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1 Общи  
 
Чл 1. Цел на тези процедури е: 

 (1)  Създаването на организация и правила за надеждно и безпристрастно 
определяне съответствието на компетенциите на ръководителите на проекти със съществените 
изисквания за професията, съобразно Националните изисквания за компетентност по 
управление на проекти (Национални изисквания) 

 (2)  Определяне на системата, механизма, функциите, отговорностите, сроковете и 
условията за сертифициране и ресертифициране на Ръководители на проекти в България. 

 (3)  Внедряването на процедури, гарантиращи безпристрастност и независимост, 
съгласно международните и национални стандарти към органите по сертификация на 
персонал 

 (4)  Планиране и структуриране на процеса на сертифициране по начин, който 
осигурява обективно и систематично потвърждаване на всички изисквания на схемата, 
посредством достатъчни документални доказателства, представени в потвърждение на 
компетентността на кандидатите 

 
Чл 2. Основни принципи на сертифицирането са 

 (1)  “Сертификация” е признаването от Българската асоциация по управление на 
проекти (БАУП) на компетентността на физически лица да изпълняват функциите на 
Ръководители на проекти 

 (2)  Сертификацията е доброволна 
 (3)  На сертификация за Ръководители на проекти подлежат единствено физически 

лица 
 (4)  Сертификационната процедура е приложима независимо от спецификата и типа 

на компаниите, организациите, институциите, направленията и сферите на икономиката, в 
които се прилага управлението на проекти 

 (5)  Сертификацията е гаранция за придобити от всяко сертифицирано лице  
минимално необходими квалификация и/или компетенции за всяко ниво и според 
изискванията за техния обхват за това ниво 

2 Принципи и стандарти за качество 
 
Чл 3. Безпристрастност и равнопоставеност при сертифициране 

 
 (1)  Сертифицирането се извършва без разлика на пол, възраст, раса, етническа, 

национална или религиозна принадлежност, политическа, социална или сексуална 
ориентация, обществено или социално положение, неравностойно положение и други 

 (2)  Сертификационният процес и стандарти са валидни еднакво за всички, 
независимо от професионалната принадлежност  на кандидатите. Професионалният опит е 
необходим и се оценява от гледна точка на приложимите знания и умения на кандидата и 
реално отразените в практика компетенции по управление на проекти, но не и по отношение 
на съществото на самите проекти и/или институциите и/или лицата, за или с които такова 
управление е било извършвано  

 (3)  Сертификацията се извършва при спазване принципите на законност, 
безпристрастност, публичност, доброволност, равнопоставеност, опазване на 
производствената и търговската тайна, забрана за злоупотреба с лични и професионални 
данни, поверителност, обективност, компетентност, отговорност и уважение към личността и 
професията на ръководителя на проекти, както и на основата на общо съгласие на всички 
заинтересовани страни 

 (4)  Принципите по предходните алинеи се реализират чрез: 
т.1 отчитане интересите на всички заинтересовани страни 
т.2 въвеждане на система и правила, гарантиращи спазването на тези 

принципи 
т.3 провеждане на редовни срещи (сесии) със страните, участващи в 

процеса на реализация на процедурата 
т.4 даване на устни или писмени препоръки или варианти за решаване на 

спорове, когато такива възникват 
т.5 назначаване на лица с необходимият опит и експертност за оценители и 

в органите на управление 
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т.6 налагането на строги санкции при нарушения на тези принципи, 

включително и след издаването на сертификат  
т.7 минимизиране на възможностите за допускане на изключения от общите 

изисквания и правила, както и документиране на всички такива случаи по начин, 
който позволява последваща оценка и проследяване на мотивите и решенията на 
съответните органи 

т.8 редовно следене на процеса, подадените жалби и решенията на 
възникналите казуси, идентифициране на рисковете и минимизиране на вероятността 
от тяхното проявление и/или ефектите от това, особено по отношение на 
потенциалните източници на конфликт на интереси 

т.9 редовен мониторинг на най-добрите практики в областта и прилагане на 
най-новите стандарти за качество по отношение на процеса и на сертифициращите 
органи 

т.10 съдействие за извършване на одит и съобразяване с оценките и 
препоръките на акредитиращите и ратифициращи институции, съгласно правилника и 
решенията на Сертификационната комисия 

 
Чл 4. Съответствие  

 (1)  Сертифициращият орган за България изпълнява изискванията на стандарта 
ISO/IEC 17024:2003, както и на всяко последващо изменение на този стандарт , като  

т.1 се прилагат следните разлики 
(i) Комитетът за управление на схемата предоставя препоръки, а не отговаря за 

развитието и поддържането на сертификационната схема 
(ii) Забранява се Сертификационната комисия да предоставя обучение или да подпомага 

други в предоставянето му 
(iii) Успешното завършване на какъвто и да е курс не може да бъде условие за 

сертификация на кандидати 
(iv) Единствен орган, отговарящ за сертификационните дейности е сертификационната 

комисия 
т.2 се прилагат следните допълнения 

(i) Оценката на кандидатите се извършва единствено на базата на събрана информация 
в процеса на сертифициране 

(ii) Оценителите не трябва да са участвали в подготовката или обучението на 
кандидатите, преминаващи сертификация 

(iii) Успешно-преминалият сертификация кандидат получава сертификат и се включва в 
регистъра на сертифицираните лица за съответното ниво на сертификационната 
комисия 

(iv) Сертификатът е валиден за срок от 5 години, след което се налага ресертификация 
или сертификация за ново ниво. 

 (2)  Международната асоциация по управление на проекти е извършила валидация 
на сертификационната процедура на базата на международно признати стандарти и 
последната версия на приетите от нея изисквания за компетентност (International competence 
baseline 3.1) и допълнителни процедури. Тя извършва такава ратификация регулярно. 

 (3)  Във връзка с изпълнението на изискванията на стандарта Сертификационната 
комисия се разглежда като система от взаимосвързани елементи (органи, правила, процеси, 
документи, записи), които са организирани по начин, позволяващ извършването на одит по 
всяко време с оглед постигане на постоянно подобрение. Препоръчва се създаването на 
Наръчник за управление на качеството 

3 Общи положения 
 
Чл 5. Значение на процедурите 

 (1)  Сертификацията се извършва при условията и по реда, определени според 
утвърдените процедури и правила за сертификация на СК 

 (2)  Сертификационната процедура описва механизма на процеса по 
сертифициране 

 (3)  Процесът по сертификация се състои от различни фази за оценка на 
кандидатите за сертификация като Ръководители на проекти, предхождани от предварителна 
фаза за оценка на заявителите 
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 (4)  Фазите за оценка се прилагат по отношение на нива B, С и D на 

Международната асоциация по управление на проекти. Тези нива определят обхвата на 
сертификацията 

 (5)  Процедурите и правилата за сертификация се публикуват в официалния 
бюлетин и/или на страницата на БАУП в Интернет 

 (6)  Отклонения от описаните процедури са допустими единствено, когато са 
основателни, което се определя с писмено мотивиране на решение за допускане на 
отклонение от процедурата. Констатираните  отклонения трябва да бъдат документирани така, 
че да бъдат проследим 

4 Сертифициращ орган 

4.1 Изисквания към сертифициращия орган 
 
Чл 6. Сертифициращият орган трябва да бъде в състояние да демонстрира пред 
акредитиращия орган, че е направил оценка на съответствие на своята работа със своя статут 
и правилник и че са предприемани действия в случай на несъответствие с тези изисквания. 
Всяко изключение при прилагането на политиките и/или процедурите на Сертифициращия 
орган, трябва да бъде обосновано и документирано. 
 
Чл 7. Обект на акредитиране е юридическото лице „Българска асоциация по 
управление на проекти” (БАУП).  

 (1)  Дейностите по сертифициране се извършват от обособен орган в рамките на 
БАУП, наречен Сертификационна комисия на БАУП. Името на юридическото лице – 
сертифициращ орган и на Сертификационна комисия на БАУП трябва да са посочени на всеки 
издаден сертификат.  

 (2)  Сертифициращият орган трябва да демонстрира, че е в състояние да 
предоставя акредитирани услуги в съответствие със своите договорни задължения. 
Сертифициращият орган трябва да бъде в състояние да предоставя на акредитиращия орган 
достатъчно доказателства за да демонстрира жизнеспособност, например управленски 
доклади или протоколи, годишни доклади, доклади от финансови одити или финансови 
планове. предоставя акредитирани услуги в съответствие със своите договорни задължения. 
 
Чл 8. Свързани органи 

 (1)  Свързан орган е този, който е свързан със сертифициращия орган чрез обща 
собственост и има общи членове в борда на директорите, договорни условия, общи имена, 
общ персонал, неформална договореност или други средства, които водят до специфичен 
интерес по отношение на което и да е сертификационно решение, или има потенциалната 
възможност да влияе върху процеса на сертифициране. 

 (2)  Сертифициращият орган трябва да анализира и документира своята връзка със 
свързания орган, за да определи възможностите за каквито и да било известни конфликти на 
интереси с извършването на сертифициране. Сертифициращият орган трябва да 
идентифицира тези органи и техните дейности, които биха могли, ако не са обект на 
подходящ контрол, да се отразят на конфиденциалността, обективността или 
необвързаността. 

 (3)  Сертифициращият орган трябва да бъде в състояние да демонстрира начина, по 
който управлява сертифицирането и всички други дейности, за да се елиминира 
действителния конфликт на интереси и се минимизират всички идентифицирани рискове, 
заплашващи необвързаността. Тази демонстрация трябва да включва всички потенциални 
източници на конфликт на интереси, независимо дали възникват вътре в сертифициращия 
орган или от дейността на свързани органи. 
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4.2 Структура 
 
Чл 9. Структурата на Сертификационната комисия (СК) включва стратегическо 
ръководство, комитет на схемата, комисия по жалбите, оперативно ръководство, оценители и 
администрация.  

 (1)  Стратегическо ръководство  
т.1 Стратегическото ръководство на Сертификационната комисия (СК) се 

извършва от управител или от управителен съвет, чийто брой и поименен състав се 
определят от БАУП. 

т.2 Препоръчително е в управителния съвет на Сертификационната 
комисия да влизат най-малко ръководителите на Комитета на схемата, Комисията по 
жалбите и председателя на БАУП. 

т.3 Ролята на стратегическото ръководство е да 
(i) Отговаря за дефинирането и развитието на сертификационната система в рамките на 

СК.  
(ii) Отговаря за управлението на качеството и постоянното подобрение в СК 
(iii) Осигурява независим преглед при жалби от заявители, кандидати и сертифицирани 

лица 
(iv) Назначава комисия по жалбите, която да разглежда жалби и наблюдава процеса по 

управлението им. 
(v) Надзирава сертифицирането и системата и да оценява съответствието и спрямо 

приложимите стандарти и документи 
(vi) Формулира политики, включително икономически и финансови, относно работата на 

СК, по отношение на 4-степенната система за сертификация и нейното маркетиране 
(vii) Назначава комисии и делегира правомощия на други комитети и лица, които да 

действат от името на стратегическия управителен съвет. 
(viii) Се грижи за устойчивото развитие на Сертификационната комисия 

 (2)  Съвет/Комитет на схемата 
т.1 Структурата на сертифициращия орган осигурява участие на всички 

главни заинтересовани страни, включително отчитане на интересите на обществото. 
За тази цел се създава независим Съвет, наречен Комитет на схемата. При съставянето 
на Съвета / Комитета се преценява дали всички главни заинтересовани страни са в 
състояние да участват в него. От съществено значение е да бъде дадена възможност в 
Съвета да участват представители на всички главни интереси, които могат да се 
идентифицират и да се постигне баланс на интересите, при който не доминира нито 
един конкретен интерес.  

т.2 При поискване от страна на Комитета, съответният мениджър за 
различните функции на сертифициращия орган, трябва да предостави на Съвета 
цялата необходима информация, включително причините за всички важни решения, 
действия и избора на лицата, отговарящи за отделни дейности свързани със 
сертифицирането, осъществени за да се осигури правилно и необвързано 
сертифициране от страна на сертифициращия орган. Ако мнението на Съвета по тези 
въпроси не се уважи, Съветът трябва да предприеме подходящи мерки, включително 
информиране на акредитиращия орган. 

т.3 Ролята на комитета на схемата е да: 
(i) Идентифицира заинтересовани страни и да определя лицата, които могат да участват 

като представляват интересите им  в него 
(ii) Консолидира и приоритизира стратегическите изисквания на представените 

заинтересовани страни 
(iii) Преразглежда националните изисквания за компетентност (NCB) на подходящи 

интервали, създава анализ на работата/практиките и отправя предложения към 
стратегическото ръководство на СК. 

(iv) Подкрепя ръководството в усилията му да поддържа и променя националните и 
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международни изисквания за компетентност 

(v) Преглежда ключовите документи за сертификация на подходящи интервали и 
предлага изменения когато намери за добре 

(vi) Предлага на ръководството допълнителни инициативи за подобряване на процеса на 
сертификация 

(vii) Предоставя годишен план за дейностите на комитета на схемата към ръководството и 
го изпълнява 

(viii) Дава мнения по предложения на ръководството 
 (3)  Комисия по жалбите 

т.1 Комисията по жалбите е непостоянен орган на СК, който се свиква при 
наличие на жалба от заявител, кандидат или сертифицирано лице с цел 
преразглеждане на неправилно взети решения от СК спрямо изискуемия статус за 
сертифициране.   

т.2 Всяка процедура на обжалване трябва да бъде под контрола на 
сертифициращия орган, но Комисията по жалбите трябва да бъде независима в 
изготвянето на своите препоръки.  

т.3 Членовете на комисията се назначават по решение на ръководството 
като за всеки казус не могат в нея да участват лица, които имат пряко отношение към 
обжалваното решение. 
 (4)  Оперативно ръководство ОР /ОУ/ 

т.1 Фокусът на ОР е оперативното управление, гарантиращо сигурност в 
процеса на прилагане на сертификационната схема за заявителите, кандидатите и 
сертифицираните лица.  

т.2 Основни отговорности на оперативното ръководство са 
(i) Вземане на решение за сертификацията – издаване, подновяване или оттегляне на 

сертификати, назначаване на оценители, разпределяне на кандидати спрямо 
оценители и др. 

(ii) Въвеждане на политики и процедури, както и предложения за подобрението им 
(iii) Предоставяне на вярна и актуална информация за годишника на акредитационния 

съвет на международната асоциация 
(iv) Заплащане на дължимите към IPMA такси за поддържане на лиценза 
(v) Сключването на договори, фактурирането, разплащането и счетоводното поддържане 

на СК. 
(vi) Периодичното подобряване на системата за управление на качеството, включително 

чрез прилагането на вътрешни одити и прегледи от ръководството. Процесът на 
развитие на СК трябва да включва периодичен анализ на работата/практиките от 
Комитета на схемата, провеждан най-малко веднъж на всеки пет години преди 
валидация или подновяване на валидация  

 (5)  Оценители 
т.1 Ролята на оценителите е да провеждат оценяването на кандидатите, 

чрез писмени, устни, практически инструменти или наблюдения, въз основа на които 
предлагат издаването или неиздаването на сертификат. 
 (6)  Администрация  

т.1 Администрацията подкрепя ежедневната работа на оперативното 
ръководство и следва националните изисквания. По-специално, администрацията е 
отговорна за създаването на сертификата и прилежащия му информационен лист. 
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4.3 Ресурси на СК 

4.3.1 Персонал 
 
Чл 10. Сертифициращият орган трябва да има персонал компетентен да: 

• преглежда молбите; 
• оторизира и избира оценители; 
• подготвя, администрира, наблюдава и оценява изпити; 
• управлява несъответствия, обжалвания и оплаквания; 
• взема решения по сертифициране; 
• въвежда и поддържа управленска система 

Чл 11. Ръководството на сертифициращия орган трябва да има ресурсите и 
процедурите, необходими за определяне дали лицата са компетентни за извършване на 
техните задачи в рамките на обхвата на сертифициране в който те работят. Компетентността на 
лицата може да бъде установена чрез проверен опит, специално обучение или интервю. 
 
Чл 12. Персоналът, участващ в органите или изпълняващ задачи за СК следва  

 (1)  да има подписани споразумения за неразгласяване при достъп до 
конфиденциална информация 

 (2)  да има документирани роли и формално изразено съгласие, че 
т.1 ще съблюдава спазването на политиките, процедурите и правилата, 

определени от СК, включително относно конфиденциалността, избягването на 
конфликт на интереси, или свързаност, която би компрометирала обективността на 
оценяването 

т.2 няма право да разгласява информация относно IPMA или СК за лични 
или за бизнес цели 

т.3 ще работи съобразно ясно документирани инструкции, описващи точно 
техните правила и отговорности 

 
Чл 13. СК следва да създаде необходимите документи с изисквания за квалификация 
за всеки член на екипа, както и договорите и споразуменията за неразгласяване на 
информация, както и да разработи и спазва процедурата за назначаване/освобождаване на 
персонал 
 
Чл 14. Сертифициращият орган трябва да има програма,  която да осигурява 
информацията за изпълнение на задълженията и отговорностите на персонала, както и да бъде 
създадена система за идентифициране и документиране на нуждите от обучение на персонала 
и за това как тези нужди са посрещнати. 

4.3.2 Оценители 
 
Чл 15. Оценителите трябва да  

 (1)  имат следните познания:  
т.1 Да познават схемата за сертификация на СК 
т.2 Да познават приложимите методи и документи за оценка 
т.3 Да имат подходяща компетентност за управлението на проекти, 

програми или портфолио 
т.4 Да владеят отлично писмено и говоримо езика, на който се провежда 

оценяването 
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 (2)  не са в конфликт на интереси и да са в състояние да оценяват обективно и 

независимо 
 (3)  да разполагат с валиден сертификат към датата на назначаването си (с 

изключение на първите оценители) 
 (4)  да са препоръчани от техните оценители 
 (5)  да продължават професионалното си развитие и редовно обучениe 

 
Чл 16. Видове оценители 

 (1)  Първи оценители – (отм. поради наличието на валидация на IPMA) 
 (2)  Водещи оценители и съоценители – Водещият оценител е със значителен опит в 

процеса на сертификация и е основно лице за връзка със СК. Това не променя степента на 
равнопоставеност в отговорностите на водещия оценител и на съоценителите. 
 
Чл 17. Отношения между оценителите и СК 

 (1)  СК назначава оценителите за едно или повече нива с мандат от до пет години, 
като срокът на изтичане на мандата се вписва в сертификата, издаван след проведено успешно 
обучение. 

 (2)  Договори и възнаграждения 
т.1 Всеки оценител подписва договор със СК, който реферира най-малко 

към сертификата на оценителя и документацията по сертификация 
т.2 Оценителят се задължава да спазва всички политики, процедури и 

регулации на сертификационната рамка 
т.3 Проактивно избягва конфликти на интерес 
т.4 Оценява всички кандидати обективно и независимо 
т.5 Сертификацията не може да се използва за последващи търговски 

интереси на оценителите или организациите им. Въпреки това оценителите имат право 
да се позовават на тази роля в своите автобиографии, както и да използват логото на 
IPMA върху визитните си карти 

т.6 СК заплаща на оценителите фиксиран разход на заявител, кандидат или 
на проведен писмен изпит. СК компенсира и извършени допълнителни разходи от 
оценителите. 

 
Чл 18. Обучение 

 (1)  Всеки нов оценител следва да премине първоначално обучение с 
продължителност поне един ден, организиран от СК 

 (2)  Всеки нов оценител следва да поеме ролята на наблюдаващ оценител в поне 
една сертификационна сесия за всяко отделно ниво на оценка. Водещият оценител трябва да 
може да прецени и следва да докладва дали новият оценител е подходящ 

 (3)  Най-малко веднъж годишно СК организира поне една обучителна сесия с 
продължителност от поне един ден. Основните цели на този уъркшоп е да осигури високо 
качество, добра координация и обективно оценяване и сертификационен процес. Всички 
оценители следва да вземат участие в поне едно обучение годишно. Този уъркшоп следва да 
се документира и да доведе до препоръки към управителите на СК. 
 
Чл 19. Назначаване на оценители 

 (1)  За нива B и C всеки заявител се оценява от най-малко двама оценители, единият 
от които водещ, през целия сертификационен цикъл  

 (2)  За ниво B оценителите трябват да притежават сертификат за ниво B или А, като 
поне един от тях следва да има ниво B 
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 (3)  За ниво С  и ниво D оценителите трябва да притежават сертификат за ниво С или 

В или А, като поне един от тях следва да има ниво С. За ниво D e допустимо ръководителят на 
СК да действа като съоценител 

 (4)  За нивата В и С , оценителите трябва да бъдат от различни сектори на 
икономиката и да са запознати с различни типове проекти. Поне единият от оценителите 
трябва да е от сектора на заявителя или кандидата. Когато такъв не е наличен, могат да бъдат 
назначени чуждестранни оценители. В краен случай и само след предоставянето на 
доказателства че всички останали възможности за намиране на подходящ оценител не са били 
успешни, за подпомагане дейността на оценителите могат да бъдат привлечени външни 
експерти, които са запознати със сертификационната система на СК и имат квалификация, 
подобна на тази на оценителите. 

 (5)  Оценителят и заявителят или кандидатът не трябва да имат никакви други 
отношения – като се предпочита да не се познават преди началото на сертификационния цикъл 

 (6)  При възможен конфликт на интереси или несправедливо отношение, 
оценителят следва да откаже оценяването на даден заявител или кандидат, а заявителят или 
кандидатът – да откаже да бъде оценяван от съответния оценител 
 
Чл 20. Подновяване на мандата на оценителите 

 (1)  Мандатът на оценителите е пет-годишен, като подлежи на подновяване 
 (2)  СК може да откаже да поднови мандата на оценител по редица причини, част от 

които могат да бъдат  
т.1 Броят на оценителите 
т.2 Миксът от квалификации на оценителите 
т.3 Резултатите на оценителя, оценявани чрез 

(i) Обратна връзка от кандидатите (особено жалби) 
(ii) Спазване на сертификационните процедури 

(iii) Умения за оценяване 
(iv) Предоставена от оценителя обратна връзка на кандидатите 
(v) Участие в обученията за оценители 

(vi) Брой кандидати за ниво и/или сертификационен цикъл на година 
(vii) Участие в развитието на сертификационния процес 

т.4 Оценителят не поддържа своята квалификация и релевантна степен на 
самоусъвършенстване чрез например 

(i) Професионални дейности по управление на проекти 
(ii) Провеждане и/или организиране на курсове по управление на проекти 

(iii) Посещаване и/или презентиране на конференции по управление на 
проекти 

(iv) Изследване и/или издаване на литература по управление на проекти 
(v) Консултиране по управление на проекти и др. 

 
Чл 21. Освобождаване на оценители 

 (1)  Оценителят има да напусне с писмено предизвестие, но следва да завърши 
евентуално поетия сертификационния процес и да приключи с всички задължения по 
оценяването преди напускането си. 

 (2)  СК може да освободи оценител при наличието на доказателства, че той не е 
спазил задълженията си като оценител и/или ако е обект на множество жалби 

 (3)  При прекратяване на договора, оценителят няма право да ползва марките, 
логото и сертификационната система на IPMA, като оценителят се задължава да изтрие, 
унищожи или да върне на СК всички информационни материали и документи, включително 
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съхранявани в електронна форма, относно сертификационната система на IPMA, СК, 
Асоциацията или нейните членове 

5 Сертификация при Глобални организации 
 
Чл 22. Сертификация при глобални организации 

 (1)  Юридически лица, глобални организации по дефинициите на Международната 
асоциация за управление на проекти имат право да заявят интерес за сертификация на техни 
служители, независимо от месторегистрацията на тези организации 

 (2)  Организацията по ал.1 има право да избере Сертификационната комисия като 
единен сертификационен орган, който се определя за водещ и е отговорен за координацията 
на процеса за сертифициране на персонала на тази организация във всяка друга държава 

 (3)  При работа с Глобални организации СК трябва да назначи поне едно лице за 
контакт с тях, като това лице не може да бъде оценител, отговорен за сертификацията им 

 (4)  Валидационният борд на Международната асоциация има право да определи 
ключов ръководител (key account manager), който да води сертификацията на глобалната 
организация, който е отговорен за разработването на индивидуална процедура по 
сертификация, специфична за тази организация и същевременно приемлива за свързаните 
сертификационни комисии. Оценителните сесии могат да се провеждат на различни места, 
съгласувано със сертификационните комисии на всяка засегната територия, като периодът на 
оценяване трябва да е годишен. 

 (5)  Специфичната за глобалната организация процедура на сертификация може да 
има отклонения от общата процедура за сертификация, приета от Сертификационната комисия, 
но тя следва да отговаря на принципите и правилата на Международните изисквания за 
компетентност (ICB) на IPMA и да е одобрена от валидационния комитет на IPMA 

 (6)  Оценителите, участващи в процедурата по сертификация на служители на 
глобални организации следва  

т.1 Да са от СК на територии, релевантни за Глобалната организация 
т.2 да имат предвид специфичните национални особености, отразени в 

правилата на Националните изисквания за компетентност по управление на проекти, 
както и спецификата на организационната култура на глобалната компания, чрез 
нейните стандарти и упътвания, когато това е необходимо 

т.3 да преминат процес на обучение, за оценка на подходящото ниво на 
компетенции и приложими процеси 

т.4 да имат необходимите езикови познания 
 
Чл 23. Сертификати при глобални организации 

 (1)  При решение за сертифициране по проведена процедура за сертификация на 
служители на Глобални организации, сертификатите се издават съгласно одобрените от IPMA 
формуляри, като нивата се изписват на английски език. 

 (2)  Ръководителят на процеса на сертификация може да предложи, а 
Валидационният борд – да одобри, промяна в правилото по ал.1. 
 
Чл 24. Такси  

 (1)  Ключовия ръководител по сертификацията на глобални организации организира 
сертификационните цикли, след което предоставя на съответната СК всички документи за 
преглед, локалната СК издава сертификатите 

 (2)  Глобалната организация заплаща договорените такси на водещата СК, която от 
своя страна плаща на оценителите, ключовия ръководител и свързаните с процеса други СК. 
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Чл 25. Ресертификация при глобални организации 

 (1)  Ако кандидатът все още е служител на Глобалната организация, неговото 
ресертифициране се организира от ключовия ръководител. Ако кандидатът успешно премине 
ресертификационната процедура, той получава подновен сертификат на Глобалната 
организация. 

 (2)  Ако кандидатът вече не е служител на Глобалната организация, 
ресертификацията му става по правилата на локалната СК или по правилата на процеса за друга 
Глобална организация. 

6 Процес на сертификация 
 
Чл 26. Процесът на първоначална сертификация включва следните задължителни 
стъпки и елементи за всяко ниво : 

D  С  В 
 (1)  Част 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ 

т.1 Заявление    Да  Да  Да 
т.2 Автобиография   Да  Да  Да 
т.3 Самооценка    Да  Да  Да 
т.4 Списък с проекти, програми,  

портфолиа    -  Да  Да 
т.5 Предложение за доклад  -  Да  Да 

 (2)  Част 2 -  ИЗПИТ и РЕФЕРЕНТИ 
т.1 Списък с референти   Да  Да  Да 
т.2 Писмен изпит    Да  Да  Да 

 (3)  Част 3 - ДОКЛАД 
т.1 Доклад     -  Да  Да 

 (4)  Част 4 – ИНТЕРВЮ 
т.1 Интервю    -  Да  Да 

 (5)  Част 5 – ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКА 
т.1 Окончателна оценка и препоръка Да  Да  Да 
т.2 Решение и изд. на сертификат Да  Да  Да 
т.3 Обратна връзка   Да  Да  Да 
т.4 Жалба, по инициатива на кандидата Да  Да  Да 
т.5 Архивиране на документацията Да  Да  Да 

 
ЧАСТ 1 

Чл 27. ЗАЯВЛЕНИЕ 
 (1)  Лицето, което желае да премине процедура на сертифициране (заявител), 

подава заявление по образец, придружено със съответните документи, посочени в 
процедурите за сертификация на СК  

 (2)  Заявлението е предназначено за идентифициране на заявителя и 
сертификационното ниво на Международната асоциация по управление на проекти, за което 
той желае да бъде допуснат да кандидатства. Формата за заявление на сертифициращия орган 
трябва да съдържа изискуемите лични данни и съгласието на лицето за предоставянето им 
информирано и доброволно 

 (3)  Заявителят следва да декларира, че е запознат с условията на сертифициращия 
процес и със задълженията на лицето, сертифицирано за управление на проекти. В тези 
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задължения влизат предоставянето на данни за проектите, програмите и портфолиата и 
изискването да заплати такса за сертифициране 

т.1 На заявителя освен това трябва да му бъде известно, че списъците на 
притежателите на сертификати са публично достояние, както и минимално изискуемите 
реквизити, публично достояние по отношение на регистъра на издадените сертификати 

т.2 Заявителят познава последствията от злоупотребата със сертификата и от 
всяко прекъсване на ангажимента му към управлението на проекти  

т.3 Заявителят по ал. 1, подписва декларация, с която се задължава да 
спазва изискванията за сертификация и правилата на Сертификационната комисия, 
както и етичните норми и ангажиментите му/и към управление на проекти 

 
Чл 28. Такса за заявители 

 (1)  Заявителят заплаща начална такса за преглеждане на документацията. 
Платежното нареждане се прилага към заявлението 

 (2)  Размерът на таксата се определя с решение на Стратегическото ръководство на 
СК  

 (3)  Заплатената такса по ал.1 не подлежи на връщане в случай, че заявителят не е 
одобрен за преминаване на сертификационна процедура 

 (4)  Заплатената такса по ал.1 е минимална. Наличието на заплатена начална такса 
не е основание за неплащане на такса за сертифициране 
 
Чл 29. Такса за кандидати 

 (1)  Заявител, чиято кандидатура за преминаване на процедура по сертифициране е 
одобрена, е длъжен да заплати такса за сертифициране, преди да премине същинският процес 
на сертификация 

 (2)  Размерът на таксата за сертифициране се определя с решение на 
Стратегическото ръководство на СК  

 (3)  Кандидатът е длъжен да предостави копие от платежното нареждане за платена 
такса до три месеца от получаване на известието за допускане до сертификационната 
процедура, но не по-късно от един месец преди реалното провеждане на първия етап от тази 
процедура, за която кандидатът е бил предвиден за явяване 

 (4)  Неизпълнението на разпоредбите на ал.3 може да доведе до отлагане 
допускането на кандидата до процедура по сертификация до следващата обявена дата, а 
когато такова плащане не е настъпило, до обявяване на одобрението на заявителя за 
невалидно 

 (5)  Заплатената по ал.1 такса не подлежи на връщане в случай, че кандидатът не 
успее да премине успешно сертификационната процедура поради установена недостатъчна 
компетентност за съответното ниво 

 (6)  Когато кандидатът е допуснат до сертификационна процедура, но по обективни 
причини не може да се яви на предвидените изпити и/или интервюта в процеса на 
сертификация, кандидатът запазва правото си да се яви на всяка следваща обявена дата, но не 
по-късно от една година от датата на решението за допускане на заявителя като кандидат за 
участие в процедурата 

 (7)  Заплатената такса подлежи на връщане единствено когато процедурата за 
сертификация се отлага по вина и/или поради невъзможност за изпълнение от страна на 
Сертификационната комисия 
 
Чл 30. Автобиография 

 (1)  Към заявлението и декларациите, заявителят подава професионална 
автобиография по формуляр, включваща най-малко 



 
         Bulgarian Project Management Association 

         Certification Procedure 

 
т.1 Лични данни за кандидата – име, адрес, данни за контакт 
т.2 Данни за професионално развитие на заявителя, включително всички 

релевантни роли по управление на проекти и данни за заемани позиции и периоди 
т.3 Придобита професионална квалификация, образование и данни за 

преминато обучение по управление на проекти 
т.4 Описания на конкретни постижения на заявителя, свързани с 

управлението на проекти като издания, презентации, награди 
 
Чл 31. Самооценка 

 (1)  Заявителят попълва форма за Самооценка за достигнатото ниво на развитие 
точно и добросъвестно и предоставя формата заедно със заявлението си 

 (2)  Формата за самооценка обхваща придобитите от кандидата знания и опит по 
елементите на Националните изисквания за компетентност 
 
Чл 32. Списък с проекти, програми и портфолиа (за ниво С и ниво В) 

 (1)  Съгласно изискванията за нивата за оценка, към заявлението, заявителят 
прилага списък на проекти, програми, портфолиа и референции, който показва всички проекти, 
програми и портфолиа, с които заявителят е бил ангажиран за периода на набиране на опит по 
управлението на проекти, изискващ се за съответното ниво, във формат предоставен от Групата 
за управление на схемата 

 (2)  Ал.1 се прилага и при заявление за ресертифициране, като се изисква описание 
на проекти, програми и портфолиа само за периода, след издаване на последния сертификат 

 (3)  За всеки проект, програма или портфолио, в който лицето е било ангажирано 
трябва да бъде дадена подробна информация относно: 

т.1 характеристиките на проекта, програмата или портфолиото – резултати, 
период, фази, бюджети, заинтересовани страни, степен на управленска сложност на 
проекта  

т.2 ролята на заявителя при управлението на проекта и неговите 
отговорности в рамките на проекта, програмата или портфолиото  

т.3 продължителността и интензивността на ангажимента на заявителя 
 (4)  Заявителят избира един от проектите, програма или портфолио от проекти по 

ал.1, който ще е основа за разработвания по сертификационната процедура доклад, когато е 
кандидат за сертификация за ниво С или ниво В. При избора си, кандидатът задължително 
определя отрасъла и спецификата на дейностите в проекта от гледна точка на икономическото 
направление, в който той е бил реализиран 
 
Чл 33. Предложение за доклад 

 (1)  Заявителят за ниво С или ниво В подава също така и Предложение за доклад, 
(до 3 стандартни печатни страници плюс приложения, които включват органиграма и график). 
Предложението описва проекта, програмата или портфолиото, които заявителят предлага да 
разгледа в доклада си, както и ролята му в този проект, програма или портфолио 
 
Чл 34. Проверка на документите 

 (1)  Заявителят може да подаде заявлението, заедно с всички документи на хартиен 
или на електронен носител или по електронен път на посочен от СК адрес. При подаване по 
електронен път заявлението по чл.27 следва да е подписано и сканирано. 

 (2)  Администрацията на СК проверява пълнотата и редовността на представените 
документи, като при установена нередност на заявителя се определя реалистичен срок за 
отстраняването им 
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 (3)  При неизпълнение на дадените указания заявлението с подадените документи 

се счита за невалидно, за което заявителят бива уведомен от СК 
 (4)  В случай на установяване наличието на подвеждащи данни, които са/са били от 

съществено значение за допускането на заявителя до процедура по кандидатстване, той бива 
уведомен и му се дава право да бъде изслушан  

 (5)  Неявяването на заявителя на такова изслушване без уважителни причини се 
приема за отказ за съдействие и е основание за обявяване на неговата кандидатура за 
невалидна, а в случай, че нарушението е установено след като такъв сертификат е бил издаден, 
и до невалидност на издаденият по тази процедура сертификат 

 (6)  В случай, че се установи, че заявителят умишлено е укрил важна за 
сертификационната процедура информация и/или с умисъл е предоставил документи с 
невярно съдържание, заявителят няма право да кандидатства за допускане до 
сертификационна процедура до изтичането на три години от вземане на решение за наличието 
на такива факти 
 
Чл 35.  

 (1)  С установяване наличието и истинността на всички необходими документи и на 
компетентността си за извършване на сертификация по отношение на заявения обхват, 
местоположение на дейността, език, използван от лицето и други специфични условия във 
връзка с изискванията за сертификация, се открива процедура за сертификация на заявителите 

 (2)  В случай на неизпълнение на изискванията по ал. 1 процедура за сертификация 
не се открива, като документите на заявителя се запазват за бъдеща референция 

 (3)  Случаят по ал.2 може да бъде приложим и преди подаването на всички 
необходими документи, когато са налице явни пречки и/или индикации, че процедурата по 
сертификация не може да бъде извършена с необходимото качество и в срок  
 
Чл 36.  

 (1)  С решение на СК, при получено одобрение от Администрацията на СК,  се 
назначават най-малко двама оценители, които проверяват наличието или неналичието на 
основания за допускане на кандидати за сертификация за ниво D, С или B. 
 
Чл 37.  

 (1)  На този етап на заявителя може да му бъде отказано правото за допускане до 
процедура за сертификация за желаното от него ниво 

 (2)  Основания за отказ по ал.1, могат да бъдат  
т.1 Непълнота на изискуемата документация, неточности в съдържанието, 

или недобросъвестност и други  
т.2 Незаплатена такса по чл.28 
т.3 Липса на минимално изискуем опит и/или компетенции и/или 

квалификация за получаване на сертификат за съответното ниво. Наличието на това 
основание за отказ се определя от най-малко двама оценители 

т.4 Оценителите по т.3 определят дали заявителят отговаря на входните 
изисквания за всяко ниво според обхвата на исканата сертификация съгласно 
Националните изисквания за компетентност по управление на проекти 

(i) Входните изисквания са базирани на определен брой години подходящ 
опит, които по преценка на оценителите и/или самооценката на 
заявителя могат да бъдат съотнесени към образователното ниво на 
кандидата  
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(ii) Образованието и обучението не могат да заменят наличието на 

достатъчен опит, необходим за получаване на сертификат за ниво С и 
ниво В на Международната асоциация по управление на проекти  

(iii) Неналичието на специално образование по управление на проекти не е 
основание за недопускане на заявители до процедура по сертификация 

т.5 други основания, свързани с валидност на наложена санкция по повод 
спазването на стандартите за управление на проекти или срокове 
 (3)  Случаите по ал.2 т.5, включително и процедурите за тяхното установяване, се 

определят допълнително по предложение на органите на СК и с одобрението на 
Стратегическото управление на Сертификационната комисия 

 (4)  Основанието по ал.2 т.3 и т.4 е неприложимо, когато заявителят е посочил, че 
желае да премине процедура по сертификация за ниво D 

 (5)  Отказът заявителят да бъде допуснат до участие в сертификационният процес се 
определя с Решение на СК, по предложение на Оценителите и/или ОУ на СК. ОУ на СК 
уведомява заявителя за това решение в срок до 15 работни дни след постановяване на 
Решението за отказ 

 (6)  Заявителят има право да изиска обяснение на мотивите за това решение  
 (7)  При изразено несъгласие с основанията за получен отказ по ал. 2, след 

запознаване с мотивите по ал.7, заявителят има право да обжалва това решение за допускане 
до процедура по сертифициране пред Комисията по жалбите. 

 (8)  Решението на Комисията по жалбите е окончателно 
 
Чл 38.  

 (1)  При липса на основание за отказ на заявителя и положителна начална оценка 
относно включването на заявителя в сертификационната процедура за съответното ниво, СУ на 
СК взема решение за откриване на процедура за сертификация за всички кандидати, които се 
изброяват поименно  

 (2)  Заявителят с положително решение по ал.1 се определя като кандидат за 
придобиване на сертификат по управление на проекти за заявеното ниво, за което бива 
изрично известен 

 (3)  Известието по ал.2 кандидатът получава под формата на текст с одобрение за 
участие в сертифициращия процес за съответното ниво, което се изпраща до кандидата  

 (4)  Към известието се прилага информация за предстоящите изпитни дати, на които 
лицето следва да се яви за по-нататъшна сертификация 

 (5)  Известието включва и персонален идентификационен номер на кандидата, 
който се определя служебно и е известен единствено на Администрацията или на ОУ, с цел 
гарантиране анонимността на кандидата по отношение на писмените изпити. Кандидатът, 
както и представителите на СК да разкриват този номер пред трети лица  

 (6)  Кандидатът е длъжен да поиска персонален идентификационен номер, в 
случай, че такъв не е получен заедно с известието 

 (7)  За всеки кандидат, чрез неговия персонален идентификационен номер, се 
определят оценители 
 
ЧАСТ 2 

Чл 39. Референти 
 (1)  Кандидатът посочва поне двама души, които могат да бъдат негови референти 
 (2)  Оценителите следва да се свържат с толкова референти, колкото е необходимо, 

за да се подпомогне установяването на съответствието на кандидатурата и компетенциите на 
кандидата 
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Чл 40. Писмен изпит 

 (1)  Кандидатите за нива D, C и В задължително преминават писмен изпит 
 (2)  Задължителният изпит по ал.1 включва всички елементи на компетентност от 

Изискванията за компетентност на Българската асоциация по управление на проекти 
 (3)  Изпитът има за цел оценяването на теоретичната подготовка на кандидата, 

както и на придобитите от него знания в областта на управлението на проекти 
 (4)  Изпитът е писмен и включва: 

т.1 Тестова част 
т.2 Интелектуални задачи по даден(и) казус(и) и/или есе в свободна форма 

върху избран(и) елемент(и) от Изискванията за компетентност 
 (5)  Оценителите разработват 

т.1 Въпросите 
т.2 Възможните отговори на закритите въпроси 
т.3 Казуси, интелектуални задачи и възможни теми за свободното есе 

 (6)  Елементите на компетентност, които се покриват с писмения изпит са 
т.1 С преки въпроси/Тестова част 

(i) 35% от елементите за ниво С или ниво В и 100% за ниво D 
(ii) Отворени въпроси или интелектуални задачи – два елемента за 

ниво С или ниво В, и 3 елемента за ниво D 
 (7)  Минималният изискуем брой въпроси за нива С , В и D са както следва 

т.1 Преки въпроси/тестови – 10 за ниво В, 17 за ниво С, 46 за ниво D 
т.2 Отворени въпроси - 20 за ниво В, 14 за ниво С, 9 за ниво D 

 (8)  Изпитът следва  
т.1 да включва извадка от темите, засегнати в Националните изисквания за 

компетентност, така че оценката да гарантира ниво на владеене на материала в 
достатъчна степен за съответното ниво 

т.2 да бъде прегледан от оценител, който не е участвал в процеса на 
формулиране на въпросите, отговорите, казусите, интелектуалните задачи и темите за 
есе 
 (9)  Продължителността на писмения изпит е 3 часа, независимо от нивото, за което 

се отнася 
 (10)  Изпитите се провеждат по предварително обявен график, включващ датата, 

часа, мястото и персоналният идентификационен номер на кандидата 
 (11)  По време на изпита в залата за провеждането му трябва да присъстват освен 

самите кандидати и поне един квестор, представител на Администрацията или ОУ на СК 
 (12)  Квесторът следва 

т.1 да идентифицира всеки кандидат по документ за самоличност 
т.2 да следи за спазването на тишина и дисциплина по време на 

провеждане на изпита 
т.3 да следи за ограничаване възможността за преписване, използване на 

помощни материали и/или подсказване на кандидатите 
т.4 да не допуска закъснели кандидати за съответния изпит, когато 

закъснението е над 10 минути 
т.5 да уведоми СУ на СК за случаите по т.3 чрез Индивидуален протокол за 

всеки изпит 
 (13)  При доказана измама или опит за измама по време на изпит, процедурата за 

съответния кандидат се анулира и се забранява допускането му до следваща подобна 
процедура до изтичане на три години от датата на извършеното нарушение 
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 (14)  В залата не се допуска присъствието на оценители по време на провеждане на 

самия изпит 
 
Чл 41. Оценяване 

 (1)  Оценяването на резултатите от писмения изпит се извършва от най-малко един 
оценител за ниво D и поне двама оценители за ниво С и ниво В 

 (2)  Когато е налице разминаване в оценката на двама оценители с по-малко от 30%, 
крайната оценка се формира като средно-аритметично от оценките на двамата оценители. Във 
всеки друг случай, оценителите се стремят да постигнат консенсус по крайната оценка. Когато 
това е невъзможно, се назначава трети оценител-арбитър. Крайната оценка в тези случаи е 
средно-аритметично от оценките на тримата оценители. 

 (3)  Оценителите нямат право да знаят персоналните данни на кандидат при 
оценяването на писмения му изпит. Оценката на писмения изпит се поставя на всеки кандидат, 
идентифициран единствено чрез уникалния идентификационен номер, получен при 
одобряване на заявлението 

 (4)  Оценителите изпращат списък с получените оценки за всеки номер до 
Администрацията и ОУ на СК 

 (5)  ОУ на СК оповестява резултатите чрез интернет сайта на БАУП или по и-мейл, 
използвайки персоналният номер на кандидатите, без да прави публично достояние техните 
лични данни 

 (6)  Когато има основание да се счита, че поради малкия брой на успешно 
преминалите процеса на сертификация или поради малкия брой на явилите се кандидати, е 
възможно установяването на персоналните оценки на кандидатите, ал. 5 не се прилага и не се 
допуска публикуването на данни за получените оценки, с цел избягване идентификацията на 
определено лице 

 (7)  Данни, които обобщават резултатите за по-малко от три лица, или статистически 
данни и оценки, в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем не 
могат да бъдат разгласявани 

 (8)  Оценката следва да бъде достояние на кандидатите поне една седмица преди 
провеждането на следващите изпитни процедури от сертификационния процес 

 (9)  Кандидатите имат право да получат информация за допуснатите грешки и/или 
мотивите за дадената оценка, чрез писмено заявление по формуляр, изпратен до ОУ на СК най-
късно до десет работни дни след оповестяване на резултатите. Обратната връзка по 
настоящата алинея се предоставя от водещия оценител в присъствието на представител на ОУ 
на СК. Следва да се отчита, че ролята на сертифициращия орган е да оцени компетентността на 
кандидата, а не да предоставя инструктаж или обучение  

 (10)  Кандидатът има право да обжалва мотивите за дадената оценка пред 
Комисията по жалбите в десет-дневен срок от получаването на обратна връзка по ал.9.  

 (11)  Кандидатите нямат право да се възползват от процедурата по обжалване, ако не 
са преминали процедурата по ал.9, освен в случаите, когато към жалбата за получената оценка 
не се приложи обосновка за нежеланието и/или невъзможността на кандидата да премине 
тази процедура. Основателността на дадената обосновка се преценява от Комисията по 
жалбите, за което уведомява ОУ на СК, с цел оптимизиране на процеса вбъдеще  

 (12)  Единствено кандидатът, който е преминал успешно писмения изпит, има право 
да участва в по-нататъшната процедура в сертификационния процес 
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ЧАСТ 3  

Чл 42. Доклад 
 (1)  Всеки кандидат за сертифициране за ниво B или ниво С предоставя доклад за 

приложението на компетентността за управление на проекти в реален казус по отношение на 
проект, в който е приложимо управление на проекти с ограничена комплексност 

 (2)  Докладът е важна основа за последващото интервю  
 (3)  Докладът включва най-малко  

т.1 Основна информация – тип на проекта, обхват, клиент, други важни 
заинтересовани страни, ресурси, степен на сложност 

т.2 Цели на проекта 
т.3 Организация на проекта 
т.4 Роли и отговорности на кандидата 
т.5 Отличителни характеристики/елементи на проекта 
т.6 Резултат на проекта или на проектните фази 

 (4)  Докладът следва да представи обосновка и оценка на предприетите действия от 
гледна точка на управлението на проекти  

 (5)  Съдържанието на доклада включва описание на типични ситуации от 
управлението на проекта, задачи, действия и резултати, ролите на кандидата и на другите 
участващи страни, приложените методи и инструменти и придобития опит и направените 
изводи – по отношение на голям брой елементи за компетентност от Изискванията за 
компетентност на Българската асоциация по управление на проекти  

 (6)  Дължината на доклада е променлива величина поради различията в сложността 
и/или типа на проекта и стила на писане. Кандидатът е длъжен да се запознае с описаните  в 
Националните изисквания за компетентност по управление на проекти характеристики на 
докладите. Препоръчва се основното тяло на доклада да е между 5 и 15 страници за ниво С и 
между 10 и 25 страници за ниво B, с максимален брой приложения – до 10 за ниво С и до 15 за 
ниво В. 

 (7)  Минималният брой компетенции, които докладите следва да засягат са: 
т.1 За ниво С - 12 бр. технически, 5 бр. поведенчески и 4 контекстуални 
т.2 За ниво В – 14 бр. технически, 8 бр. поведенчески и 6 контекстуални 

 (8)  Кандидатът изпраща доклада чрез поща, електронна поща и/или лично до 
Администрацията на СК до десет дни преди провеждане на интервюто, когато такова е 
предвидено според процедурата и обхвата на искания сертификат, освен ако не е уговорено 
друго между кандидатите и ОУ на СК. 

 (9)  Оценката на доклада за проекта е индивидуална за всеки кандидат и произтича 
от точността и изчерпателността на отговорите на кандидата по отношение на изложените в 
проекта идеи и процедури и нивото на подготовка на кандидата, по отношение на 
Националните изисквания за компетентност 

 (10)  Оценката на изготвените доклади е обща, поставена от поне двама оценители, 
които сравняват и обсъждат мотивите и основанията до постигане на съгласие за тази оценка 

 (11)  Кандидатът няма право да знае оценката на доклада и мотивите за нея до 
преминаването на интервю в процеса на сертификация, когато преминава процедура за 
сертификация за ниво С или ниво В 
 
ЧАСТ 4  

Чл 43. Интервю 
 (1)  Интервюто е задължителен елемент за оценка на кандидатите за сертификация 

за ниво С и ниво В на Международната асоциация по управление на проекти  
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 (2)  По време на интервюто оценителите задават въпроси, които предварително са 

подготвили, във връзка с получения доклад, самооценката на кандидата, отговорите от 
писмения изпит и/или референциите 

 (3)  Въпросите  
т.1 могат да обхващат 

(i) Проверка на твърденията в предоставената документация 
(ii) Разглеждане на силните страни, слабостите или пропуските в знанията и 

опита на кандидата 
(iii) Демонстриране на компетентността на кандидата по отношение на 

управлението на проекти, програми и портфолиа 
т.2 Задължително покриват 

(i) Поне 6 технически компетенции за ниво С и ниво В 
(ii) Поне 2 технически компетенции за ниво С и 3 за ниво В 

(iii) Поне 2 контекстни компетенции за ниво С и 3 за ниво В 
 (4)  Кандидатът може да илюстрира своите отговори, като представи документи в 

допълнение към докладите по време на самото интервю. Копия от тези документи се изпращат 
на ОУ на СК и се архивират в документацията за всеки кандидат след приключване на 
интервюто 

 (5)  Продължителността на интервюто е приблизителна поради различията в езика, 
проекта и стила на взаимодействие. Въпреки това, интервюто не може да бъде по-дълго от три 
астрономически часа. 

 (6)  Продължителността на интервюто за кандидати за сертификация за ниво С е 
между 60 и 90 минути, а за ниво В  -между 90 и 120 минути. 

 (7)  Оценката от интервюто се поставя най-малко от двама оценители, като  
т.1 Всеки оценител дава отделна оценка 
т.2 Оценителите обсъждат дадените оценки и дават една обща оценка, 

заедно с мотивите за нея 
 
ЧАСТ 5 

Чл 44. Окончателно решение и оценка 
 (1)  С приключване на интервюто (за ниво В и С), или с приключване на писмения 

изпит (ниво D), оценителите определят дали кандидатът е успял да демонстрира, че отговаря 
на критериите за нивата, за които е кандидатствал. Препоръките на оценителите, заедно с 
подкрепящата документация се предоставя на ОУ на СК за окончателно решение, като 
оценителите задължително потвърждават оценителния доклад. Самооценката не е част от 
окончателното оценяване. 
 
Чл 45. Оценителите  

 (1)  предоставят на ОУ на СК подписани от тях : 
т.1 информация за процеса, оценките и резултатите на всеки от 

кандидатите, заедно с мотивите за тях 
т.2 матрица за окончателна оценка по Националните изисквания за 

компетентност 
т.3 окончателно решение под формата на препоръка за одобряването или 

неодобряването на кандидата 
 (2)  ОУ на СК оповестява резултатите на сайта на БАУП, използвайки персоналния 

номер на кандидатите, без да прави публично достояние техните лични данни 
 (3)  Осигурява се правото на обратна връзка и информация за мотивите и дадената 

оценка  
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 (4)  С изтичането на двуседмичен срок от оценяването на кандидатите по последния 

предвиден по настоящата процедура елемент, според обхвата на заявеното ниво за 
сертификация за всеки от кандидатите, които са преминали успешно процеса на сертификация 
и са доказали наличието на компетентност за съответното ниво, съгласно Националните 
изисквания, ОУ взима окончателно решение за сертификация 
 
Чл 46. Издаване на сертификат 

 (1)  ОУ взема решение за издаване или неиздаване на сертификат за съответното 
ниво въз основа на поставените оценки и всички фактори, имащи отношение към 
сертификационния процес 

 (2)  ОУ изготвя сертификатите с личните данни на успешно преминалите процес на 
сертификация, въз основа на решението по ал.5 

 (3)  Всеки сертификат, изготвен по ал.6 се подписва от Председателя на ОУ на СК и 
водещия оценител 

 (4)  Издаденият сертификат се връчва лично от или от името на Председателя на СУ 
на СК и се предоставя на сертифицираното лице, за което то полага подпис за получаване . С 
него кандидатите също потвърждават, че всякаква злоупотреба, изкривено представяне на 
съдържанието, валидността или продължителността на сертификата автоматично води до 
неговото прекратяване. 

 (5)  Всеки сертификат включва задължително следните реквизити: 
т.1 Имена по лична карта на сертифицираното лице 
т.2 Уникален идентификационен номер на сертификата 
т.3 Дата на издаване 
т.4 Дата на изтичане на валидност на сертификата 
т.5 Титла според полученото ниво B, С или D 

(i) За ниво D – Сертифициран специалист по управление на проекти 
(ii) За ниво С – Сертифициран ръководител на проекти 

(iii) За ниво В – Сертифициран старши ръководител на проекти 
т.6 Подписи на Председателя на СК и водещия оценител 
т.7 Език на проведената процедура 
т.8 Номер и дата на сертификата, който новоиздадения замества, както и 

името на организацията, която е издала първия сертификат, когато тя е различна от 
БАУП 
 (6)  Сертификатът се изработва в един екземпляр на български език и в един 

екземпляр на английски език, като копие на последното се изпраща до Секретариата на IPMA  
 (7)  По желание на кандидата, сертификатът може да бъде дублиран на всеки друг 

език срещу заплащане на допълнителна такса 
 (8)  Копия на издадени сертификати могат да бъдат издавани единствено директно 

на сертифицираните лица 
 (9)  Информацията за издадените сертификати е публична и се регистрира В база 

данни на СК и В база данни на IPMA 
 

Чл 47. Обратна връзка 
 (1)  Кандидатите следва да предоставят обратна връзка за начина на провеждане на 

сертификационния процес, като резултатите следва да се използват за подобряване на 
процедурите 
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Чл 48. Жалби 

 (1)  Заявител, който не е приет за кандидат, както и кандидат, който не е успял да 
получи сертификат, има право да обжалва решението пред СК в срок от 30 дни от решението, 
като посочи и причините за това. 

 (2)  Комисията по жалбите, а при липсата на такава – ОУ на СК, взема решение как 
да процедира за всеки отделен казус, като всички решения и основания се документират 

 
Чл 49. Архивиране 

 (1)  Документацията се архивира по следните правила 
т.1 Продължителност – всички документи, касаещи всяка отделна 

сертификационна сесия се пазят най-малко 6 години 
т.2 Електронните документи могат да се достъпват само от оторизирани за 

това лица с въвеждане на парола/потребителско име 
т.3 Хартиените документи могат се пазят в заключени шкафове с ограничен 

достъп. Достъпът до тях се контролира от СУ на СК.  
т.4 Документите следва да се управляват по отделна процедура – наречена 

процедура за управление на документи и записи 
 

Чл 50. Ресертифициране 
 (1)  Всяко сертифицирано лице, подлежи на ресертифициране 
 (2)  Процесът на ресертифициране е различен от първоначалното сертифициране 

процес. Той се концентрира върху дейностите и ангажиментите по управление на проекти и 
продължаващото професионално развитие на лицето, които са възникнали след последното 
сертифициране и/или ре-сертифициране 

 (3)  Ресертификация е процедура за последващо потвърждаване на 
компетентността на сертифицирано лице по същите изисквания и стандарти, както и за същото 
ниво и обхват, за които такъв сертификат е бил първоначално издаден 

 (4)  Отговорност на сертифицираното лице е да следи за срока на валидност на 
сертификата си и да инициира процеса по ресертификация.  

 (5)  СК може да следи за датата на изтичане валидността на всеки издаден 
сертификат и да информира за изтичането му своевременно. Липсата на навременно 
уведомление не е основание за продължаване действието на вече издаден сертификат при 
изтичане срока на неговата валидност 

 (6)  Преди изтичането на средата на периода, за който сертификатът е валиден, 
Сертификационната комисия, чрез Администрацията може да изпрати известие за това до 
притежателя на Сертификата с предложение за провеждане на преглед на междинния статус 
на неговите дейности по управление на проекти и продължаващото обучение по управление 
на проекти, като го информира за евентуалната възможност за преминаване на друго ниво. В 
съобщението се предоставя информация за процеса за ре-сертификация и за възможността за 
промяна на сертификационното ниво 

 (7)  Процесът за ресертификация се извършва в срок от 12 месеца от регистриране 
на заявлението за ресертификация 

 (8)  При подаване на заявлението в срок от повече от три месеца преди изтичане 
срока на валидност на сертификата Сертификационната комисия извършва ресертификация в 
срок до изтичането му 

 (9)  В случай, че Сертификационната комисия не извърши ресертификация по ал. 8 
поради зависещи от нея обстоятелства, СК удължава служебно с до 9 месеца срока на 
валидност на издадения сертификат 
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Чл 51. Документи за ресертифициране 

 (1)  Кандидатът, който се явява за ресертифициране, предоставя актуализирани 
документи, които той е предоставил в процеса на първа сертификация за същото ниво, 
включително но не само, актуализирани декларации, заявление за ресертификация, 
актуализирана автобиография, актуализиран списък на проектите и други. По-конкретно, 
кандидатът трябва да предостави: 

- За ниво D – Заявление, Автобиография, Форма за самооценка, списък с получени 
срещу кандидата жалби/оплаквания (ако има такива)  

- За ниво C и В – Заявление, Автобиография, Форма за самооценка, Списък с поне 
двама референти, Списък с получени срещу кандидата жалби/оплаквания (ако има 
такива) 

 (2)  Кандидатът предоставя доказателства за продължаващо професионално 
развитие, като това не е задължително при ресертификация за ниво D 

 (3)  Професионалното развитие се докладва по отношение на професионалните 
дейности, които са осъществени по време на действителния период на валидност на 
сертификата и се докладват от кандидата по отношение на функцията, отговорностите и 
задачите на кандидата за ресертифициране в проекти, програми и портфолиа, по отношение на 
сложността на проектите, програмите и портфолиата и на времето (като процент от общото 
работно време), за което притежателят на сертификата е бил включен в тях 

 (4)  Професионалното развитие се докладва и по отношение на продължаващото 
обучение на кандидата за ресертифициране за поддържане и подобряване на неговото ниво 
на компетентност по управление на проекти по време на действителния период, за който 
сертификатът е бил валиден. Тук се включва всяко обучение, което кандидатът е преминал, 
както и всеки принос, който той има за своето продължаващо развитие по управление на 
проекти 

 (5)  Кандидатът за ресертифициране може също така да предостави  допълнителни 
доказателства относно своето ниво на компетентност, своето развитие и професионално 
поведение, включително и публикации и изследвания, свързани с управлението на проекти 

 (6)  Кандидатът за ресертифициране предоставя задължителен актуален списък на 
лицата, които могат да дадат референции, които са запознати с неговата компетентност по 
управление на проекти и с които сертифициращият орган може да се свърже, ако е 
необходимо  

 (7)  Ако е имало писмени оплаквания от неговата компетентност за управлението на 
проекти или от професионалното му поведение, същите следва да бъдат изброени в неговото 
заявление за ресертифициране 
 
Чл 52. Условие за ресертифициране 

 (1)  За да бъде ресертифициран, кандидатът трябва да докаже, че  
т.1 Поне 50% от професионалните му отговорности включват дейности или 

задачи по професионално управление на проекти  
т.2 Има доказателства за продължаващо професионално развитие, поне 35 

часа годишно за последните 5 години 
 

Чл 53. Решение 
 (1)  По преценка на оценителите, за всеки отделен кандидат се взема решение дали 

да премине интервю и/или да получи нов сертификат, без да преминава тази процедура 
 (2)  Интервю се назначава в случай, че има съмнение относно подновяването на 

даден сертификат, като оценителите подготвят въпроси, за да изяснят дали кандидатът за 
ресертифициране продължава да изпълнява изискванията за неговото ниво на компетентност 
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 (3)  Сертифициращият орган взема решение дали сертификатът може да бъде 

подновен или не на базата на оценката на оценителите 
 (4)  Основания за отказ за извършване на ресертификация са същите, като 

основанията за отказ на сертификация. 
 
Чл 54.  

 (1)  Дейността на сертифицираните лица подлежи на надзор през целия срок на 
валидност на издаден сертификат за управление на проекти, независимо от нивото, за което 
той е бил издаден 

 (2)  Надзорът включва действия на контрол, извършвани от Сертификационната 
комисия с цел да се осигури и потвърди непрекъснатото съответствие на дейността на 
сертифицираните лица с изискванията и компетенциите за сертифициране и запазване на 
доверието в качеството на предлаганите от СК, както и от сертифицираните лица услуги   

 (3)  Контролни и надзорни функции по ал.1 и ал.2 се осъществяват от СК 
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