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Глава 7

Управление на разходите в проекта
Управлението на разходите в проекта включва процесите, свързани с оценяване, определяне на 

бюджета и контролиране на разходите, така че проектът да бъде завършен в рамките на утвър-
дения бюджет. Фигура 7-1 представя преглед на процесите за управление на разходите в проекта, 
които включват следното:

7.1.  Оценяване на разходите – Процесът на изготвяне на приблизителна оценка на паричните 
средства, необходими за завършване на дейностите по проекта.

7.2.  Определяне на бюджета – Процесът на събиране на оценените разходи по индивидуалните 
дейности или работни пакети, за да се установи одобрена базова рамка на разходите.

7.3.  Контролиране на разходите – Процесът на наблюдение на статуса на проекта с цел акту-
ализиране на бюджета и управление на промените в базовата рамка на разходите.

Тези процеси взаимодействат помежду си и с процесите в другите области на знание. Всеки 
процес може да включва работа от група лица или едно лице според потребностите на проекта. 
Всеки процес се осъществява най-малко веднъж във всеки проект, като това става в една или 
повече фази на проекта, ако той е разделен на фази. Въпреки че процесите са представени тук 
като отделни компоненти с ясно дефинирани интерфейси, на практика те могат да се застъпват 
и да си взаимодействат по начини, които не са описани подробно. Процесът на взаимодействие е 
разгледан подробно в глава 3.

При някои проекти, особено такива с по-малък обхват, оценяването на разходите и определя-
нето на бюджета са толкова тясно свързани, че се разглеждат като един процес, който може да 
се извършва от едно лице за относително кратък период от време. Те са представени тук като 
отделни процеси, тъй като средствата и методите за всеки са различни. Възможността да се 
повлияе в значителна степен на разходите е най-голяма в ранните етапи на проекта, което прави 
определянето на обхвата изключително важно (раздел 5.2).

Изпълнението на трите процеса за управление на разходите в проекта се предхожда от пла-
ниране от страна на екипа за управление на проекта. Това планиране е част от процеса на разра-
ботване на план за управление на проекта (раздел 4.2), който създава план за управление на разхо-
дите, като определя формата и критериите за планиране, структуриране, оценяване, определяне и 
контролиране на разходите по проекта. Процесите за управление на разходите и свързаните с тях 
средства и методи обикновено се избират по време на дефинирането на жизнения цикъл на проекта 
(раздел 2.1) и се документират в плана за управление на разходите. Например в плана за управление 
на разходите може да се определи следното:

•		Ниво на точност. Оценките на разходите за дейността ще се придържат към закръгляне 
на данните с определена точност (например $100, $1000) въз основа на обхвата на 
дейностите и големината на проекта, а може да включват и сума за непредвидени 
обстоятелства.



194

7 ГЛАВА 7 – УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ В ПРОЕКТА 

©2011 ПМИ България Чаптър, Ръководство за система от знания за управление на проекти (PMBOK® Guide) – Четвърто издание

•		Мерна единица. Всяка единица, използвана при измерванията (като човекочасове, човекодни, 
седмици или обща сума), се определя за всеки от ресурсите.

•		Връзки към процедурите на организацията. Структурата на работните пакети  
(раздел 5.3.3.1) осигуряват рамката на плана за управление на разходите, което 
позволява съгласуваност с предварителните оценки, бюджети и контрола на разходите. 
Компонентът от структурата на работните пакети, използван за отчитане на 
разходите по проекта, се нарича контролна сметка (Control Account - CA). Всяка 
контролна сметка получава уникален код или номер, който се свързва директно 
със счетоводната система на организацията.

•		Контролни прагове. За наблюдение на направените разходи могат да се определят 
контролни прагове, за които да бъдат договорени граници, в които е допустимо да 
варират, преди да е необходимо да се предприемат действия. Праговете обикновено са 
изразени като процент на отклонение от базовата рамка на плана.

•		Правила за измерване на изпълнението. Определят се правила за измерване на изпълнението 
при управление на придобитата стойност (Earned Value Management - EVM). Например в 
плана за управление на разходите може да:

o  определите структурата на работните пакети и точките, в които ще се извършват 
измервания за контролни сметки,

o  създадете техники за измерване на придобитата стойност (например претеглена по 
етапи, с фиксирана формула, процент на завършеност и т.н.), които впоследствие ще 
бъдат използвани, и

o  уточните правилата за пресмятане при управлението на придобитата стойност 
за определяне на прогнозната оценка при приключване на проекта и други методи за 
проследяване.

За повече специфична информация по отношение на управление на придобитата стойност се 
отнесете към Practice Standard for Earned Value Management [3].

•		Отчетни формати. Определят формата и честотата на различните отчети за разходите.

•		Описания на процесите. Документирано описание на всеки от трите процеса за управление 
на разходите.

Цялата тази информация е включена в плана за управление на разходите, компонент на плана 
за управлението на проекта, или като част от плана, или като допълнение. Планът за управление 
на разходите може да бъде формален или неформален, много подробен или обобщен в зависимост 
от потребностите на проекта. 
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Управление на разходите в проекта
общ преглед

7.2 Определяне на бюджета7.1 Оценяване на разходите 7.3 Контролиране на разходите

1. Входове
 1. Базова рамка на обхвата
 2. График на проекта
 3. План за човешките ресурси 
 4. Регистър на рисковете
 5. Фактори на средата на 

организацията
 6. Организационни процесни активи

2. Средства и методи
 1. Експертна оценка
 2. Оценяване по аналогия
 3. Оценяване по параметри
 4. Оценяване “отдолу-нагоре”
 5. Триточкова оценка
 6. Анализ на резерва
 7. Цена на качеството
 8. Софтуер за оценка и управление 

на проекти
 9. Анализ на офертите от 

доставчиците 
3. Изходи

 1. Оценки на разходите за 
дейностите

 2. База за оценки
 3. Актуализирана документация на 

проекта

1. Входове
 1. Оценки на разходите за 

дейностите
 2. База за оценки
 3. Базова рамка на обхвата
 4. График на проекта
 5. Календари на ресурсите
 6. Договори
 7. Организационни процесни активи

2. Средства и методи
 1. Сумиране на разходите
 2. Анализ на резерва
 3. Експертна оценка
 4. Исторически връзки
 5. Съгласуван лимит за 

финансиране
3. Изходи

 1. Базова рамка на разходите
 2. Изисквания за финансиране на 

проекта
 3. Актуализирана документация на 

проекта

1. Входове
 1. План за управление на проекта
 2. Изисквания за финансиране на 

проекта
 3. Информация за изпълнението на 

работата 
 4. Организационни процесни активи

2. Средства и методи
 1. Управление на придобитата 

стойност
 2. Прогнозиране 
 3. Индекс на изпълнение до 

приключване
 4. Преглед на изпълнението 
 5. Анализ на вариациете
 6. Софтуер за управление на 

проекти
3. Изходи

 1. Измервания за изпълнението на 
работата 

 2. Прогнози за бюджета
 3. Актуализирани организационни 

процесни активи
 4. Искания за промяна
 5. Актуализиран план за управление 

на проекта
 6. Актуализирана документация на 

проекта

Фигура 7-1. Управление на разходите в проекта - общ преглед

Управлението на разходите в проекта трябва да вземе предвид изискванията на заинтере-
сованите страни за изчисляване на разходите. Различните заинтересовани страни ще измерват 
разходите по проекта по различни начини и по различно време. Например цената на придобития 
актив може да се измери, когато решението за придобиването е взето или направено, когато по-
ръчката е заявена, когато активът е доставен или когато действителната цена е осчетоводена 
в проекта.

Управлението на разходите в проекта трябва да се съобразява основно с цената на ресурсите, 
необходими за дейностите на цялостния проект. Управлението на разходите в проекта трябва да 
взима предвид ефекта от проектните решения за последващи повтарящи се разходи за използване, 
обслужване и поддръжка на продукта, услугата или резултата от проекта. Например ограничаване 
на броя на прегледи на дизайна може да намали разходите на проекта, но това ще доведе до увели-
чаване оперативните разходи на клиента.
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В много организации прогнозирането и анализът на финансовото изпълнение на продукта на 
проекта се извършват извън проекта. В други, като например проекти за капиталови средства, 
управлението на разходите в проекта може да обхваща тези дейности. Когато такива прогнози и 
анализи са включени, управлението на разходите в проекта може да се отнесе към допълнителни 
процеси и множество общи техники за управление като възвръщаемост на инвестициите, обезце-
няване на паричните потоци и анализ на възвращаемостта на инвестицията.

Планирането на управлението на разходите възниква в началото на проекта и създава основа-
та за всеки от процесите за управление на разходите, така че изпълнението им да бъде ефективно 
и координирано.

7.1. Оценяване на разходите
Оценяване на разходите е процесът на изготвяне на приблизителна оценка на паричните сред-

ства, необходими за завършване на дейностите по проекта. Виж фигури 7-2 и 7-3. Предвиждането 
на очакваните разходи се основава на информация, известна към определен момент. Това включва 
идентифициране и разглеждане на алтернативни стойности за започване и завършване на проекта. 
Компромисните решения за разходите и рисковете трябва да се разглеждат, като например да се 
направи сравнение спрямо покупката и лизинга,  както и споделянето на ресурси с цел постигане на 
оптимални разходи по проекта.

Очакваните разходи се представят в единици на някоя валута (т.е. долари, евро, йени и т.н.), 
въпреки че в някои случаи други мерни единици, като например човекочасове или човекодни,  се из-
ползват за улесняване на сравненията и премахване на ефекта от колебания на валутата.

Очакваните разходи трябва да бъдат прецизирани в хода на проекта , за да се отразят допъл-
нителни подробности, щом станат известни. Точността на оценката за проекта ще се повиши 
с напредването на проекта по време на жизнения му цикъл. Следователно оценяването е един пов-
тарящ се процес от фаза на фаза. Например даден проект в началната фаза може да има оценка в 
груб порядък (Rough Order of Magnitude - ROM) в диапазона от ±50%. По-късно в проекта,  когато е 
известна повече информация,  толерансът на оценката може да намалее до границите на ±10%. В 
някои организации има указания за това, кога тези уточнения трябва да бъдат направени и сте-
пента на точност, която се очаква.

Източници на входна информация се получават от изходите на процесите по проекта в други 
области на знанието. След като се получи, цялата тази информация ще бъде на разположение  като 
ресурс за трите процеса за управление на разходите.

Разходите се изчисляват за всички ресурси, които ще бъдат необходими на проекта. Това 
включва, но не само - труд, материали, оборудване, услуги и съоръжения, а така също и специални 
категории, като защита срещу инфлацията или непредвидени разходи. Изчисляването на разходите 
е количествена оценка на евентуалните разходи за ресурсите, необходими за завършване на съот-
ветната дейност.
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 1. Базова рамка на обхвата
 2. График на проекта
 3. План за човешките ресурси 
 4. Регистър на рисковете
 5. Фактори на средата на 

организацията
 6. Организационни процесни 

активи

 1. Експертна оценка
 2. Оценяване по аналогия
 3. Оценяване по параметри
 4. Оценяване “отдолу-нагоре”
 5. Триточкова оценка
 6. Анализ на резерва
 7. Цена на качеството
 8. Софтуер за оценка и 

управление на проекти
 9. Анализ на офертите от 

доставчиците 

 1. Оценки на разходите за 
дейностите

 2. База за оценки
 3. Актуализирана 

документация на проекта

Входове Средства и методи Изходи

Фигура 7-2. Оценяване на разходите: входове, средства и методи, изходи

11.2
Идентифициране 

на рисковете

7.2
Определяне на 

бюджета

7.1
Оценяване на 

разходите

12.1
Планиране на 

доставки

Документация 
на проекта

6.5 Изготвяне на 
график

5.3 Създаване на 
структура на ра-
ботните пакети

9.1 Разработване 
на план за човеш-

ките ресурси

11.2 
Идентифициране 

на рисковете

Предприятие/ 
организация

• Базова рамка на 
обхвата

• График на проекта

• План за човешките 
ресурси

• Актуализирана 
документация на 
проекта

• Оценки на 
разходите за 
дейностите

• База за оценки

• Регистър на рисковете

• Организационни процесни  
активи

• Фактори на средата на 
организацията

Фигура 7-3. Диаграма на потоците от данни при оценяване на разходите 

7.1.1. Оценяване на разходите: входове

1. Базова рамка на обхвата
•		Изложение на обхвата. В изложението на обхвата (раздел 5.2.3.1) се дава описание 

на продукта, критериите за приемане,  ключови резултати,  границите на проекта,  
допусканията и ограниченията за проекта. Едно от основните допускания, което трябва да 
се направи при оценяването на разходите по проекта, е дали прогнозите ще се ограничават 
само до преките разходи по проекта, или ще включват и непреки разходи. Непреките 
разходи са тези разходи, които не могат директно да бъдат свързани с даден проект и 
следователно ще се натрупват и разпределят равномерно върху няколко проекта,  чрез 
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някоя одобрена и документирана счетоводна процедура. Едно от най-честите ограничения 
за много  проекти  е лимитираният бюджет. Примери за други ограничения са изисквания 
за  дати за доставка,  налични квалифицирани ресурси и организационна политика.

•		Структура на работните пакети. Структурата на работните пакети на проекта (раздел 
5.3.3.1) показва връзките между всички компоненти и резултати по проекта (раздел 
4.3.3.1).

•		Речник на структурата на работните пакети. Речникът на структурата на работните 
пакети (раздел 5.3.3.2) и съответните подробни формулировки на работата предоставят 
идентифициране на резултатите и описание на работата във всеки компонент от 
структурата на работните пакети, необходими за осъществяването на всеки резултат.

Допълнителна информация, която се включва в базовата рамка на обхвата и която има дого-
ворни и правни изисквания са последици за здравето, безопасността, сигурността, изпълнението, 
околната среда, застраховането, интелектуалната собственост, правата, лицензите и разреши-
телните. Цялата тази информация трябва да се обмисли при разработването на оценката на раз-
ходите.

2. График на проекта
Видът и количеството на ресурсите и времето,  в което се прилагат тези средства, за да 

приключи работата по проекта, са основните фактори при определянето на стойността му. 
Графикът на необходимите ресурси за дейностите и съответните срокове се използват като 
основни входове на този процес. Определянето на необходимите ресурси за дейностите (раздел 
6.3) включва уточняване на наличните и необходимите количества персонал и материали, нужни за 
изпълнение на графика на дейностите. То е тясно свързано с оценката на разходите. Оценяването 
на продължителността на дейностите (раздел 6.4.3.1) ще се отрази на оценката за разходите по 
всеки проект, където бюджетът включва надбавка върху разходите за финансиране (включително 
лихвите) и където ресурсите се използват за единица време за продължителността на дейност-
та. Оценката на продължителността на дейностите може да засегне и оценката на разходите, ко-
гато зависят от време, като например изтичане на  колективни трудови договори или материали 
със сезонни колебания на стойността.

3. План за човешките ресурси
Характеристиките на персонала на проекта, нормите на персонала и свързаните с проекта 

награди и признания (раздел 9.1.3.1) са необходими компоненти за разработване на оценки за раз-
ходите по проекта.

4. Регистър на рисковете
Регистърът на рисковете (раздел 11.2.3.1) трябва да бъде преглеждан, за да се преценят раз-

ходите за намаляване на рисковете. Рисковете,  които могат да бъдат заплахи или възможности, 
най-често оказват влияние върху дейността и върху общите разходи за проекта. Като общо пра-
вило, когато негативно събитие за проекта се случи, в краткосрочен план разходите по проекта 
обикновено се увеличават и понякога ще се получава закъснение в графика на проекта.
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5. Фактори на средата на организацията
Факторите на средата на организацията, които могат да повлияят на процеса по оценяване 

на разходите, включват, но не се ограничават до:

•		Пазарни условия. Пазарните условия описват какви продукти, услуги и решения са достъпни 
на пазара,  от кого и при какви условия. Регионалното и/или глобалното предлагане и 
търсене са условия, които могат в значителна степен да повлияят върху стойността на 
ресурсите.

•		Публикувана търговска информация. Информация за ставката на разходите за ресурсите е 
често налична в търговските бази данни, които следят стойностите на квалификационните 
и човешки ресурси и предоставят стандартни стойности за материали и оборудване. 
Друг източник на информация са публикуваните списъци на цените на подизпълнителите.

6. Организационни процесни активи
Организационните процесни активи, които могат да повлияят на процеса по оценяване на раз-

ходите, включват, но не се ограничават до:

•	Политики за оценка на разходите;

•	Шаблони за оценки на разходите ;

•	Историческа информация, и

•	Извлечени поуки.

7.1.2. Оценяване на разходите: средства и методи

1. Експертна оценка
Оценяването на разходите се влияе от множество променливи,  като например трудовите 

ставки, разходите за материали, инфлацията, рискови фактори, както и други такива. Експерт-
ната оценка, която се ръководи от историческия опит,  предоставя ценни сведения за средата 
и информация от предишни подобни проекти. Експертната оценка може да се използва и за да се 
определи дали да се съчетаят методи за оценяване и как да се заличат разликите между тях.

2. Оценяване по аналогия
Оценяване на разходите по аналогия използва стойностите на параметри като обхват, разхо-

ди, бюджет и продължителност или показатели по скІла като размер, тегло и сложност от преди-
шен  подобен проект като основа за определяне на същия параметър или показател за настоящия 
проект. При оценяване на разходите тази техника ползва действителните разходи от предишни 
подобни проекти като основа за изчисляването на цената на настоящия проект. Това е подход на 
оценка на брутната стойност, понякога коригиран заради известни различия в сложността на 
проекта.

Оценяването на разходите по аналогия често се използва за оценка на даден параметър, кога-
то е налице ограничена подробна информация за проекта, например в ранните му етапи. Оценяване-
то по аналогия се възползва от историческата информация и експертната оценка.
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Оценяването по аналогия по принцип е по-евтино и отнема по-малко време в сравнение с дру-
гите техники,  но също така е и по-неточно. То може да се прилага към цял проект или за части от 
даден проект, като се използва в комбинация с други методи за оценка. Оценките при прогнозиране 
по аналогия са най-надеждни, когато предходните проекти са сходни по същност, а не само на вид, 
както и когато членовете на екипа на проекта, изготвящи оценките, имат нужните познания.

3. Оценяване по параметри
Оценяването по параметри използва статистическата връзка между историческите данни 

и други променливи величини (например квадратен метър в строителството) за изчисляване на 
оценка на параметрите на дейността, като например разходи, бюджет и продължителност. Тази 
техника може да доведе до по-висока степен на точност в зависимост от сложността и основни-
те данни, вложени в модела. Оценяването по параметри на разходите може да се прилага по отно-
шение на целия проект или за части от проекта и в комбинация с други методи за оценка.

4. Оценяване “отдолу-нагоре”
Оценяването „отдолу-нагоре” е метод за оценка на даден компонент. Цената на индивидуални 

работни пакети или дейности се изчислява с възможно най-голяма точност. Подробната цена след 
това се обобщава или „натрупва” („rolled up”) на по-високите нива от структурата на работни-
те пакети за последващо отчитане и проследяване. Стойността и точността на оценяването 
„отдолу-нагоре” обикновено се влияят от големината и сложността на отделната дейност или 
работен пакет.

5. Триточкова оценка
Точността на оценката на разходите за дейността от само една гледна точка може да бъде 

подобрена чрез отчитане на несигурността на оценките и риска. Тази концепция води началото 
си от метода за оценяване и преглед на програми (Program Evaluation and Review Technique - PERT). 
Методът за оценяване и преглед на програми използва три оценки, за да определи приблизителния 
обхват на разходите за дадена дейност:

•		Най-вероятна (См). Разходите за дейността, които се основават на реалистична  оценка 
на необходимата работа и всички предвидени разходи.

•		Оптимистична (Со). Разходите за дейността се базират на анализ на най-добрия сценарий.

•		Песимистична (Ср). Разходите за дейността се основават на анализ на най-лошия 
сценарий.

PERT анализът пресмята очаквания разход (С
E
) за дейността , като използва среднопретегле-

на стойност на тези три оценки:

cE = cO + 4cM + cP

       6

Оценяване на разходите въз основа на това уравнение (или дори на средната аритметична 
стойност от трите оценки) може да осигури по-голяма точност, а трите точки намаляват сте-
пента на несигурност на оценката.
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 6. Анализ на резерва
Очакваните разходи могат да включват резерви за непредвидими случаи (понякога се наричат 

непредвидени), за да са подготвени за неустановени разходи. Резервът за непредвидими случаи 
може да бъде определен като процент от оценката на разходите, като фиксирано число или може да 
бъде изчислен с помощта на количествени методи за анализ. Когато има по-точна информация за 
проекта, резервите за непредвидими случаи може да бъдат използвани, намалени или премахнати. 
Непредвидените разходи трябва да бъдат ясно посочени в документацията за разходите. Те са 
част от изискванията за финансиране.

7. Цена на качеството
Допусканията относно цената на качеството (раздел 8.1.2.2) могат да бъдат използвани за 

изготвяне на оценка на разходите за дейността.

8. Софтуер за оценка и управление на проекти
Софтуерни приложения за изчисляване на разходите и управление на проекти, компютърни 

електронни таблици, симулации и статистически инструменти все по-широко се използват за 
подпомагане на оценката. Такива средства могат да опростят употребата на някои методи за 
оценка на разходите и по този начин да улеснят бързото разглеждане на алтернативите.

9. Анализ на офертите от доставчиците
Методите за оценка на разходите могат да включват анализи за това, колко би струвал про-

ектът въз основа на оферти от одобрени доставчици. Когато проектите се присъждат на дос-
тавчик на конкурсен принцип, може да се наложи допълнителна работа по оценка на разходите от 
екипа на проекта, за да разгледа цените на отделните предложения и да получи цена, която съот-
ветства на крайната обща стойност на проекта.

7.1.3. Оценяване на разходите: изходи

1. Оценки на разходите за дейностите
Оценките на разходите за дейностите са количествени оценки на вероятните разходи, за да 

се изпълни работата по проекта. Очакваните разходи могат да бъдат представени съкратено 
или подробно. Разходите се изчисляват за всички ресурси, които се отнасят към оценката на раз-
ходите за дейността. Това включва, но не се ограничава до: труд, материали, оборудване, услуги, 
съоръжения, информационни технологии, както и специални категории, като защита срещу инфла-
ция, обезщетения или резерви за извънредни  разходи. Непреките разходи,  ако те  са включени в 
оценката на проекта, могат да бъдат пресмятани на ниво дейност или на по-високи нива.

2. База за оценки
Количеството и видът на допълнителните детайли в подкрепа на оценката на разходите  ва-

рират според областта на приложение. Независимо от нивото на детайлизиране документацията 
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трябва да осигури ясно и пълно разбиране за това, как е получена оценката на разходите .

Подробностите в подкрепа на оценките за разходите за дейността могат да включват:

•		Документация на базата на оценка (т.е. начина, по който е разработена),

•		Документация на всички допускания,

•		Документация на всички известни ограничения,

•		Посочване на интервал от възможни оценки (например $10,000 (±10%), за да се покаже, че 
разходът се очаква да се движи между няколко стойности), и

•		Показване на нивото на увереност на крайната оценка.

3. Актуализирана документация на проекта
Документите по проекта, които могат да бъдат актуализирани, включват, но не се ограни-

чават до регистър на рисковете.

7.2. Определяне на бюджета
Определянето на  бюджета е процес на събиране на оценените разходи по индивидуалните дей-

ности или работни пакети, за да се установи одобрена базова рамка на разходите. Тя включва 
всички одобрени разходи, с изключение на управленските резерви. Виж фигури 7-4 и 7-5.

 Бюджетът на проекта представлява одобрените средства за осъществяване на проекта. 
Изпълнението на разходите по проекта се измерва спрямо одобрения бюджет.

1. Оценки на разходите за 
дейностите 

2. База за оценки 
3. Базова рамка на обхвата
4. График на проекта
5. Календари на ресурсите
6. Договори
7. Организационни процесни 

активи

1. Сумиране на разходите
2. Анализ на резерва
3. Експертна оценка
4. Исторически връзки
5. Съгласуван лимит за 

финансиране

1. Базова рамка на разходите
2. Изисквания за финансиране на 

проекта
3. Актуализирана документация 

на проекта

Входове Средства и методи Изходи

Фигура 7-4. Определяне на бюджета: входове, средства и методи, изходи




