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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
ул. Парчевич 42, 1000 София, тел: 02/987 26 31-35, факс: 02/987 32 09 

 

ДЕН 1 Част 1 –Европейски Структурни Фондове и Конкурентоспособност – Николай 
Тодоров, ИАНМСП, началник отдел ”Програмиране и анализ на проекти” 

9.00- 9.30  Регистрация на участниците   

9-30- 10.30          Представяне на целите на обучението. 
Представяне на участниците в обучението (tour de table) – /2 – 3 мин. за всеки 
участник 
Рамка за програмиране за Европейските Структурни Фондове/ Оперативни 
програми и национални програмни документи 

10.30- 11.00  Кафе пауза  

11.00- 12.30    Общи принципи на действие на Структурните фондове на ЕС. Регламентите за 
Структурните фондове след 2007 г. 

  Оперативна програма конкурентноспособност – управление  и отговорности  

12.30 – 13.30 Обяд  

 Въведение в техническото оформяне на Предложения 

13.30 – 14.30    Кандидатстване по програма конкурентноспособност  
  Правила и регулации на програма конкурентноспособност  
  Оценка на проектите по програма конкурентсноспособност Процес на 

договаряне 

14.30- 15.00 Кафе пауза  

15.00 – 16.00    Процедури за търгове  
  Разработване на бизнес плана  
  Мониторинг на проекти  
  Механизъм на разплащане  

16.00 – 17.00 Практическо упражнение  

17.00 – 17.30  Дискусия  

ДЕН 2 Част 2 – Управление на проекти и практическо упражнение 

9.30 – 10. 30    Жизнен цикъл на проекта – основни етапи  

10.30-11.00 Кафе – пауза  

11.00 – 12.30    Логическа матрица 
  Мониторинг и оценка  
  Бюджетиране по проекта  

12.30 – 13.30  Обяд  

13.30 – 16.00    Практическо задание (подготовка и разработване на проект по оперативна 
програма конкурентноспособност ). 

  Поетапно отработване на проектно предложение  
16.00 – 17.30 Представяне на проекта, последвано от дискусия по предложението и насоки за 

доработване на предложението 
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Първи ден: 

Г-н Николай Тодоров, Началник на отдел "Програмиране и анализ на проекти", Главна 
дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти", Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия. (ИАНМСП) 

Понастоящем г-н Николай Тодоров е началник на отдел "Програмиране и анализ на проекти", 
Главна дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти", Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия. Г-н Тодоров е завършил висшето си образование в град Прага - 
"Икономика на авиотранспорта" и магистратура в Университета за национално и световно стопанство - 
София - "Външна търговия и международно право".Работи в ИАНМСП от създаването на Агенцията, 
бил е директор на различни дирекции в ИАНМСП и в Агенция за насърчаване на търговията.В частни 
външно-търговски фирми е заемал позиции на търговски директор и продуктов мениджър. 

Работил е по различни проекти в областта на насърчаване на търговията, международния 
маркетинг, националния брандинг на България, в рамките на програма PHARE изпълнява функциите на 
заместник-старши програмен ръководител по различни проекти, участник в работни групи свързани с 
изготвянето на НСРР и ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". 

Екип за втория ден: 

Г-жа Светлана Александрова е доцент в катедра Международни икономически отношение и 
бизнес при УНСС и е  консултат по програма Фар и ЕСФ от 2000 г.  Работила като консултант по 
проекти на ЕС и на Световната банка  към Фондация за развитие на предприемачеството, Фондацията 
за реформа в местното самоуправление, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерство на труда и социалната политика и Министерство на държавната администрация и 
административната реформа. Работила е по- различни международни проекти в Института за пазарна 
икономика (1995 - 2000). В момента е експерт по мониторинг на проекти Фар 2003 и 2004г. 

 
Г-н Стефан Петров е преподавател в УНСС,факултет по международни икономически 

отношения и бизнес. Консултант по програма ФАР и ЕСФ.Специалист по финансови анализи,структура 
на бизнес-плана,маркетингови анализи и проекти.Старши корпоративен финансов експерт.Работил 
успешно по проекти,финансирани от различни европейски и международни програми като 
САПАРД,ФАР,Леонардо да Винчи и др. 


