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Проектът е полагане на временни усилия 

на група от хора, за да се създаде 

уникален продукт. 

Проектът има: 
Конкретна цел; 

Използва ресурси; 

Оперира в конкретно време; 

Бюджет при професионална работа; 

Изисквания за качеството на продукта, който 

ще се създаде. 

Що е проект? 
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Проектен екип 

За реализирането на даден проект се сформира екип, който 

се нарича проектен екип. 

Цел- да осъществи поредица от дейности, които ще доведат 

до еднократен резултат. 

Важна практика в компаниите, където се изисква 

стриктно спазване на всички изисквания към проекта. 

Статут- проектният екип има ясни граници, състав, 

позиция в организацията, срокове, бюджет и цели; 

Управление („хоризонтално“)- мениджърът играе роля и 

на лидер; 

Създава еднократен продукт; 

Поддържа директни връзки с други екипи и с крайните 

потребители; 

Самоуправление- бюджет, хора, процес на производство, 

график на работа. 

 

Проектен екип 
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Десет важни роли в екипа Председател- определя целите, дава насоки, следи екипните 

процеси, развива знанията и уменията на членовете и дава обратна 
връзка за изпълнението на задачите; 
Направляващ- следи и напътства с цел ускоряване на процеса; 
Човек идея- изобретява, иновира, дава оригинални и нестандартни 
решения; 
Анализатор- одобрява или отхвърля идеи; 
Контактен човек- рекламира и привлича ресурси към екипа; 
Съекипник- следни за добрата атмосфера на екипа; 
Търговец- води преговори вътре и вън от екипа за постигане на 
целите, задачите, сроковете и ресурсите. 
Практик- съставя план за постигане на крайните срокове и да 
прецени какви ресурси са необходими; 
Изпълнител- човек, на който може да се разчита да изпълни 
прецизно поставените му задачи; 
Експерт- с богат опит и добре квалифициран. Предоставя най-
точната и актуална информация за относно продукта на екипа. 

Десет важни роли в екипа 
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Проектът трябва да постигне дадена цел, като се 

определят начална и крайна дата за реализацията му. 

За всеки проект се предвиждат ограничени разходи, 

ресурси и хора (екип).   

  Важни характеристики на всеки проект: 

 Проектът трябва да решава конкретен проблем, 

представляващ интерес - трябва да е полезен. 

Проектът трябва да е целесъобразен. Това означава 

че или резултатите от проекта са уникални, или 

съществуват подобни резултати, но те не са достъпни - 

не могат да се използват наготово, не могат да се 

купят или купуването им не е оправдано 

икономически. 

Характеристики на проект 
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Проектът изисква работа в екип - реализира се 

от няколко изпълнители, които трябва да разпре-

делят и координират работата си така, че 

проектът да се реализира в определения срок. 

Работата в екип може да се реализира и в една 

социална мрежа. В този случай те изграждат 

отношения помежду си. Може да възникне 

ситуация, при която да се работи с човек, който не 

харесваме - тогава на първо място се поставят 

целите на проекта. 
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Характеристики на проект 



 

  

Проектът налага определена дисциплина - 

при реализацията на всеки проект има точно 

фиксирани изисквания както към вида и 

качествата на очакваните резултати, така и 

към процеса на реализация - в каква среда ще 

бъде изпълнен, с какви ресурси и в какъв срок. 

Неспазването на дисциплината може да доведе 

до невъзможност от отделните части да се 

сглоби очакваният резултат или да не се спазят 

предвидените срокове. 
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Можем да определим следните основни етапи при 

реализацията на един проект: 

 Създаване на екип и определяне на ръководител - 

избират се участниците в екипа, определят се 

правилата, които да се спазват: да не се обиждат 

членовете, да не се пречи на работата на другите, да 

се работи в съгласие с останалите. Ръководителят 

(лидер) трябва да следи екипните дейности, да дава 

насоки в работата на членовете, да осъществява 

обратна връзка за изпълнението на задачите, да 

решава спорове между членовете, да внася 

спокойствие и увереност на всички от екипа; 

  

ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 
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ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 

Планиране на дейности и задачи - на този етап се 

анализират и подреждат целите, които искаме да 

постигнем с проекта. Целите се съобразяват с 

ресурсите (материални, финансови и човешки), 

които е възможно да бъдат отделени от 

организацията, водеща проекта. Разумно е да се 

потърси мнението на различни категории 

потребители. В резултат се разработва пред-

варителен план, съдържащ дейностите, ресурсите 

и времето, необходими за изпълнение на задачите 

по проекта; 
  

ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 
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          Анализ - детайлно изучаване на текущото 

състояние на проблема, който ще се решава с 

проекта, и се предлага алтернативно решение за 

подобряването му. Анализът обикновено се състои от 

три подетапа: 

          Първият подетап е свързан с определяне на 

изискванията към бъдещия проект. Работи се с 

потребителите, за да се изясни какво очакват те от 

осъществяването на проекта; 

        На втория подетап се изучават изискванията към 

новия проект, като те се класифицират и се 

елиминират общите им елементи; 

ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 
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       На третия подетап се предлагат различни 

начини за удовлетворяване на изискванията към 

проекта. Накрая алтернативите се сравняват, за да 

се определи коя от тях по-добре удовлетворява 

изискванията от гледна точка на техническо 

оборудване, работна сила и цена. 

  Резултатът от анализа е описание на 

предлаганото алтернативно решение. След 

приемането на препоръчаното решение се планира 

и необходимото ресурсно осигуряване. 

  

ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 
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     Проектиране - бъдещия проект се описва независимо 

отехническата реализация (логическо проектиране), след което 

се предлага конкретно техническо решение (физическо 

проектиране). При физическото проектиране решенията на 

логическо ниво се преобразуват в конкретни технически 

спецификации. Краен резултат на етапа на проектиране е 

списък от технически спецификации, представени под формата 

на диаграми или текст, които може да се използват за кон-

кретната реализация на проекта; 

     Осъществяване на проекта - извършват се всички 

планирани дейности. Изпълняват се основните дейности по 

реализацията на проекта, следи се за спазването на 

предвидените срокове и се предават изготвените продукти и 

документация. 
  

ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 
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   Работата по даден проект завършва с отчитане 

на проекта. На този етап трябва да бъдат извър-

шени следните дейности: 

       Организират се срещи с възложителите на 

проекта, на които да бъдат демонстрирани, макар и 

не в окончателен вид, разработените продукти; 

        Оформят се изработените продукти в 

окончателен вид, като се вземат предвид 

направените от възложителите забележки.  

ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ГРУПОВ ПРОЕКТ 
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       Специално при проектите, реализирани с помощта на 

информационни технологии, е важно да се обърне 

внимание на правилното изписване на текстовете, 

четливостта им, яснотата на илюстрациите, коректността 

на въведените данни и т.н.; 

        Представя се завършеният проект пред възложителя 

за крайна оценка; 

         Договарят се с възложителя срок и условия за 

„съпровождане“ - период от време, през което 

възложителят, използвайки разработените продукти, следи 

за грешки или неизправности, съобщава ги на 

изпълнителя и той прави необходимото за отстраняването 

им. 
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    За постигането на целта на проекта е нужно 

членовете на екипа да притежават или да развият 

следните умения: 

Комуникация и слушане - много често, замислени 

върху задачите, които са пред нас, не „чуваме“ какво ни 

казват другите. Информацията, която ни споделят, е 

възможно да бъде важна за нас. Важна е и 

комуникацията между отделните членове - на нея се 

основават провалът или успехът на екипа. Необходимо е 

да се наложи открит, разбираем, уважителен диалог 

вътре в екипа. Обидно или унизително отношение е 

сигурен знак за провал на проекта; 

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП ПО ПРОЕКТ 
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 Саможертва - всеки член трябва да е наясно, че може да 

се наложи да направи жертви в случай на нужда. Жертвата 

може да има различни форми - време, ресурси, роля в 

екипа и др.; 

    Убеждаване и споделяне - всеки член трябва да 

отстоява позициите си по различни въпроси, също така да 

бъде окуражаван в действията си. Споделянето на ключова 

информация може да се окаже полезна за други членове и 

трябва да имаме готовност да го направим; 

    Не на последно място - усърдна работа. Всички трябва 

да имат готовност да работят усърдно и съвестно. Работата 

да бъде разпределена справедливо според уменията и 

възможностите между всички. 

  

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП ПО ПРОЕКТ 
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