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ПРОГРАМА 
 

Обучение на тема: 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО  

ОП  „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, 

ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” 

 
12 юни 2017 г.  

 БТПП, Зала А, гр. София, ул. „Искър“ 9, от 9.30ч. 

Час Тема 

9.15 – 10.00 Регистрация 

9.30 – 10.45  

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“– общо  

представяне на Програмата и процедура „Разработване на продуктови и 

производствени иновации”  

 Цел, индикатори и резултати 

 Допустими кандидати и проекти 

 Финансова рамка и бюджет на Програмата 
 

Калин Маринов, Зам. главен директор на ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, Министерство на икономиката    

10.45-11.00  Кафе-пауза 

11.00-12.00  

Представяне на финансовите инструменти в помощ на МСП, кредити и 

гаранции 
 

Ваня Бучова, Мениджър „Европейски фондове“ в УниКредит Булбанк АД 

12.00 -12.45 Обедна почивка 

12.45-14.40  

Подготовка, специфики и критерии за оценка на проектни предложения . 

Казуси  
 

Димитър Манов, Консултант и управител на КК „Сибола“ 

14-40- 15.00 Въпроси, отговори и дискусия 

 



Димитър Манов, КК „Сибола“ 
Димитър Манов е учредител и управител на КК „Сибола“ (cibolabg.com) от 

създаването ѝ през 1999 г. Член е на управителния съвет на Българската асоциация на 

управленските консултантски организации (БАУКО)  и ръководител на множество програми 

за обучение в сферата на иновациите, енергийната ефективност, европейски фондове за 

частни организации, финансови институции, банки, общини и държавни организации.  

Г-н Манов има дългогодишен опит в структуриране (в сферата на машиностроене, IT 

сектор, хранително-вкусова промишленост, туризъм, агробизнес и др.), изготвяне и 

управление на проекти с европейско и национално финансиране на територията на 

България, Сърбия, Руска федерация и Македония. Работата му включва и създаване на 

стратегии и управлението на иновационните процеси във водещи индустриални структури 

в страната, както и в създаването на общински планове в развитие – стратегии за растеж, 

привличане на чуждестранни инвеститори и брандиране на региони . 

 

Кратък преглед на обучението 
Предмет на обучението е запознаване на участниците с отворената процедура по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност” – Процедура „Разработване на продуктови и 

производствени иновации”. 

Обучението ще обхване две основни теми. От една страна ще бъдат разгледани 

детайлно елементите на процедурата: цел, индикатори и резултати, допустимост на 

кандидатите, допустими дейности, за които може да се кандидатства; критерии за оценка 

на проектите, финансова рамка. От друга страна представители на „Уникредит Булбанк“ АД 

ще запознаят участниците с различните финансови инструменти в помощ на МСП, които 

банката предлага и от които биха могли да се възползват при своето кандидатстване по 

процедурата. 

Целта на обучението е повишаване на капацитета на МСП в подготовката с оглед на 

успешното им участие в процедурата. 

 

За кого е предназначено обучението 
Обучението е предназначено за МСП, предприемачи, инвеститори, както и за  

експерти, изпълняващи проектни дейности в предприятия (МСП). Подходящо е също и за 

специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и 

управлението на проекти. 

 

http://cibolabg.com/

