Въведение в методологията за управление на проекти на PMI
Проектите се реализират чрез процеси. Те се изпълняват от участниците в проекта и
попадат в две категории:
 Процеси за управление на проекта – за планиране, организиране,
координиране и ръководене на работата по проекта. Те са универсални и
стандартизирани в системата за управление на проекти на изпълнителя.
 Процеси, ориентирани към продукта – за специфициране и създаване на
продукта на проекта. Те се дефинират чрез жизнения цикъл на проекта и
възприетата методология за разработване и внедряване на софтуерни системи и
продукти.

Ref: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
(PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, Figure 3-1, page 50.
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Процесите за управление на проекта са обединени в пет групи :
1.
Иницииране – процеси за оторизиране на проекта или на фаза от него. При
започване на проекта се разработва предварително изложение на неговия обхват.
Издава се харта на проекта, като отделен документ или приложение към договора, с
която официално се дават старт на проекта и нужните правомощия на ръководителите
на проекта от страна на изпълнителя и от страна на клиента да започнат неговото
изпълнение. В нея се прави и обща оценка на всички предпоставки и критични
фактори за успех на проекта.
2.
Планиране – процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение
на проекта. Те имат най-голямо значение за успешното управление на проекта и
включват:
 Планиране и дефиниране на обхвата на проекта – изготвяне на писмено
изложение на обхвата на проекта като основа за всички бъдещи решения по него
и за разделяне на главните резултати на по-малки и по-лесно управляеми
компоненти (работна структура на задачите);
 Дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се постигнат
желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на
логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и
разработване на график на проекта – одобреният график служи като изходна
рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта;
 Планиране на ресурсите – определяне на вида (хора, оборудване, материали и
др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по
проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети;
 Планиране управлението на риска на проекта – избор на подход и методи за
управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите
фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта,
разработване на процедури и методи за прилагане на конкретни действия за
намаляване на заплахите и за елиминиране на риска;
 Планиране на качеството – определяне на изискванията и стандартите за
качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и
отговорностите за осигуряване на качеството;
 Планиране на комуникациите – определяне на процедурите за комуникация
между участниците в проекта, кой от каква информация има нужда, кога и как
да му бъде предоставена;
 Планиране на организацията и на хората – идентифициране, документиране и
назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по
проекта;
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 Планиране на доставките – определяне на вида и количеството на ресурсите,
които е необходимо да бъдат доставени отвън (подизпълнители и други външни
услуги), документиране на изискванията към тях и условията на работа;
 Разработване на план за управление на проекта – представяне на резултатите от
всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички
участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление
на проекта.
3.
Изпълнение – процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на
очакваните резултати. Координиране на усилията на хората и използването на
ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез
развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за
реализация на проекта. Разпространяване навреме на необходимата информация до
всички участници в проекта. Идентифициране на промени и осигуряване, че те са
анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за
непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на
участниците в проекта.
4.
Контролиране – процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана
(изходната рамка). Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са
значителни (излизащи извън допустимите граници, заложени в плана) и налагат
промени, което изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата,
ресурсите или времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на
превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили
негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за
решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта.
Тук се включват:
 Отчитане на изпълнението – изготвяне и разпространяване на регулярни отчети
за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото
развитие;
 Интегриран контрол на промени – координиране на всички необходими промени
в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или
разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни
фактори и условия по време на изпълнение на проекта;
 Контрол на качеството – проследяване на специфичните за проекта резултати и
оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти, и идентифициране на
пътища за елиминиране на причините за незадоволително изпълнение;
 Контрол на риска – следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта
от тяхното проявление върху целите на проекта, идентифициране на нови
рискове, появяващи се в хода на проекта, осигуряване изпълнението на плана за
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реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за
намаляване и избягване на риска.
5.
Приключване – процеси за одобряване и приемане на резултатите от проекта. За
приключване на всяка фаза и на проекта като цяло се изпълняват следните дейности:
 Приключване на проекта – документиране на резултатите в края на всяка фаза и
в края на проекта, за да се осигури формално приемане на продукта на проекта
от възложителя, а също и за извличане и съхраняване на важната информация от
проекта в архив и база знания за бъдещи проекти;
 Приключване на договори – верифициране на продукта на проекта и уреждане
на взаимоотношенията по сключените договори.
Процесите са свързани чрез резултатите, които създават. Резултатът на изхода на един
процес е предпоставка или ресурс на входа на друг процес. Връзките между
централните групи процеси са итеративни. “Планирането” предоставя на
“Изпълнението” документиран и одобрен план на проекта още в самото начало, а след
това, в хода на проекта, документирани актуализирани версии на този план.
За управление на проекта се използват стандартизирани процедури и документи, и
разнообразни методи и средства, включително специализирани софтуерни приложения
за управление на проекти.
Основен принцип е разделянето на проекта на фази и етапи, за да се осигури по-добър
контрол върху работата. Всяка фаза завършва с доставянето на определен резултат,
който подлежи на преглед и одобряване. Краят на всяка фаза бележи важна контролна
точка по отношение на потвърждаване на бизнес потребностите на клиента, за
удовлетворяване на които е предприет конкретният проект. Фазите на проекта описват
неговият жизнен цикъл от инициирането до неговото приключване.

Всяка група процеси за управление на проекта се състои от един или повече
управленски процеси, които са представени подробно тук.



Управление на интеграцията

Процесите по управление на интеграцията гарантират правилната координация на
различните елементи на проекта. Те включват балансиране на целите и алтернативите с
оглед на нуждите и очакванията на заинтересованите страни. Описаните в тази глава
процеси са предимно интегративни.
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Разработване на план на проекта
При разработването на плана на проекта се използват резултатите от други планиращи
процеси, включително стратегическо планиране, за да се създаде един ясен и
последователен документ, който да насочва и изпълнението, и контрола на проекта.
Този процес минава през няколко итерации. Сборът от всички интегрирани планове за
управленски контрол съставлява обхвата на проекта.


Изпълнение на плана на проекта
Изпълнението на плана на проекта е основен процес при осъществяването на плана –
преобладаваща част от бюджета и усилията по проекта се изразходват при
извършването на този процес. Чрез него ръководителят на проекта и неговия екип
координират и насочват техническите и организационните интерфейси. В рамките на
този процес фактически се създава продуктът на проекта. Изпълнението постоянно ще
се сравнява с основния план на проекта, за да се вземат своевременни корективни
мерки. В подкрепа на анализа ще се правят периодични прогнози за окончателните
разходи и резултати.


Интегриран контрол на промените
Интегрираният контрол на промените се занимава с факторите, които влияят върху
пораждането на промени, грижи се за съгласуването на промените, констатира
наличието на промени и ги управлява, когато възникнат.
Първоначално дефинираният обхват и интегрираният основен план на проекта се
поддържат чрез постоянно управление на възникналите промени чрез приемане или
отхвърляне на промените и включването им в актуализираната версия на основния
план. Интегрираният контрол на промените изисква:
 Поддържане интегритета на базовите измерители на изпълнението.
 Отразяване на промените в обхвата на продукта във вече дефинирания обхват.
 Координиране на промените във всички сфери на знание.




Управление на обхвата

Управлението на обхвата на проекта включва процесите, които гарантират, че проектът
включва цялата необходима работа и само необходимата работа за успешното
осъществяване на проекта. То се занимава най-вече с определянето и контролирането
на това какво е включено и какво не е включено в проекта.
 Стартирането е процесът на официалното възлагане на нов проект.
Официалното възлагане на този проект ще бъде подписването на договор, което
ще свърже проекта с работата на изпълнителя.
 Планирането на обхвата е процесът на детайлизиране и документиране на
работата по проекта (обхвата на проекта), чийто резултат ще бъде продуктът на
проекта. Описанието на продукта обхваща изискванията, които отразяват
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съгласуваните нужди на клиента, и дизайн, който отговаря на тези изисквания.
Резултатите от планирането на обхвата са Дефиниция на обхвата и План за
управление на обхвата. Дефиницията на обхвата е основата за постигане на
споразумение между възложителя и изпълнителя, чрез идентифициране на
целите и резултатите по проекта. След стартирането на проекта екипите
разработват множество дефиниции на обхвата, в съответствие с нивото на
детайлизиране на работата (напр. Системен анализ, подробен график и др.).
Определянето на обхвата включва разбиването на основните резултати,
посочени в Дефиницията на обхвата, на по-малки, по-управляеми елементи.
Целта е:
o Подобряване на прогнозите за разходи, продължителност и ресурси.
o Определяне на основни параметри за измерване на изпълнението и
контрол.
o Ясно разпределяне на отговорностите.
Потвърждаването на обхвата е процесът по официално приемане на обхвата на
проекта от заинтересованите страни. Той изисква преглед на резултатите от
работата и потвърждение, че всичко е свършено както трябва. Ако проектът се
прекратява преждевременно, потвърждението на обхвата трябва да документира
нивото и степента на завършеност.
Контролът на промените в обхвата се занимава с факторите, които влияят върху
пораждането на промени, грижи се за съгласуването на промените, констатира
наличието на промени и ги управлява, когато възникнат.



Управление на времето

Управлението на времето по проекта включва следните процеси, необходими за
навременното приключване на проекта:
 Определяне на дейностите – идентифициране и документиране на конкретните
дейности, необходими за постигане на набелязаните резултатите и подрезултати. Определянето на дейностите се съгласува с Дефиницията на обхвата
и включва детайлизиране, предположения и ограничения.
 Последователност на дейностите - идентифициране и документиране на
логическите взаимозависимости. Дейностите трябва да бъдат в правилна
последователност, за да спомогнат за разработването на реалистичен и
постижим график. Последователността може да следва критичната пътека. В
резултат се определя график със съответните контролни точки и зависимости.
 Продължителност на дейностите – определя се въз основа на информацията за
обхвата на проекта и ресурсите. Предварителната оценка ще се детайлизира в
хода на работата, предвид наличието и качеството на входящите данни.
Оценката се прави по методологията на критичната пътека.
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Определяне на график – задава се началната и крайната дата на дейностите по
проекта. Процесът преминава през няколко итерации преди окончателното
определяне на графика на проекта.
Контрол на графика – занимава се с факторите, които влияят върху пораждането
на промени, грижи се за съгласуването на промените, констатира наличието на
промени и ги управлява, когато възникнат.



Управление на качеството

Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени нуждите,
заради които се реализира проектът. Тези процеси включват всички дейности от
цялостното управление на проекта, които определят политиката, целите и
отговорностите по качеството и ги осъществяват чрез планиране на качеството,
гарантиране на качеството, качествен контрол и подобряване на качеството в рамките
на системата за качество.
 Планиране на качеството – идентифициране на стандартите за качество за
конкретния проект и начините за спазването им. Това е един от ключовите
процеси при планиране на качеството и ще се извършва редовно, успоредно с
останалите процеси по планиране на проекта.
 Гарантиране на качеството – всички планирани и систематични действия в
рамките на системата за качество, които дават увереност, че проектът ще
отговаря на съответните стандарти. Ще се извърша в хода на целия проект от
вътрешни Специалисти по качеството.
 Качествен контрол – проследяване на конкретни резултати, за да се определи
дали отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за
отстраняване на причините за незадоволителните резултати. Ще се извърша в
хода на целия проект. Резултатите включват както доставката на конкретен
резултат/продукт, така и резултати от управлението на проекта (изпълнение на
бюджета и графика). Би било полезно да се знае разликата между:
o Предотвратяване (недопускане на грешки в процеса) и проверка
(недопускане на грешки от страна на клиента).
o Изпробване на атрибути (резултатът отговаря или не отговаря) и
изпробване на променливи (резултатите се измерват по прогресивна
скала за степен на съответствие).
o Специални причини (необичайни събития) и случайни причини
(нормално отклонение от процеса).
o Допустимост (резултатът е приемлив, ако попада в посочения обхват на
допустимост) и контролни граници (процесът е под контрол, ако
резултатът е в рамките на контролните граници).
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Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват найефективното използване на хората, участващи в проекта. То обхваща всички
заинтересовани страни – донори, клиенти, партньори, индивидуални изпълнители и др.
Състои се от:
 Организационно планиране — идентифициране, документиране и определяне на
роли, отговорности и канали за отчитане.
 Набиране на персонал — осигуряване на необходимите човешки ресурси и
включването им в работата по проекта.
 Развитие на екипа — развиване на индивидуални и групови умения, с цел
подобряване на изпълнението.



Управление на комуникациите

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно
генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на информацията
по проекта. Те осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни.
Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва
да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект.
 Планиране на комуникациите – определяне на нуждите на заинтересованите
страни от информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, как
ще я получи и от кого. Нуждата от предоставяне на информация за проекта е
общовалидна, но информационните нужди и методите на разпространение са
различни за всеки проект. Идентифицирането на нуждата от информация и
разпространяването й по подходящ начин е важен фактор за успех на проекта.
 Разпространение
на информацията – своевременното достигане на
информацията до заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана за
комуникация и откликването на неочаквани искания на информация.
 Отчитане на изпълнението – събиране и разпространение на данни за
изпълнението, показателни за използването на ресурсите за постигане на целите
на проекта. Този процес включва:
o Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал проектът в дадения
момент,
o Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по проекта,
o Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък по проекта.
o Отчитане на изпълнението – данни за обхвата, графика, разходите и
качеството.
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Управление на риска

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и
реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и
последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и
последствията от нежелателни за проекта събития. Проектният риск е несигурно
събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние
върху целите на проекта.
Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент и
от Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на
рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички заинтересовани
страни през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се
удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на потенциални
рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са
взети.
 Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на подхода и
дейностите по управление на риска. Важно е да се планират и последващите
процеси по управление на риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и
прозрачността на управление на риска от една страна и самия и риск и
важността на проекта за организацията от друга.
 Идентификация на риска – определяне на рисковете, които могат да повлияят на
проекта, и документирането на техните характеристики. Участници в процеса на
определяне на риска са: екипът по проекта, екипът по управление на риска,
специалисти от други клонове на фирмата, клиенти, крайни потребители, други
ръководители на проекти и външни експерти. Определянето на риска е
итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по
проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и
основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом
бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и
ефективни мерки за преодоляването му.
 Качествен анализ на риска – оценка на влиянието и вероятността от даден риск.
Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху
целите на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за
определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне
с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове.
Оценката на качеството на наличната информация също спомага при
преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на
вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструменти.
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Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността от
даден риск и последствията му върху целите на проекта. В този процес ще се
използва техника, базирана на опростяване на симулацията “Монте Карло” и
анализ на решенията, с цел:
o Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по проекта.
o Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и
определяне на резервни разходи и график.
o Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез
изчисляване на относителната им тежест за проекта.
o Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или
обхват.
 Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и
определяне на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите
за осъществяване целите на проекта. Той включва възлагане на отговорности на
отделни лица или групи във връзка с действията при отделните рискове. Този
процес гарантира адекватна реакция на идентифицираните рискове.
Ефективността на планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или
намаляването на рисковете по проекта.
 Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на
идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване на
нови рискове. Той спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката
на ефективността им. Това е постоянен процес в хода на проекта. С времето
рисковете се променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се
материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация,
която подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на
риска.
Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до
резервен план, извършване на коригиращи действия или пре-планиране на проекта.
Ръководителят на проекта и ръководителят на екипа за риска периодично получават
информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат
съответните мерки в хода на проекта.
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Процес
АНАЛИЗ НА РИСКА

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Идентифицира
не на риска

Оценка на
риска

Мониторинг,
отчитане на
статуса и контрол

Идентифицира
не на
действията

Планиране и
ресурсно
обезпечение

Избор на
действия

Процеси по управление на риска
Идентифициране на рисковете
Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове на проекта. Основни методи за
идентифициране на рисковете са:
 Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат
пряка или косвена зависимост с резултати от проекта;
 Следене за възникване на събития, свързани с:
o други проекти
o промени в законодателството
o отклонения от спецификациите
o предоставяне на информация необходима на продукт на проекта
o взимане на решения
o отделени ресурси и внимание от участниците в проекта
o промени в процедурите
o техническата среда
o сигурност на информация
Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете (Risk
register). Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.
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Оценка на рисковете
Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, влияние,
взаимна връзка между отделните рискове:
Възможността е оценената вероятност да се появи риска.
Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на риска.
Влиянието се оценява на база на:
 време
 разход
 качество
 обхват
 ползи
 хора/ресурси.
Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно или слабо
влияние.
Определяне на стратегии за управление на рисковете
Биват 5 типа:
o Предпазване – преустановяване на риска чрез избиране на действия,
които го предотвратяват.
o Ограничаване – предприемане на действия, които или намаляват
вероятността за появата на риска, или намаляват неговото влияние върху
проекта до приемливи нива.
o Трансфериране – специална форма на ограничаване на риска, когато
рискът се трансферира на трета страна, например чрез застраховане.
o Приемане – допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да
се предприеме друго действие на приемлива цена.
o Овладяване – действия, които са планирани и организирани да бъдат
предприети при случайно възникване на рисковата ситуация
Избор
Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и
оценката на рисковете, е необходимо да се изготви и план за управление на риска, в
които са описани контролните действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е
обвързано с асоцииран разход. Контролното действие е такова, че разходът за него
трябва да е по-приемлив от риска, който контролира.
Планиране и ресурсно обезпечение
Планирането включва:
 Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на
споменатите дейности;
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Разработване на подробен план за действие;
Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, идентифицирани по
време на оценка на рисковете
Получаване на одобрение от ръководството
Определяне и възлагане на задачи на ресурси за извършване на определените
дейности
Ресурсите, необходими за дейностите по превенция, редуциране и прехвърляне
на рисковете, следва да се финансират от бюджета на проекта.

Мониторинг и отчитане
Изпълнителят ще обърне специално внимание на мониторинга и отчитането на
дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще включват наблюдение на
идентифицираните рискове за промени в техния статус, а други ще включват:
 Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект
 Наблюдение за ранни сигнали за поява на риск
 Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове
 Проверка, че цялостното управление на риска се прилага ефективно.


Управление на промените

Управлението на промените се отнася за процедурите по контрол на промените за
искания, които се считат за отклоняващи се от основните и съгласувани рамки на
проекта, като тези процедури се прилагат за всички типове искания за промяна.
При управлението на промените две важни становища се вземат предвид:
 Ако трябва да бъде въведена промяна в продукт, описанието на продукта
трябва да бъде прегледано за промени.
 След като веднъж един продукт е утвърден, Ръководителят на проект не
бива да позволява никаква дейност, която би променила продукта, без
разрешението на ръководството.
Всички промени се определят като някой тип от възможните проблеми по проекта и се
управляват чрез прилагането на една и съща техника.

______________________________________________
* PMBOK е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
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