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PRINCE2® Foundation - Обучение и 

сертификационен изпит по 

актуализирания PRINCE2® 2017 
(TUTOR-LED PRINCE2® FOUNDATION CERTIFICATE)  

 
PRINCE2® 2017 е първата основна ревизия на PRINCE2® от 2009 г. В средата на 2017 г. 

AXELOS – организацията, която поддържа и развива метода PRINCE2® публикува нова 

редакцияя на ръководството за PRINCE2® и актуализира изпитите за нивата Foundation и 

Practitioner. Новата ревизия PRINCE2® 2017 потвърждава утвърдения подход на метода към 

управлението на проекти, заедно с цялостната му структура от 7 принципа, теми и процеси. 

Основните промени в ръководството на PRINCE2® 2017 се характеризират с акценти 

върху: 

 Приспособяване PRINCE2® към нуждите на организацията и проектната среда; 

 Принципите в основата на PRINCE2®; 

 Изясняване на връзката между принципите и темите; 

 Множества примери за приспособяване на PRINCE2® към организацията и 

проектната среда; 

 Практически съвети по прилагането; 

 Гъвкаво (Agile) приемане на PRINCE200AE. 

Методологията PRINCE2® е развит британски метод, добра международна практика в 

организацията и управлението на бизнес проекти. Обучението обхваща интензивен тридневен 
семинар и предоставяне на комплект от упражнения с казуси за подготовка за изпит.  

Курсистите могат да закупят книгата "Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 

Edition" - официалният наръчник по управление на проекти с метода PRINCE2®, издаден от 
Английското правителство (Cabinet Office). Този наръчник не е задължителен за обучението  по 
PRINCE2® Foundation. Във всички случаи на курсистите се предоставя специално разработен 

материал, който да покрие и синтезира знанията от наръчника. 
Практиката на обучение включва предоставяне на учебни материали  и упражнения две 

седмици преди тридневния интензивен семинар за самостоятелен прочит и запознаване с 
термините и принципите на методологията, както  и за самостоятелни упражнения. 

Участниците могат да се включат в безплатен кратък семинар/уебинар „PRINCE2® for 

less than 1 hour!” преди началото на курса. 
По време на присъствения интензивен семинар се преговарят и затвърждават принципи 

и термини от методологията, с които участниците вече са се запознали при предварителния 

прочит. В процеса на интензивния семинар между отделните дневни занятия се подготвят 
домашни задания за проверка на разбирането, които се обсъждат в следващите дни. В края на 

обучението следва изпит. При успешен резултат, курсистите получават международно признат 
сертификат PRINCE2® Foundation certificate. Този сертификат е изискване за сертифициране в 
ниво PRINCE2® Practitioner.  
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Курсът е акредитиран от APM Group Ltd. и Project Management Institute (PMI). 
 

Курсът се организира съвместно от Училище за бизнес компетенции И Open 
Management Education Centre - OMEC, като акредитирана тренингова и сертифицираща 
организация от APM Group Ltd. 

 
Обучението е акредитирано от PMI - Project Management Institute. No PDUs: 22. 

Какво ще ви даде този курс? 
 Представа за ролята на управлението на проекти, програми и портфолио в общото 

управление на организацията и на промяната; 

 Есенцията на методологията PRINCE2 за управление на проекти и защо PRINCE2 е по-

добра от други методи; 

 Ще разберете как да използвате PRINCE2 за постигането на бизнес целите на вашата 

организация; 

 Ще научите началото на какъв път за професионално развитие в  управлението на 

проекти е PRINCE2. 

За кого е предназначен този курс? 
 Мениджъри на проекти и членове на проектни екипи; 

 Ръководители на организации от проектен тип; 

 Спонсори на проекти; 

 Мениджъри по управление на промяната; 

 Специалисти от държавната администрация, ангажирани с управлението на проекти; 

 Хора, които търсят професионално развитие в управлението на проекти, програми и 

портфолио. 

Език на обучението 
 Английски 

Разглеждани теми 
 

Ден 1 

Introduction to the course 

 Course administration 

 Self-introduction 

Introduction to project management 

 What is a project? What are characteristics of a project? Why do projects fail? 
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 P3 governance of the business change and business as usual 

 Portfolio, programme and project 

 Managing project performance 

 Waterfall versus agile projects 

 What is agile? 

 Can PRINCE2 be agile? 

 P3M3 maturity model 

PRINCE2 overview 

 PRINCE2 model 

 The principles 

 The themes 

 The processes 

 The management products 

 Tailoring PRINCE2 

Starting up a project 

 The project mandate 

 The purpose of the starting up a project process 

 The context of the starting up a project process 

 The objective of the starting up a project process 

 The activities of the starting up a project process 

 The products of the starting up a project process 

 Tailoring the starting up a project process 

Organization 

 The purpose of the organization theme 

 PRINCE2 minimum requirements for the organization theme 

 The three principal project interests: business, user and supplier 

 The four levels of project management 

 The project management team roles 

 Combing roles 

 Organization in an agile project 

 Stakeholders and communication management 

 The products of the organization theme 

 The organization theme in PRINCE2 processes 

Business case 

 The purpose of the business case theme 

 PRINCE2 minimum requirements for the business case theme 

 Output, outcome, benefits and dis-benefit 

 The products of the business case theme 

 Guidance for effective business case management 
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 The business case theme in PRINCE2 processes 

Homework: PRINCE2 Foundation examination sample paper 1 
 

 

 
Ден 2 
Directing a project 

 The purpose of the directing a project process 

 The context of the directing a project process 

 The objective of the directing a project process 

 The activities of the directing a project process 

 The products of the directing a project process 

 Tailoring the directing a project process 

Initiating a project 

 The purpose of the initiating a project process 

 The context of the initiating a project process 

 The objective of the initiating a project process 

 The activities of the initiating a project process 

 The products of the initiating a project process 

 Tailoring the initiating a project process 

Plans 

 The purpose of the plans theme 

 PRINCE2 minimum requirements for the plans theme 

 The planning horizon 

 Three levels of plan 

 Project, stage, team and exception plan 

 The products of the plans theme 

 Management stages versus delivery steps 

 PRINCE2 approach to planning 

 Guidance for effective planning 

 The plans theme in PRINCE2 processes 

Managing a stage boundary 

 The purpose of the managing a stage boundary process 

 The context of the managing a stage boundary process 

 The objective of the managing a stage boundary process 

 The activities of the managing a stage boundary process 

 The products of the managing a stage boundary process 

 Tailoring the managing a stage boundary process 
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Change 

 The purpose of the change theme 

 PRINCE2 minimum requirements for the change theme 

 Issue 

 Types of project issue 

 The products of the change theme 

 Recommended change control procedure 

 Guidance for effective change control 

 The change theme in PRINCE2 processes 

Risk 

 The purpose of the risk theme 

 PRINCE2 minimum requirements for the risk theme 

 Risk 

 Risk appetite, risk tolerance and risk exposure 

 The products of the risk theme 

 Organizational risk perspectives 

 Risk management 

 Recommended risk management procedure 

 Guidance for effective risk management 

 The risk theme in PRINCE2 processes 

Homework: PRINCE2 Foundation examination sample paper 2, 3 
 

Ден 3 
Controlling a stage 

 The purpose of the controlling a stage process 

 The context of the controlling a stage process 

 The objective of the controlling a stage process 

 The activities of the controlling a stage process 

 The products of the controlling a stage process 

 Tailoring the controlling a stage process 

Managing Product Delivery 
 The purpose of the managing product delivery process 

 The context of the managing product delivery process 

 The objective of the managing product delivery process 

 The activities of the managing product delivery process 

 The products of the managing product delivery process 

 Tailoring the managing product delivery process 

Quality 

 The purpose of the quality theme 
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 PRINCE2 minimum requirements for the quality theme 

 Quality planning and control 

 The quality audit trail 

 The products of the quality theme 

 Recommended quality review technique 

 Guidance for effective quality management 

 The quality theme in PRINCE2 processes 

Progress 

 The purpose of the progress theme 

 PRINCE2 minimum requirements for the progress theme 

 PRINCE2 approach to progress 

 The products of the progress theme 

 Guidance for effective progress management 

 The progress theme in PRINCE2 processes 

Closing a project 

 The purpose of the closing a project process 

 The context of the closing a project process 

 The objective of the closing a project process 

 The activities of the closing a project process 

 The products of the closing a project process 

 Tailoring the closing a project process 

The course summary 

 

Изпит 
PRINCE2® Foundation examination - 1 hour 

Изпитът включва 60 въпроса. 

Забележка:  

За курсисти, за които английският език не е майчин език, се осигурява допълнително 

време за изпита. 

Продължителност и форма 
25 учебни часа, 3 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси 

и сертификационен изпит. 

1 ½ - 2 часа за провеждането на изпита (това време включва и административни 

дейности). 

Сертификат 
Всички курсисти получават сертификат за участие.  
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При успешен резултат на сертификационния изпит, курсистите получават 

международно признат сертификат PRINCE2® Foundation certificate. Този сертификат е 

изискване за сертифициране в ниво PRINCE2® Practitioner.   

Цена 
Обучение PRINCE2® Foundation 

 Стандартна цена – 539 евро 

 Цена за ранно записване (поне 30 дни преди началото на курса) – 399 евро 

Сертификационен изпит PRINCE2® Foundation 

 180 евро 

Официален наръчник по управление на проекти с метода PRINCE2®, издаден от 

Английското правителство (Cabinet Office) 

 Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition" - 85 британски лири 

плюс пощенски разходи по доставката. 

 Всички цени са без включен ДДС 

 Специални отстъпки за група, фирмено обучение, студенти.  

Какво включва цената? 
 Обучение от акредитиран преподавател; 

 Учебни материали и упражнения две седмици преди тридневния интензивен 

семинар за самостоятелна предварителна подготовка; 

 Подготвителен семинар/уебинар "PRINCE2 for less than 1 hour!" (безплатна опция); 

 Учебни книги, упражнения, тестове за подготовка за сертификационен изпит;  

 Сертификационен изпит и при успешно положен изпит - PRINCE2® Foundation 

certificate; 

 Възможност за избор на дата за изпит; 

 Безплатно повторно участие в сертификационен курс  PRINCE2® Foundation, при 

неуспех на сертификационния изпит, след заплащане само на такса за изпит;  

 Сертификат за участие; 

 Кафе паузи, обяд. 

  

mailto:office@sbc.bg
http://www.sbc.bg/

