
                                                                                                                   
              

 

 
 
  

Нови възможности за финансиране чрез 
Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 

 

20 април 2015 

Българска търговско-промишлена палата 

ул. Искър 9, ет. 1, зала А 

                                   

 

ОПИСАНИЕ: 

        Българската търговско-промишлена палата с подкрепата на Enterprise Europe 
Network – най голямата мрежа в подкрепа на малките и средни предприятия, има 
удоволствието да Ви покани за участие в семинар на тема“ Нови възможности за 
финансиране чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 (ОПИК).  

        Семинарът представлява чудесна възможност за всички, които искат да научат 
най-актуалната информация във връзка с наскоро одобрената оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“.   

        Целта на събитието е да разясни на представители на бизнеса, консултанти и други 
заинтересовани страни как да се възползват от заложените по ОПИК финансови 

 инструменти, стимули за развитие и внедряване на иновации и подкрепа за 
насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствения капацитет и 
повишаване на енергийната ефективност.  

Участниците ще получат подробна информация относно основните цели  и 

приоритетни оси на програмата и ще се запознаят с конкретни казуси от практиката. 

 

                        С КАКВО СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВАС? 

  Бъдете сред първите, които ще получат актуална информация за ОПИК 

  Научете кои са стъпките по подготовката на проектното предложение и по-
добро управление на проекта 

  Разберете коя е най-подходящата за Вас схема, по която да кандидатствате 

  Осигурете си по-голям шанс да получите безвъзмездна финансова помощ  

  Задайте лично въпросите си на експерти и професионалисти с дългогодишен 
опит   

       
 
 

  
        
 

 



                                                                                                                   
              

 

                                                          

 

 

 ПРОГРАМА:

 

 
 

 

 

 

09:00 - 09:30 Регистрация 

09:30-09:40 Откриване 

Цветан Симеонов, Председател на БТПП 

09:40 - 11:10 Визия на ОПИК и предвидени финансови механизми 

Николай Ангов  

11:10 - 11:30 Кафе пауза 

11:30- 13:00  Предстоящи схеми и жизнен цикъл на проектите по ОПИК 

Таня Николова 

13:00-14:00 Обяд 

14:00-16:00  Разработване на проект „Стъпка по стъпка“: Рискови моменти и 
основните предпоставки за успеха на един проект. 

Светлана Маринова 



                                                                                                                   
              

 

               ЛЕКТОРИ: 

 

 

Светлана Маринова е управител на консултантско дружество „АЛМАРЕКС“ ЕООД, което 
е специализирано в разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС по 
редица програми: PHARE, PHARE-ТГС, LEONARDO DА VINCI, САПАРД, СИФ,  ОП 
“Конкурентоспособност на българската икономика”, ОП “Човешки ресурси”, по 
Програма за развитие на селските райони и др. 
„АЛМАРЕКС“ ЕООД разработва международни проекти и развива консултантска 
дейност в България, както и в сътрудничество с международни консултантски фирми от 
Испания, Англия,  Италия и Австрия. Дейността й изцяло е свързана с предоставяне на 
консултантски услуги за български и чуждестранни юридически лица с частно държавно 
и общинско участие в капитала, както и частни малки и средни предприятия от 
приоритетни сектори на икономиката. 
Г-жа Маринова е външен оценител по ОП "Конкурентоспособност на българската 
икономика" (2007 – 2013) и сертифициран одитор за разработване, внедряване и 
подготовка на МСП за прилагане на системи за управление на качеството по ISO 
9001:2000, ОНSAS 18001 и интегрирани системи. Тя е била лектор на редица семинари и 
курсове по управление на европейски проекти, структурни европейски фондове, 
специализирано обучение по предприемачество и др. 
 

 

Таня Николова е старши експерт в Българска консултантска организация ЕООД, пряко 
ангажиран в управлението и изпълнението на редица договори, изпълнявани от 
компанията.  Тя има над 15 годишен опит в областта на консултирането както на 
централни администрации, свързани с управлението на предприсъединителните 
фондове и СКФ, така и в подкрепа за бенефициенти във връзка с управлението на 
договори за БФП. Г-жа Николова е участвала в редица мащабни проекти, свързани с 
разработване и оценка на Оперативните програми както за стария, така и за новия 
програмен период, като през 2014 година тя е част от екипа, извършващ предварителна 
оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  Таня Николова 
познава в детайли изискванията на националното законодателство за подвъзлагане и 
има значителен опит в подпомагане на бенефициентите в подготовката и 
провеждането на тръжни процедури съгласно ЗОП и подзаконовите актове в областта. 
Г-жа Николова е ключов обучите по проект Обмен на добри практики между България и 
Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството. 
 

 

Николай Ангов е завършил Техническия университет в София със специалност 
"Индустриално инженерство". По време на професионалния си опит е работил в 
Българска агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на икономиката и 
енергетиката. Г-н Ангов притежава опит в консултирането на бизнеса относно 
възможностите за финансиране на начинания чрез фонда за рисков капитал JEREMIE, 
както и възможностите за банково финансиране чрез нисколихвени кредити. Николай 
Ангов е основател на центъра Business Booster: Център за предприемачество и 
иновации в Технически университет (ТУ) София, който цели да запознае младите 
инженери и предприемачи с последните икономически тенденции на световно ниво, 
както и да подпомогне младите изследователи в реализирането на техните бизнес 
идеи чрез придобиването на конкретни предприемачески умения. Г-н Ангов е и 
съосновател на InnoLED, инициатива, насочена към пазарни проучвания и проектиране 
и разработване на продукти.  

  


