенциали за растеж в т.ч. чрез развитието на проектен 

капацитет; 

 утвърждаване и внедряване на проектния подход като средство за реализиране на 

стратегическите цели на предприятието; 

 утвърждаване на стратегическото планиране в управлението на проектната дейност 

като инструмент за вземане на ефективни управленски решения, осигуряващи 

иновационни промени и нововъведения в предприятието. 

Важна функция на Корпоративната система за управление на проекти (КСУП) е 

развитието на проектен капацитет в предприятието като субективна предпоставка за 
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постигане на организационна зрялост на управлението на проекти. Съответно водещи 

специалисти в проектния мениджмънт определят зрелостта на управлението на проекти като 

„инструмент за развитие на предприятието” [45, 1, 13, 36]. В този порядък може да се добави, 

че развитието на проектен капацитет също следва да се приема и оценява като инструмент за 

развитие на предприятието. 

Проектният капацитет изразява сложна съвкупност от знания, компетенции, навици, 

организационни възможности и усвоени добри практики при иницииране, планиране, 

организация, изпълнение, контрол и приключване на проектите, ориентирани към 

осигуряване на конкурентно предимство и растеж на предприятието на базата на прилагане на 

утвърдените международни стандарти и модели в проектната дейност. (Фиг. №1) 

 
Фигура № 1: Проектния капацитет 

При изследване на проектния капацитет на основата на прилагане на структурния 

подход се очертават няколко структуроопределящи компоненти а именно: интелектуален 

капацитет, предприемачески капацитет, организационен капацитет, технически капацитет, 

финансово-икономически капацитет и правно административен капацитет. 

Интелектуален капацитет – в основата на този структуроопределящ компонент стоят 

усвоените знания и компетенции на основата на придобитото базово образование и знания в 

областта на методологията на управлението на проекти. Съответно интелектуалният 

капацитет е най-динамичния елемент, който се развива на основата на потребността на 

човешкия фактор от знания. 

Предприемачески капацитет – този компонент на проектния капацитет се свързва с 

възможностите на човешкия фактор да създава и реализира творчески идеи на базата на 

взаимодействието и сътрудничеството в проектните екипи. Креативността и иновативността 

са важни елементи в процесите на създаването на идеята на проекта. 

Организационен капацитет – този капацитет се определя преди всичко от усвоените 

знания в областта на теорията на мениджмънта и натрупания опит при вземане на 

управленски решения и изпълнението им, предвид позицията на всеки специалист в 

структурата на управлението на предприятието. Поемането на отговорност за взетите 

решения и тяхното изпълнение е част от организационния капацитет. Притежаваният 

организационен опит от мениджърите на проекти и членовете на проектните екипи е условие 

за успешната реализация на проектите. Прилаганите методи на управление и организационен 

опит са в основата на ефективното управление на проектните екипи и мотивацията им при 

реализацията на всеки проект. Формирането на лидерски качества е част от организационния 

капацитет. Съответно организационния капацитет следва да се свързва с прилагането на 

добри практики и модели за постигане на организационна зрялост при управлението на 

проекти от проектния персонал. 
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Технически капацитет – високото равнище на знания и компетенции в областта на 

техниката и технологиите на част от специалистите в проектните екипи са база за качествено 

и срочно изпълнение на техническата част на проекта. В основата на управлението на 

качеството на продукта на проекта са техническите компетенции и опита на специалистите. 

Минимизирането на рисковете при реализацията на всеки проект зависи в решаваща степен от 

техническата компетентност на специалистите в проекта. 

Информационен капацитет – общите и специални знания в областта на 

информационните технологии са неразделна част от професионалните компетенции на всеки 

специалист. Знанията в областта на прилаганите програмни пакети са част от ефективната 

дейност на членовете на проектните екипи. Информационната система и информационният 

капацитет на проектния персонал са твърде важни компоненти в структурата на 

Корпоративната система на управлението на проекти (КСУП). 

Финасово-икономически капацитет – в структурата на проектния капацитет 

компетенциите на специалистите с базово икономическо и финансово образование в областта 

на разработването и планирането на бюджета на проекта, планирането и контрола на 

разходите, оценката на евентуалните изменения на параметрите на проекта са особено важни. 

Усвоените практически навици за ефективно управление на финансовата част на проекта 

предполагат и аналитични възможности за оценка на рисковете при промени във външната и 

вътрешна среда. Практическите навици за ползване на бази данни са неразделна част от 

професионалните компетенции на финансовите специалисти, включени в проектния екип. 

Правно-административен капацитет.  

Административният капацитет намира израз в способността и опита на персонала да 

участва в изготвянето и реализацията на проекти с добро качество. Основни фактори, 

влияещи върху развитието на административния капацитет са: организацията на структурите, 

заети с изготвянето и изпълнението на проектите; брой и квалификация на специалистите, 

участващи в проекта; мотивация на специалистите за придобиване на знания и опит в 

областта на процедурите и стандартите за управление на проекти; изградената 

инфраструктура за управление на проектите. 

Правният капацитет се свързва с успешното управление на договорните отношения и 

комуникацията със заинтересованите страни по проекта. Съответно правният капацитет 

обхваща компетенциите и опита на специалистите, осъществяващи контрол по изпълнението 

на договорите и включените допълнителни клаузи. Обект на договорните отношения с 

особена важност са договорите, относно кредитирането на проекта от съответните финансови 

институции. Познаването на правния механизъм на финансиране на проектите от 

Европейските фондове е особено важно за предприятията в страната които разчитат на тези 

фондове. 

Проектният капацитет в предприятието като съвкупност от горепосочените 

структуроопределящи компоненти се персонифицира чрез високо квалифицираните 

специалисти с технически, икономически, финансови, информационни и комуникационни 

знания и навици, а така също и знанията и навиците в областта на методологията и практиката 

на управлението на проекти. Съответно проектният капацитет може да се дефинира като 

сложна съвкупност от горепосочените структурни компоненти, намиращи се във взаимна 

връзка и суббординация в процеса на реализирането на проекта. Равнището на развитие на 

всеки от тези компоненти влияе директно върху ефективността на проектната дейност. (Фиг. 

№2) 

Развитието на проектния капацитет на предприятието означава от една страна 

повишаване на персоналната професионална квалификация и опит на специалистите в 

проектната дейност, заемащи различни управленски и изпълнителски позиции и от друга 

страна овладяване и усвояване на добри практики и постижения на чужди компании в 

областта на проектния мениджмънт. 
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Проектния капацитет и неговото развитие в индустриалното предприятие е сложен 

многопластов и многостранен процес, който изисква неговото изследване на базата на 

системния подход. Проектният капацитет може да се оценява като специфичен интегративен 

компонент на интелектуалния капитал на предприятието, развиващ се на базата на 

управлението на знанието и компетенциите на проектния персонал. Изследвайки 

интелектуалния капитал Л.Едвинсон сочи два компонента – човешки и структурен капитал 

[29]. Човешкият капитал е съвкупност от знания, практически навици и творчески 

способности, което е особенно необходимо в процеса на реализацията на иновативни проекти. 

Структурния капитал включва търговските марки, документираните бизнес процеси и всичко 

което обезпечава производителността на персонала на предприятието. Съответно структурния 

капитал включва потребителския капитали и организационния капитал. В основата на 

потребителския капитал са взаимоотношенията с партньори и клиенти а организационния 

капитал обхваща организационните знания и систематизираната и формализирана 

компетентност на компанията. 

 
Фигура № 2: Проектния капацитет – фактор за успешна реализация на проекта 

В структурата на интелектуалния капитал Карл-Ерик Свейби изследва три елемента:  

 компетенции на персонала (човешки капитал); 

 вътрешна структура; 

 външна структура (клиентски капитал и капитал на отношенията). 

Компетенциите на персонала включват способностите на работещите в предприятието, 

да действат в различни ситуации, уменията, знанията, обучение и образование, опит, 

социални навици и др. 

Вътрешната структура обхваща целите, задачите, моделите, технологиите, 

информационните системи и др., които са собственост на предприятието. 
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Външната структура изразява взаимоотношенията с заинтересованите страни – 

партньори, клиенти, конкуренти и др.    

Предвид гореизложеното напълно основателно развитието на проектния капацитет може 

да се определи като функция на интелектуалния капитал и неговият основен компонент – 

човешкия капитал. (Фиг. №3) 

Според автора при оценка на нивото на развитие на проектния капацитет е необходимо 

да се следва процеса на управление на проекта и неговото структуриране а именно: 

 иницииране – организация и стартиране на проекта и неговата архитектура на 

дейности; 

 планиране на работите по проекта; 

 организация и контрол на изпълнението на работите по проекта; 

 завършване на проекта в неговата цялост. 

 
Фигура № 3: Структурни елементи на интелектуалния капитал 

Оценката на нивото на развитие на проектния капацитет в предприятието може да се 

формира предвид специфичните функции на управлението на проекта, а именно: 

 управление на предметната област на проекта – очертаване на ключовите дейности, 

които е необходимо да се извършат със съответните компетенции и знания с цел 

успешната реализация на проекта; 

 управление на проекта, съобразно времевите параметри – на вниманието на проектния 

екип са процесите които своевременно следва да се осъществят за успешното 

приключване на проекта; 

 управление на стойността на проекта – обединяване на процесите по управление на 

разходите и приключване на проекта в рамките на неговия бюджет; 

 управление на качеството на проекта съобразно изискванията на заинтересованите 

страни; 

 управление на риска в проекта в неговите допустими граници; 

 управление на персонала на проекта – организация, управление, мотивация на 

проектните екипи; 

 управление на договорите и комуникацията на проекта – гаранция за успешното 

приключване на проекта; 

 управление на измененията в проекта. 
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При успешно структуриран проектен капацитет в предприятието действията на 

специалистите са адекватни, компетентни и своевременни на всички равнища на управление 

на проекта а именно: 

 на стратегическо равнище – компетенциите обхващат целия жизнен цикъл на проекта и 

неговата организационно икономическа реализация; 

 на тактическо равнище – компетенциите на проектния персонал осигуряват 

изпълнението на задачите и работите по проекта за съответния период; 

 на оперативно равнище – компетенциите на проектния екип осигуряват изпълнението 

и контрола на задачите и работите по проекта за определен интервал от време. 

Нивото на развитие на проектния капацитет се явява предпоставка за ефективно 

решаване на всички задачи, свързани с оптимално разпределение на ресурсите, 

технологичните задачи, решавани в проекта и постигане на качеството на продукта на 

проекта. Наред с това знанията и компетенциите на проектния персонал в областта на 

стратегическото планиране на проекта са неотменен структурен компонент на проектния 

капацитет и обхващат: разпределение на ресурсите, адаптация към външната среда, вътрешна 

координация и стратегическо организационно структуриране (P Lorange strategy 

implementation the new realities. In: Lang Range Planning, 1998 Vol 31(1), pp. 18-29). 

Нивото на развитие на проектния капацитет на предприятието се явява едно от важните 

условия при избора на организационна структура на проектната дейност, а именно: 

функционална, матрична, проектна и смесена [26]. При избора на организационна структура 

на проектната дейност фирменият мениджмънт следва да намери най-точните отговори на 

няколко принципни въпроси: 

 необходимо ли е участниците в проекта да бъдат напълно освободени от ежедневните 

си служебни задължения или е възможно да се обособят специални работни места за 

изпълнението на задачите, свързани с реализацията на проекта; 

 следва ли дейностите по проекта да се обособят от производствения процес на 

предприятието или да се интегрират двете дейности; 

 изисква ли се организационната структура на проекта да е близка до функционалната 

структура на предприятието или да се изгради по различен начин. 

В този смисъл Х.Керцнер поставя под въпрос необходимостта от организационно 

преструктуриране за целите на управлението на проектите. Той изследва предприятия, 

възприели функционалната организационна структура на проектната дейност която 

предполага нормални взаимоотношения между персонала на функционалните звена в 

предприятието при наличие на корпоративна организационна култура [2]. 

Познаването на ограниченията за отделните видове структури е необходимо, за да се 

формира персонално проектния екип, предвид типа на проекта, стратегията и културата на 

проекта. 

II. Стандартите за компетенции на проектния персонал и моделите за 

организационна зрялост – методологична база за развитието на 

проектен капацитет в предприятието 

В XXI век експертите, работещи в международни и национални институти и асоциации 

в областта на проектния мениджмънт поставят в центъра на своята изследователска и 

практическа дейност компетенциите, знанията, навиците и организационния опит на 

проектните мениджъри и проектните екипи. Теоретичното изследване на компетенциите на 

проектния капацитет на предприятието налага проучване и анализ на действащите стандарти 

от International Project Management Association (IPMA) и Project Management Institute (PMI), 

определящи параметрите на компетенциите на участниците в проектната дейност. (Фиг. №4) 
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Основен стандарта на IPMA се явява ICB- IPMA Competence Baseline Version 3.0, 

описващ изискванията към компетенциите на проектните мениджъри и екипите. В третото 

издание на този стандарт (2006) компетенциите по управлението на проекти са представени в 

три групи: технически, поведенчески и контекстуални компетенции: 

Техническата компетентност обхваща основополагащите елементи на компетентност, 

отнасящи се преди всичко до същността на управлението на проекта. 

Поведенческата компетентност включва елементите, характеризиращи личността и 

поведението на същата от позиция на компетентността в управлението на проекта. 

Контекстуалната компетентност се свързва със способностите на мениджъра на проекта 

да функционира в предприятието и да фокусира вниманието си към проекта в т.ч. уменията 

му да изгражда отношения с линейните мениджъри. 

В стандарт PMCD на PMI (Project Management Competency Development France work 

Second Edition 2007) е предложен всестранен модел на компетенциите на мениджъра на 

проекта в основата на който стоят принципите и процесите, описани в РМВОК. Стандартът 

PMCD представя както общите компетенции, необходими в проектната дейност на 

предприятието, така и специфичните отраслови компетенции с което се осигурява 

възможност за всестранна оценка на компетенциите на мениджъра на проекта. Съответно в 

стандарта са обособени три групи компетенции: „Знания”, „Изпълнение” и „Персонални 

компетенции”. 

В групата компетенции „Знания” са включени необходимите знания, относно петте 

групи процеси на управление на проекта, отразени в РМВОК и компетенции, свързани с 

професионалната и социална отговорност на мениджъра на проекта. 

В групата „Изпълнение” компетенциите се отнасят до прилагане на знанията и навиците 

в самото управление на проекта. На тази основа се откроява възможността за измерване на 

ефективността на дейността на мениджъра на проекта. Компетенциите в група „Изпълнение” 

са структурирани на основата на 5-те групи процеси на управлението на проекта съгласно 

РМВОК. 

В трета група „Персонални компетенции” са отразени тези навици, които е важно да 

притежава мениджъра на проекта, за да осигури ефективна екипна дейност и взаимодействие 

със заинтересованите лица по проекта. Тези компетенции обхващат стила на поведение и 

личните компетенции а именно: комуникативност, лидерство, управленски способности, 

познавателни способности, ефективност и професионализъм. 

Посочените по-горе компетенции неминуемо се проектират в структурен и 

съдържателен план в развитието на проектния капацитет на предприятието и съответно върху 

компетенциите на мениджърите на проекта. В стандарт PMCD от една страна се 

персонифицират и структурират компетенциите, а от друга се определят отговорностите на 

проектния мениджър. 

През 1990г. в професионалната общност по проектен мениджмънт се формира 

инициативна група Global Performance Based Standards for Project Management Personnel 

Initiative – (GPBSPMPI) за разработване на глобален стандарт по управление на проекти с 

подкрепата на международни институти PMI и IPMA. Цел на тази група е разработване на 

единни международно признати стандартни критерии за оценка на квалификацията на 

мениджърите на проекти в тяхната дейност – оценка на практическите умения, доказани в 

процеса на реализацията на проекта. В 2005г. стандарт GPBSPMPI е преименуван в Global 

Alliance for Project Performance Standards (GAPSS) – стандарт за оценка на практическите 

компетенции в проектната дейност, чиито автори са изтъкнатите специалисти Л. Крауфорд, Х. 

Танака, М. Ишикура, Ш. Охара и В. Дункан.  

По време на презентация на стандарта (GAPSS) в Москва през юли 2007г. В. Дункан 

сочи, че този стандарт изисква от мениджърите на проекти да демонстрират резултатите на 

своята работа.  
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При определяне и оценяване на компетенциите на проектния персонал могат да се 

приложат два основни подхода: 

a. атрибутивен подход (attribute based) при който се изтъкват и оценяват личностните 

качества и характеристики, включително знания, навици и опит. 

b. практически подход (performance) при който се определят и оценяват постигнатите 

резултати при реализацията на проекта и равнището на практическите умения, 

доказани в процеса на изпълнението на проекта. 

Предвид Стандарт ОРМЗ (Organization Project Management Maturity Model) основните 

термини през призмата на които следва да се оценява равнището на развитие на проектния 

капацитет на индустриалното предприятие това са добрите практики (Best practices), 

възможностите, квалификацията и знанията на проектните екипи за реализация на тези 

практики (Capabilities), организационните фактори (Organizational Enablers), постигнатите 

резултати (Outcomes) и ключовите показатели за ефективност (KPI). 

Усвояването на добри практики следва да се разглежда като особено важен компонент в 

оценката на равнището на развитие на проектния капацитет в предприятието. Добрите 

практики са преди всичко методи, които се приемат като оптимални в конкретния отрасъл или 

предметна област за постигане на определени резултати и цели на проекта. Според Стандарт 

ОРМЗ добрите практики към които се ориентират специалистите в проектния мениджмънт 

могат да се разглеждат в две групи: 

 добри практики, непосредствено свързани с процеса на управлението на базата на 

модела SMCI (стандартизация, измерване, контроли непрекъснато усъвършенстване); 

 добри практики, свързани с организационните инструменти а именно: прилагани 

методи, при изграждане на организационната структура, технологията, управлението 

на човешките ресурси, формиране на корпоративна култура и бизнес среда в 

предприятието, осигуряващи устойчивостта при прилагането на тези практики в 

управлението на проектите. 

При подготовката на специалисти в сферата на проектния мениджмънт, предвид 

изискванията на Стандарт ОРМЗ добрите практики са систематизирани в няколко области: 

 област – управление на проекти; 

 стандартизация, измерване, контрол и усъвършенстване на процесите на управление на 

проекта; 

 организационни фактори; 

 групи процеси по управление на проекта; 

 области на знанието по управление на проекта; 

 прогнозиране на рисковете на проекта; 

 оптимизация на ресурсите. 

Водещите институти по управление на проекти (PMI, IPMA) разработили 

горепосочените стандарти предлагат възможности за разработване на модели на компетенции, 

определящи необходимото равнище на квалификация на различните категории проектен 

персонал в предприятието. 
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Фигура № 4: Стандарти в областта на проектния мениджмънт 

При оценка на компетенциите според Л. Крауфорд особено значение следва да се отдава 

на знанията в областта на стандартите по управление на проекти и постигнатите резултати от 

отделните специалисти в различните работи по изпълнението на проекта, а така също и 

нивото на демонстрираните умения [13]. Предвид посоченото от Л. Крауфорд компетенциите 

могат да се приемат като базов елемент на проектния капацитет и съответно като доказани 

способности да се изпълняват различните работи на проекта в рамките на обкръжаващата 

среда, които осигуряват постигане на определените параметри на проекта. 

Посочените до тук стандарти, отнасящи се до знанията, компетенциите и добрите 

практики могат да се приемат като методологическа база за изграждане на структурния модел 

на проектния капацитет и като основа за оценка на равнището на развитие на същия. С оглед 

на идеята да се изследва ролята на проектния капацитет като инструмент за повишаване на 

организационната зрялост се анализират спецификите на отделни модели за организационна 

зрялост на управлението на проекти. 

Project Management Maturity Model (PMMM), разработен от компанията PM Solutions 

представлява йерархически петстепенен модел за оценка на зрелостта на управлението на 

проекти. В основата на РМММ е Стандарта по управление на проекти РМВОК. Всяко 

равнище на зрялост в този модел представлява описание на процесите в деветте области на 

знанието по управление на проекти. РМММ предлага практически инструменти за 

количествена оценка на равнището на зрялост и препоръки за повишаване на 

организационната зрялост на управлението на проекти. Експертите на PM Solutions определят 

организационната зрялост на управлението на проекти като развитие но подходите и 

методологията на управлението на проекти, на стратегията и системата на вземане на решения 

на равнище предприятие. 

Предвид изследователската задача е разгледан и анализиран модела за оценка на 

зрелостта на управлението на проекти на Х. Керцнер (The Kerzner Project Management Maturity 

Model – КРМЗ 2015г.). В този модел са приоритет техническите, процесните и управленски 

компетенции на проектния персонал. 

Моделът на Х.  (КРМ3) предлага възможности относно: 

 оценка на състоянието на процесите на управление на проекта на база пет равнища; 
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 сравняване на ефективността на управлението на проекти в компанията по отношение 

на другите компании в отрасъла; 

 дефиниране на препоръки и мерки за повишаване на конкурентоспособността на 

компанията чрез по-ефективно управление на проектите и професионално развитие на 

мениджърите на проекти. 

На базата на петте нива на организационната зрялост представени в модела на Х. 

Керцнер (КРМЗ) и модела РМММ на PM Solutions е направен опит да се изведат общите 

характеристики на различните нива на развитие на проектния капацитет, поставяйки на фокус 

преди всичко знанията, компетенциите и практическите навици на персонала на 

предприятието в областта на проектния мениджмънт. 

Х. Керцнер определя организационната зрялост на управлението на проекти в 

компанията като непрекъснат процес на отчитане на последните достижения в проектния 

мениджмънт, взаимстване на най добрите подходи от други компании и готовност за 

осъществяване на промени [2]. Посоченото от Х. Керцнер може да се приеме като начин за 

дефиниране на основните насоки на развитие на проектния капацитет в предприятието. 

III. Оценка на нивото на развитие на проектния капацитет на 

предприятието 

Различните нива на развитие на проектния капацитет на предприятието следва да се 

определят преди всичко от различните изисквания, предявени към знанията, навиците и 

компетенциите на участниците в проектната дейност. Задълбочавайки разсъжденията относно 

равнището на развитие на проектния капацитет е необходимо да се проследи връзката и 

суббординацията на трите елемента: развитие на проектен потенциал, развитие на проектен 

капацитет и организационна зрялост на управлението на проекти. В основата на проектния 

потенциал на предприятието стоят базовото образование на специалистите и придобитите от 

тях знания в областта на проектния мениджмънт. При дефиниране на проектния капацитет 

наред с базовото образование и знанията в областта на проектния мениджмънт на персонала 

се допълват и включват усвоените добри практики при изпълнението на проектите. 

Организационната зрялост на управлението на проекти означава: оценка на способностите на 

предприятието да реализира проекти; оценка на компетенциите на персонала в проектната 

дейност; оценка на възможностите за подобряване на управлението на процесите в проекта; 

оценка на възможностите за осигуряване на практическо ръководство при планирането на 

проектната дейност; оценка на възможностите за повишаване на организационния потенциал 

в областта на управлението на проекти. 

Предвид всичко изложено до тук е направен опит да се предложи тристепенен модел за 

оценка на развитието на проектния капацитет на предприятието. (Фиг. №5) 

На ниво 1 на развитие на проектния капацитет следва да се решават няколко важни 

задачи: 

 стимулиране на обучението на персонала в областта на методологията на проектния 

мениджмънт и утвърдените стандарти; 

 формиране на необходимия организационен капацитет; 

 съзнателно възприемане на значението на проектния подход от персонала и оценяване 

на дългосрочните му ефекти за дейността на предприятието; 

 формиране на знания и възможности за прилагане на принципите на управление на 

проектите съгласно РМВОК; 

 разработване на програма за системно обучение на персонала в областта на проектния 

мениджмънт с цел формиране на необходимите знания, компетенции и навици за 

включване в проектни екипи. 
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На ниво 2 на развитие на проектния капацитет следва да се решават задачи в следните 

направления: 

 интегриране на всички процеси на управлението на проекта на базата на единна 

методология; 

 утвърждаване на неформалния подход в управлението на проектите на основата на 

вече придобитите знания, компетенции и навици; 

 съблюдаване на регламентите и приетите документи относно процесите на 

управлението на проекта предвид усвоените знания и компетенции; 

 активно включване на специалистите с организационен опит в изграждане на система 

за мониторинг и контрол на изпълнение на проектите; 

 постигане на по-висока производителност на проектните екипи като резултат от 

придобитите знания и компетенции; 

 повишаване на персоналната отговорност в проектните екипи предвид придобитите 

знания, компетенции и организационен опит. 

На ниво 3 на развитие на проектния капацитет се решават по-сложни и отговорни 

задачи:  

 създаване на предпоставки за интегриране на управлението на проектите на база 

знания със стратегическото управление на предприятието с цел постигане на 

конкурентни предимства и растеж; 

 разработване на модели за компетентност на проектния персонал предвид заеманите 

позиции в проектната дейност; 

 изграждане и позициониране на специализирано звено за бенчмаркинг в Системата за 

управление на проекти в предприятието; 

 усвояване и утвърждаване на добри практики от други компании в бранша в областта 

на управлението на проекти. 

Различните нива на развитие на проектния капацитет означават преди всичко налагане 

на критерии и изисквания към знанията, навиците и компетентностите на участниците в 

проектната дейност, предвид утвърдените световни стандарти и добри практики. В този 

смисъл обучението на персонала на проектната дейност се налага да се осъществява както по 

хоризонтала, така и по вертикала: 

 усвояване на знания в областта на методологията на управлението на проекти, 

препоръчителни за проектния персонал; 

 усвояване на специализирани знания и компетенции предвид заеманата позиция в 

проектната дейност; 

 усвояване на знания и компетенции относно идентифициране на иновациите и тяхното 

усвояване чрез реализацията на конкретни проекти; 

 усвояване на аналитични знания за оценка на рисковете и произтичащите изменения в 

проекта спрямо утвърдените параметри; 

На ниво 3 на развитие на проектния капацитет се формират предпоставките, условията 

и квалификацията на персонала за управлението както на монопроекти така и на 

програми и портфейли от проекти [30]. 

Развитието на проектен капацитет в предприятието предполага диференциран подход 

при оценка на компетенциите, навиците и организационният опит в управлението на проекти 

съответно: за висшето ръководство на предприятието; за мениджърите на проекти; за 

ръководителите на функционални отдели; за специалистите в проектните екипи и за 

мениджърите на човешки ресурси. 

Високата компетентност на проектния мениджър е условие за ефективно използване на 

проектния капацитет на проектния екип и лимитираните ресурси, при реализацията на 

проекта. Компетенциите на проектните екипи като важен елемент на проектния капацитет 
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условно могат да се развиват в две направления: компетенции относно процесите на 

управление на проекта, гарантиращи неговата ефективна реализация и компетенции, свързани 

с продуктово-ориентираните процеси и създаването на продукта (услугата) на проекта. В 

кръга на компетентностите на специалистите в проектната дейност стоят за решаване няколко 

задачи: 

 оптимизиране на използването и разпределението на ресурсите между проектите, 

подлежащи на изпълнение в предприятието; 

 очертаване на проблемните области на управлението на проектите и необходимите 

превантивни действия за преодоляване на рисковите ситуации; 

 разработване на методически документи, отнасящи се до ключови аспекти на 

проектната дейност; 

 формиране на балансиран портфейл от проекти, предвид финансовата обезпеченост и 

реалната оценка за нивото на развитие на проектния капацитет. 

Съответно в основата на развитието на проектния капацитет на равнище предприятие 

стои осигуряването на необходимата ефективна организация на управлението на проектите и 

персонифициране на отговорностите, предвид компетенциите на проектния персонал а 

именно: 

 организация на управлението на проектите на концептуално ниво – определяне на 

основните принципи на взаимодействие и степен на участие на отделните специалисти 

в изпълнението на проектите, взаимодействие в рамките на предприятието на 

функционалните отдели и проектните групи; 

 организация на управлението, на проекта на стратегическо равнище – определяне на 

отговорностите за постигане на стратегическите цели на предприятието в дългосрочен 

план на базата на проектния подход; 

 организация на оперативно ниво – отговорност за изпълнението на отделните работи, 

осигуреност с ресурси и съблюдаване на графиците за изпълнение на работите по 

проекта. 

PMI дефинира фазите на развитието на проекта: концептуална, планиране, изпълнение, 

контрол и приключване на проекта, което рефлектира върху знанията и компетенциите на 

проектния персонал.  

 
Фигура № 5: Основни направления в развитието на проектен капацитет на предприятието 
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3. РЕЗУЛТАТИ 

Процесът на развитие на проектен капацитет е неразривно свързан с управление на 

знанието в предприятието. Значителна част от знанието е въплътено в продукта на проекта 

(услугата) по силата на това, че носи висока степен на иновативност. 

През призмата на посочените по-горе международни стандарти за оценка на 

компетенциите на проектния персонал и изследванията на редица известни учени и 

специалисти от практиката се прави опит да се предложи Система от показатели за оценка на 

нивото на развитие на проектния капацитет на предприятието.  

Оценката на нивото на развитие на проектния капацитет на предприятието е сложен 

процес, който включва от една страна оценка на равнището на знания и навици в съответните 

области на знанието на управлението на проекта а от друга поведенчески прояви, свързани с 

мотивацията за екипна работа, личностна нагласа за кариерно развитие и системно обучение. 

Приоритетно място в комплексната оценка на нивото на развитие на проектния 

капацитет заемат три взаимно свързани компоненти – степен на успешно прилагане на 

методологията на проектния мениджмънт, степен на усвояване на технологията на проектната 

дейност и равнище на знанията и квалификацията на персонала в предметната област на 

проекта. 

Предложени са няколко критерия за оценка на персоналните компетенции на проектния 

персонал а именно: 

 компетенции в предметната област на проекта; 

 компетенции в методическото осигуряване на управлението на проекта; 

 компетенции в техническото осигуряване на управлението на проекта; 

 компетенции в информационното осигуряване на управлението на проекта; 

 компетенции в организационното осигуряване на управлението на проекта. 

 
Таблица 1: Критерии за оценка на персоналните концепции 

Критерии за оценка на персоналните компетенции Експертна оценка на 

критерия max = 0,20 

1. Компетенции в предметната област на проекта; 

2. Компетенции в методическото осигуряване на управлението на проекта; 

3. Компетенции в техническото осигуряване а управлението на проекта; 

4. Компетенции в информационното осигуряване на управлението на 

проекта; 

5. Компетенции в организационното осигуряване на управлението на 

проекта. 

 

 

При коефициент до 0,40 проектният капацитет може да се приеме, че е на първо ниво 

„Обучение и развитие”. При коефициент от 0,40 до 0,70 развитието на проектния капацитет 

отговаря на второ ниво „Знание и добри практики”. При коефициент от 0,70 до 1 проектният 

капацитет отговаря на трето ниво „Стратегическа компетентност и ефективност”. 

За оценка на нивото на развитие на проектния капацитет на предприятието може да 

ползва система от няколко показатели: 

 индекс (i1) на базово образование и професионална квалификация на персонала в 

предприятието; 

 индекс (i2) на знанията на персонала в областта на управлението на проекти (в деветте 

области на знанието – управление на интеграцията, обхвата, срока, бюджета, 

качеството, риска, персонала, комуникациите и доставките); 

 индекс (i3) на информационната подготовка в сферата на управлението на проекта 

(компетенции, свързани с програмната и информационна система на управление и 

отчитане на проектите); 
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 поведенчески индекс (i4) – стил на мислене и поведение в проектния екип; 

 индекс за придобит опит (i5) за участие в успешно приключили проекти. 

На базата на експертните оценки за посочените показатели може да се определи 

комплексна оценка, която да съответства на едно от трите нива на развитие на проектния 

капацитет на предприятието. 

Чрез критериите за оценка на нивото на развитие на проектния капацитет на 

предприятието се идентифицира взаимовръзката с процеса на постигане на организационна 

зрялост на управлението на проекти. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съвременният стратегически модел на управление на индустриалното предприятие 

утвърждава управлението на проекти като ефективен инструмент за постигане на 

конкурентоспособност и растеж. Развитието на проектен капацитет се налага като условие за 

ефективни проектни решения, осигуряващи реализирането на стратегическите цели на 

предприятието. Неоспорим фактор за постигане на организационна зрялост на управлението 

на проекти е развитието на проектен капацитет в предприятието.  

С дефинирането на управленската категория проектен капацитет и изследване на 

нейните структуроопределящи компоненти се цели да се надгради и обогати концепцията за 

организационна зрялост на управлението на проекти. Развитието на проектен капацитет се 

изследва и оценява като инструмент за развитие на предприятието чрез повишаване на 

знанията, уменията и компетенциите на проектния персонал. Изведени са три нива на 

развитие на проектен капацитет и са систематизирани компетенциите на проектния персонал 

по фазите на управлението на проекта съгласно рамковия стандарт РМВОК. 

Предложена е система от показатели за комплексна оценка на нивото на развитие на 

проектния капацитет на предприятието.  
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