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Ñåìèíàð íà Àëåêñàíäúð Àïîñòîëîâ

Àëåêñàíäúð Àïîñòîëîâ å èêîíîìèñò è ïðîôåñèîíàëåí ìåíèäæúð íà ïðîåêòè ñ 10-ãîäèøåí îïèò â óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè, ôèíàíñèðàíè 
îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è äðóãè ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè, ñâúðçàíè ñ èíñòèòóöèîíàëíî èçãðàæäàíå, èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè, 
ñòðîèòåëñòâî, ñîöèàëíî ðàçâèòèå, ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè è äðóãè. Ã-í Àïîñòîëîâ å îðãàíèçèðàë è å ïðåäñåäàòåëñòâàë 
îöåíèòåëíèòå êîìèñè íà íàä 110 ìåæäóíàðîäíè òúðãà çà äîñòàâêà íà ñòîêè, óñëóãè è ñòðîèòåëñòâî è å óïðàâëÿâàë íàä 200 äîãîâîðà íà 
Ïðîãðàìà ÔÀÐ. Ïðèòåæàâà ñåðòèôèêàò íà ÔÀÎ çà ëåêòîð ïî èäåíòèôèöèðàíå, èçãîòâÿíå, îöåíêà è èçïúëíåíèå íà ïðîåêòè è 
ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàò áðèòàíñêè ñåðòèôèêàò ïî óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè. Ñïåöèàëèçèðàë å óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè âúâ ÔÀÎ (Ðèì), 
Öåíòúð çà ïîëèòè÷åñêè è óïðàâëåíñêè ïðîó÷âàíèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ), Êðàóí Åéäæúíòñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. 

Ã-í Àïîñòîëîâ å àâòîð íà 5 ó÷åáíè ìîäóëà ïî óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè: Îñíîâè íà ïðîåêòà, Óïðàâëåíèå öèêúëà íà ïðîåêòà, Ìîíèòîðèíã è 
îöåíêà íà ïðîåêòè, Ñòðóêòóðèðàíî óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè è Äîñòàâêà íà ñòîêè è óñëóãè.  Äîñåãà å îáó÷èë íàä 700 äóøè îò 
àäìèíèñòðàöèÿòà, áèçíåñà è íåïðàâèòåëñòâåíèÿ ñåêòîð ïî ðàçëè÷íè äèñöèïëèíè, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî íà ïðîåêòè, ñðåä êîèòî 
ïðåäñòàâèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâî íà ôèíàíñèòå, Ìèíèñòåðñòâî íà çåìåäåëèåòî, Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, Àãåíöèÿ çà 
èêîíîìè÷åñêè àíàëèçè è ïðîãíîçè, Àãåíöèÿ çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, ÀÅÖ Êîçëîäóé, ÁÒÊ, ÁÄÆ, CRS-Áúëãàðèÿ, Ëåòèùå Ñîôèÿ ÅÀÄ, 
Áàëêàíôàðìà Õîëäèíã ÀÄ, Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå ÅÀÄ, îáëàñòíè è îáùèíñêè àäìèíèñòðàöèè, íàó÷íè èíñòèòóòè è âèñøè ó÷èëèùà 
è ìíîãî äðóãè îðãàíèçàöèè è ôèðìè.

Àëåêñàíäúð Àïîñòîëîâ å îñíîâàòåë è ïðåäñåäàòåë íà Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ ïî óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè è ðúêîâîäèòåë íà ïðîãðàìàòà ïî 
óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè â ÓÍÑÑ.

Ñëåä ñåìèíàðà
Ñëåä çàâúðøâàíå íà ñåìèíàðà ó÷àñòíèöèòå ùå ïîçíàâàò 
îñíîâíèòå êîíöåïöèè, ìåòîäè è òåõíèêè, ñâúðçàíè ñ ïðîåêòà è 
ùå ïðèòåæàâàò áàçèñíè óìåíèÿ çà èçãîòâÿíå è èçïúëíåíèå íà 
ïðîåêòè. 

Ìåòîä íà ïðåïîäàâàíå
Ìåòîäúò íà ïðåïîäàâàíå å èíòåðàêòèâåí è âêëþ÷âà 
ïðåçåíòàöèè, äèñêóñèè, òåñòîâå è ãðóïîâà ðàáîòà ïî êàçóñè çà 
óòâúðæäàâàíå íà ïðèäîáèòèòå çíàíèÿ.

Óñëîâèÿ è òàêñà çà ó÷àñòèå
 Ñîôèÿ, ñãðàäà íà ÁÒÏÏ, óë. “Èñêúð” 9

 375 ëåâà (áåç ÄÄÑ)
Â öåíàòà ñà âêëþ÷åíè ó÷åáíè ìàòåðèàëè è êàôå-ïàóçè.

; 5% 
çà ÷ëåíîâå íà áðàíøîâè îðãàíèçàöèè êúì ÁÒÒÏ. 

Ñïåöèàëíè îòñòúïêè çà ïðåäñòàâèòåëè íà äúðæàâíè èíñòèòóöèè 
è îáùèíñêè àäìèíèñòðàöèè!

Èíôîðìàöèÿ è ðåãèñòðàöèÿ
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå www.åducation-bulgaria.îrg è 
www.projecta.biz èëè ñå ñâúðæåòå ñ  íàñ  íà òåë. (02) 981 3419 
èëè education@bcci.bg 

Ðåãèñòðàöèÿ: 
÷ðåç Ðåãèñòðàöèîííà ôîðìà ïóáëèêóâàíà íà 
www.åducation-bulgaria.îrg è www.projecta.biz 

Êðàeí ñðîê çà ðåãèñòðàöèÿ: 

Ìÿñòî:

Òàêñà çà ó÷àñòèå:

Îòñòúïêè: 10% ïðè ðåãèñòðàöèÿ äî 04 îêòîìâðè 2004
 

11 îêòîìâðè 2004

äîïúëíèòåëíî

Çà êîãî å ïðåäíàçíà÷åí ñåìèíàðúò
Ñåìèíàðúò âêëþ÷âà áàçîâè ïîçíàíèÿ, çàäúëæèòåëíè çà âñåêè, 
÷èèòî ïðîôåñèîíàëíè èíòåðåñè èëè çàäúëæåíèÿ ñà ñâúðçàíè 
ñ èçãîòâÿíå è èçïúëíåíèå íà ïðîåêòè: ðúêîâîäèòåëè íà 
ôèðìè, ðúêîâîäèòåëè íà ïðîåêòè è åêèïè, ÷ëåíîâå íà åêèïè 
è êîíñóëòàíòè.  Ñåìèíàðúò å îñîáåíî ïîäõîäÿù çà 
ñïåöèàëèñòè, ðàçðàáîòâàùè è èçïúëíÿâàùè ïðîåêòè, 
ôèíàíñèðàíè îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è äðóãè ìåæäóíàðîäíè 
îðãàíèçàöèè.

Ñúäúðæàíèå
Õàðàêòåðèñòèêè íà ïðîåêòà  Âèäîâå ïðîåêòè  Öèêúë íà 

ïðîåêòà  Ëîãèêà íà ïðîåêòà  Åëåìåíòè íà ïðîåêòà  

Èçãîòâÿíå è îöåíêà íà ïðîåêòè  Àíàëèç íà ïðîáëåìèòå è 

öåëèòå  Óïðàâëåíèå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà  Óïðàâëåíèå 

íà ðèñêîâåòå  Èçãîòâÿíå íà ïëàí íà ïðîåêòà  Èçãîòâÿíå íà 

áþäæåò  Èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà - ìîíèòîðèíã, êîíòðîë è 
îöåíêà íà èçïúëíåíèåòî

Ìåòîäîëîãèÿ
Ïðåäñòàâåíàòà íà ñåìèíàðà ìåòîäîëîãèÿ ñúîòâåòñòâà íà 
îôèöèàëíèÿ ìåòîä íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç “Óïðàâëåíèå öèêúëà 
íà ïðîåêòà”, êàêòî è íà ìåòîäèòå íà ìåæäóíàðîäíèòå 
ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè. Îñíîâíèòå  ïîíÿòèÿ è òåðìèíè, 
ïðåäñòàâåíè íà ñåìèíàðà ñà â ñúîòâåòñòâèå ñ Áàçèñíèòå 
èçèñêâàíèÿ çà êîìïåòåíòíîñò íà Ìåæäóíàðîäíàòà àñîöèàöèÿ 
ïî óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè.
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“Óïðàâëåíèåòî íà ïðîåêòè òðÿáâà äà 
ñòàíå âîäåùà îáëàñò â Áúëãàðèÿ, 
ãðúáíàê íà èêîíîìèêàòà.”

Àäåø Äæàèí
Âèöåïðåçèäåíò íà Ìåæäóíàðîäíàòà 
àñîöèàöèÿ ïî óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè
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Ãåîðãè ×åðíåâ, çàì. ïðåäñåäàòåë íà 
ÁÒÏÏ, Àäåø Äæàèí è Àëåêñàíäúð 
Àïîñòîëîâ, ïðåäè íà÷àëîòî íà 
ïðåñêîíôåðåíöèÿ çà óïðàâëåíèåòî 
íà ïðîåêòè â Áúëãàðèÿ.
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ОТЗИВИ  НА  УЧАСТНИЦИ  В  ПРЕДИШНИ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ОСНОВИ  НА  ПРОЕКТА  

С  ВОДЕЩ  АЛЕКСАНДЪР  АПОСТОЛОВ   

 

 Включих се с големи очаквания, които бяха напълно оправдани. Очаквах интересна 
тематика и това се оказа реален факт. Чудесен курс! 

 Отлична оценка! Бих го препоръчал на много колеги. 

 Обучението по "Основи на проекта" ме удовлетвори напълно в професионално 
отношение. 

 Препоръчвам курса на всички специалисти, които възнамеряват да участват с проекти 
в предприсъединителните фондове на ЕС. За всички ръководители на фирми и 
организации. 

 Информацията е синтезирана и поднесена по интересен начин. Лекторът е добре 
подготвен и има интересен маниер да владее аудиторията. Беше удоволствие за мен 
участието в този курс. 

 Дава ни се един универсален инструмент - метод за работа. 

 Намирам проведения курс като много навременен и от голяма полза. 

 Предложеното бе много добре логически обвързано и последователно.  

 Работата ми ще бъде по-организирана и планирана. 

 Оценката ми е отлична. Задължително ще го препоръчам на своите колеги. 

 Убедих се, че имам качества и интереси да работя по изпълнение на проекти. 

 Напълно съм удовлетворена от курса и бих го препоръчала на мои колеги. Дойдох с 
малки очаквания. Излизам с голяма удовлетвореност. 

 

   

Националният център за професионало обучение в системата на БТПП е учреден през 2002 г. и е 
носител на 109 годишната традиция на БТПП в сферата на професионалното обучение. Центърът 
съчетава в своята дейност както провеждане на лицензирано обучение по 40 професии, така и 
организиране на семинари по актуални теми и участие в разработката и изпълнението на проекти в 
областта на професионалното образование и обучение по програми PHARE, LEONARDO DA VINCI, 
GRUNTVIG, Отворено общество и др. Центърът разполага с мрежа от 20 клона в цялата страна и 
поддържа тесни контакти с Учебния център на търговско-промишлената палата - Франкфурт на Одер, 
Асоциацията на Балканските палати, Института за международно сътрудничество на Германските 
народни университети, Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), Съюза на 
работодателите в България, Браншовите организации и много учебни заведения. 

   

ПРОДЖЕКТА е първата българска фирма, специализирана изключително в областта на консултациите и 
обучението по управление на проекти. ПРОДЖЕКТА работи активно по проекти, финансирани от 
Европейския съюз и други международни организации. Сред клиентите на ПРОДЖЕКТА в областта на 
обучението по управление на проекти са: 

 АЕЦ Козлодуй 
 Антоан Вилл 
 БТК 
 БДЖ 
 ГЕОТЕХМИН 
 Дейзи Технолоджи 
 Евробанк АД 
 Електроразпределение - Столично 
 Изпълнителна агенция “Пътища” 
 Корпоративна Банка 
 Летище Варна  
 Лирекс БГ 

 

 Министерство на земеделието и горите 
 Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството 
 Монтел АД 
 Орбител АД 
 Пристанищен комплекс Русе 
 Телетек Електроникс 
 ТЕЦ Марица Изток 2 
 Топлофикация София ЕАД 
 Център за енергийна ефективност 

“ЕнЕфект” 
 Областни и общински администрации 
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