
“Как да подготвим сами своите проекти и как да кандидатстваме по европейските 

програми за безвъзмездна финансова помощ през програмен период 2014 – 2020” 

 

25-26 Септември 2015, София 

 

 

 

РАМКОВА ПРОГРАМА 

 

 

25.09.2015 (петък) 

08.00 – 09.00 Регистрация  

 

09.00 – 11.00 ВХОД СВОБОДЕН за членове на ОБК. 
09.00 – 09.45 Официално откриване на семинара.  

Приветствени слова на: 

Г-н Теодор Стойчев - представител на Европейската комисия;  

Г-н Проф. Д-р Ерхард Бузек – Президент на Организацията за Югоизточно Сътрудничество 

(SECI), Председател на Виенски Икономически Форум, бивш Вице-канцлер на Австрия и 

ректор на Университета в Залцбург 

Г-н Божидар Лукарски - Министър на Икономиката на Република България 

Г-жа Мариета Захариева - Изпълнителен Директор на ИАНМСП (Изпълнителна Агенция 

за Насърчаване на Малките и Средни Предприятия) към Министерство на Икономиката на 

Република България 

Г-н Проф. Д-р Антал Сабо – Научен Директор на ERENET (университетска изследователска 

и образователна мрежа), преподавател в Университета по технологии и икономика в Будапеща, 

бивш регионален съветник в ООН по въпроси, свързани с МСП 

Г-н Проф. Д-р Иван Димов – Председател на научния съвет на Института по информационни 

и комуникационни технологии  - БАН 

Г-н Патрик Гибелс – Генерален секретар на Европейския Алианс на Малкия Бизнес 

(ESBA) – Брюксел 
Г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК, член на Борда на Директорите на Европейския 

Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел, с ресор “Европейски програми и европейски 

фондове” 

09.45 – 10.00 Кратка дискусия с официалните гости 

10.00 – 10.40 Въвеждане към обучителната част 
Тема: Общ преглед на основните европейски програми за безвъзмездна помощ, насочени към 

МСП 

Лектор: Веселин Халачев – Председател на ОБК, член на Борда на Директорите на 

Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел, с ресор “Европейски програми и 

европейски фондове” 

10.40 – 11.00 Дискусия относно европейските политики и програми за безвъзмездна финансова 

помощ през програмен период 2014-2020. 

11.00 – 11.15 Кафе пауза 

 

11.15 – Начало на ОБУЧИТЕЛНА ЧАСТ – допускат се САМО участници, с предварителна 

заявка и заплатена такса. 

Програми, управлявани директно от Европейската Комисия – COSME, Horizon 2020, 

LIFE, Erasmus Plus, Creative Europe и др. (над 50 основни програми) 

11.15 – 11.45 Хоризонт 2020 – Програмата за иновации и научни изследвания, с бюджет от 70,2 

милиарда евро. Направления, мерки, отворени и очаквани покани за проектни предложения 

Лектор: Кремена Димитрова – Член на УС на ОБК и Директор на Дирекция «Европейски 

фондове» на ОБК 

11.45 – 12.05 COSME – Програмата за конкурентоспособност на МСП, с бюджет от 2,03 

милиарда евро. Направления, мерки, отворени и очаквани покани за проектни предложения 

Лектор: Анселмо Капороси – Експерт в Дирекция «Европейски фондове» на ОБК 

12.05 – 12.35 Програмите LIFE, с бюджет от 3,05 милиарда евро; Erasmus Plus, с бюджет от 

13,01 милиарда евро; Creative Europe, с бюджет от 1,29 милиарда евро и още няколко други по-

съществени. Направления, мерки, отворени и очаквани покани за проектни предложения 



Лектор: Веселин Халачев – Председател на ОБК, член на Борда на Директорите на 

Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел, с ресор “Европейски програми и 

европейски фондове” 

12.35 – 13.15 Изграждане на мрежа от партньори в Европа и допустимите други държави – 

съществена част от всеки един проект по европейските програми 

Лектор: Проф. Д-р Ерхард Бузек – Президент на Организацията за Югоизточно 

Сътрудничество (SECI), Председател на Виенски Икономически Форум, бивш Вице-канцлер на 

Австрия и ректор на Университета в Залцбург 

Лектор: Проф. Д-р Антал Сабо – Научен Директор на ERENET (университетска 

изследователска и образователна мрежа), преподавател в Университета по технологии и 

икономика в Будапеща, бивш регионален съветник в ООН по въпроси, свързани с МСП 

Лектор: Патрик Гибелс – Генерален секретар на Европейския Алианс на Малкия Бизнес 

(ESBA) – Брюксел 
13.15 – 14.00 Дискусия 

14.00 – 15.00 Обяд 

 

15.00 – 15.40 Първа фаза – Подгответе Вашият проект: Как да намерите подходящата 

програма, как да сформирате мрежата от партньори, как да създадете консорциум и др. 

Лектор: Кремена Димитрова – Член на УС на ОБК и Директор на Дирекция «Европейски 

фондове» на ОБК 

Помощник лектори: Веселин Халачев, Анселмо Капороси, адвокат Соня Илиева 

15.40 – 16.00 Въпроси и отговори 

16.00 – 17.40 Втора фаза – Оформете Вашето заявление: Прочетете внимателно поканата за 

проектно предложение, определете бюджета, структурирайте правилно проекта и др. 

Лектор: Анселмо Капороси – Експерт в Дирекция «Европейски фондове» на ОБК 

Помощник лектори: Веселин Халачев, Кремена Димитрова, адвокат Офелия Киркорян-

Цонкова 

16.40 – 17.00 Въпроси и отговори 

17.00 – 17.15 Кафе пауза 

17.15 – 18.00 Лични срещи и консултации с лекторите 

 

 

26.09.2015 (събота) 

09.00 - Продължение на ОБУЧИТЕЛНАТА ЧАСТ – допускат се САМО участници, с 

предварителна заявка и заплатена такса. 

 

09.00 – 10.15 Програми, управлявани на ниво група от държави (региони) Европейско 

Териториално Сътрудничество (Interreg, Cross-Border), South East Europe (Балкани – 

Средиземно море, Дунав) – представяне, подготовка на проекти и оформяне на заявления за 

кандидатстване 

Лектор: Кремена Димитрова – Член на УС на ОБК и Директор на Дирекция «Европейски 

фондове» на ОБК 

Лектор: Петя Милушева – Председател на Специализиран клъстер и институт за облекло и 

текстил – Дунав; Представител на Германско бюро за интернационално сътрудничество 

Помощник лектори: Веселин Халачев, Анселмо Капороси 

Официални гости: 

Проф. Д-р Ерхард Бузек – Президент на Организацията за Югоизточно Сътрудничество 

(SECI), Председател на Виенски Икономически Форум, бивш Вице-канцлер на Австрия и 

ректор на Университета в Залцбург 

Проф. Д-р Антал Сабо – Научен Директор на ERENET (университетска изследователска и 

образователна мрежа), преподавател в Университета по технологии и икономика в Будапеща, 

бивш регионален съветник в ООН по въпроси, свързани с МСП 

10.15 – 10.45 Въпроси и оптговори 

10.45 – 11.00 Кафе пауза 

 

11.00 - Програми, касаещи МСП, управлявани на национално ниво – ОП “Иновации и 

конкурентоспособност”, ОП “Развитие на човешките ресурси” и “Програма за развитие на 

селските райони” 

11.00 – 11.30 Новости и характерни особености на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 

през програмен период 2014-2020 



Лектор: Представител на Министерство на икономиката, специалист по ОПИК 

11.30 – 12.00 Новости и характерни особености на ОП “Развитие на човешките ресурси” през 

програмен период 2014-2020 

Лектор: Представител на Министерство на труда и социалната политика, специалист по 

ОПРЧР 

12.00 – 12.30 Новости и характерни особености на Програмата за развитие на селските райони 

през програмен период 2014-2020 

Лектор: Представител на Министерство на земеделието и храните, специалист по ПРСР 

12.30 – 13.00 Въпроси и отговори 

13.00 – 14.00 Обяд 

14.00 -  14.40 Как да подготвите Вашия проект, как да оформите Вашето заявление за 

кандидатстване за безвъзмездна помощ и как да управлявате Вашият финансиран проект по ОП 

“Иновации и конкурентоспособност” през програмен период 2014-2020 

Лектор: Калина Дикова – Експерт-консултант по разработване на проекти по ОПИК 

14.40 – 15.00 Въпроси и отговори 

15.00 -  15.40 Как да подготвите Вашия проект, как да оформите Вашето заявление за 

кандидатстване за безвъзмездна помощ и как да управлявате Вашият финансиран проект по ОП 

“Развитие на човешките ресурси” през програмен период 2014-2020 

Лектор: Пламен Димитров – Експерт-консултант по разработване на проекти по ОПРЧР 

15.40 – 16.00 Въпроси и отговори 

16.00 -  16.40 Как да подготвите Вашия проект, как да оформите Вашето заявление за 

кандидатстване за безвъзмездна помощ и как да управлявате Вашият финансиран проект по 

Програмата за развитие на селските райони през програмен период 2014-2020 

Лектор: Илияна Витанова – Официален експерт-консултант на ОБК и «Конфиндустрия – 

България» по разработване на проекти по ПРСР, бивш Началник сектор в ДФ «Земеделие» 

16.40 – 17.00 Въпроси и отговори 

17.00 – 17.30 Закриване на семинара – връчване на Удостоверения за участие в семинара. 

 

 

 

 


